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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió d’11 de juliol de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, l’11 de juliol de 2017, s'hi reuneix la 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, sota la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías 

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

Prados, Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i 

Navarro, Francisco Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat 

Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia, i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l'assessora 

jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que 

certifica. 

 

També hi són presents l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano, i els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent 

de Presidència i Economia; Valentí Oviedo Cornejo, gerent de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, Álvaro Porro González, comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i 

Consum i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor general. 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. 

 

S'obre la sessió a les 16,35 h. 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2017: 

 

1.-  (3-077/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-077/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a 

despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, per 

ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme 

(FFT), per finançar projectes municipals en matèria de turisme, segons acord de la Comissió de 

Govern de 6 d’abril de 2017, i per un import total de 30.000,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17060995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 

compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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2.-  (3-082/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-082/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 205.000,00 euros, per atendre despeses derivades del contracte de gestió del 

Centre Cívic, Casal Infantil i Casal de Joves de Casa Sagnier i del punt d’Informació juvenil del 

Districte de Sarrià, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17061591; i PUBLICAR 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de 6 de juliol de 2017: 

 

3.-  (3-089/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-089/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a 

despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, per 

ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme 

(FFT), per finançar projectes municipals en matèria de turisme, segons acord de la Comissió de 

Govern, de 15 de juny de 2017, i per un import total de 70.122,30 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17062695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-

NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

b)  Mesures de govern 

c) Informes 

d) Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

1.-  (M1519/6523) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre els 

imports de cadascuna de les ajudes econòmiques i fiscals i les accions promocionals als 

comerços afectats per obres de llarga durada a la ciutat durant el segon semestre del 2015, l'any 

2016 i previstes pel 2017, detallat per any, concepte, zona comercial i districte. Sol·licitem 

disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 

El Sr. MULLERAS dóna la sol·licitud de compareixença per presentada. 

 

La PRESIDENTA, a instàncies del Sr. Blasi, recorda que el govern disposa de vuit minuts per 

fer la compareixença, quatre per als grups municipals i un per al regidor no adscrit.  

 

La Sra. BALLARÍN anuncia que l’acompanyen el gerent de l’Institut Municipal de Mercats i la 

directora de Comerç per si s’ha d’aclarir algun aspecte concret. Tot seguit, entén que l’objectiu 

de la compareixença és establir una comparació entre els exercicis de 2015, 2016 i 2017. 

En primer lloc, recorda que l’any 2012 es va presentar una mesura relativa a obres de llarga 

durada, concretament superior a un any, que contemplava uns ajuts específics per a les zones i 

per als comerços afectats. Aclareix que en aquella mesura de govern es van incloure els ajuts 

per a la campanya de Nadal. Indica que aquest tipus d’ajuts es va mantenir fins a final de l’any 

2015 i que l’any 2016, ja amb el nou govern, es va establir un criteri nou i es va diferenciar 

entre ajuts per a la campanya de Nadal i per a la il·luminació nadalenca, d’una banda, i ajuts per 

als comerços amb necessitats especials de l’altra. Aquests ajuts, doncs, no es limitaven a les 

afectacions per les obres de llarga durada. 
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A continuació, manifesta que aquest nou criteri està en concordança amb la mesura de govern 

que es va presentar el mes de juny de 2017 i està basat en la determinació de les prioritats des 

de la proximitat. Per tant, els consells de districte, conjuntament amb les associacions i els eixos 

comerciants, elaboren un informe per decidir en cada moment quins són els eixos, zones i 

associacions que necessiten un ajut especial, demanen una dotació pressupostària concreta que 

s’executa i posteriorment es fa un informe per avaluar els efectes de la mesura. 

Quant a les xifres, es compromet a donar per escrit, però adverteix que, a efectes pressupostaris, 

no es poden per separat les del primer i segon semestre. Tanmateix, apunta que durant l’any 

2015 es va destinar un total de 213.000 euros a ajuts, 91.000 dels quals eren destinats a la 

campanya de Nadal i 122.000 euros a pal·liar els efectes de les obres de llarga durada i per 

cobrir altres necessitats. 

Pel que fa a 2016, es varen diferenciar aquests dos conceptes i es va dotar els districtes amb 

250.000 euros per distribuir entre les diferents associacions per a la campanya de Nadal. Per a 

altres necessitats més generals, se’ls va dotar amb una partida de 350.000 euros, també perquè 

els distribueixin a aquelles necessitats que consideressin més prioritàries, que en alguns casos 

poden ser obres. D’aquests 350.000 euros se’n van gastar 215.000 i, concretament per pal·liar 

els efectes d’obres de llarga durada, se’n van gastar aproximadament 76.000. 

L’any 2017 s’ha continuat amb la mateixa dinàmica de posar a disposició dels districtes 

250.000 euros per a la campanya de Nadal i 350.000 euros per a altres necessitats. Informa que 

de moment s’han rebut demandes per valor de 164.000 euros, dels quals 47.000 euros són per 

pal·liar els efectes de diverses obres. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que durant el mandat anterior es va proposar una mesura de govern 

sobre ajuts per pal·liar els efectes de les obres de llarga durada, demanda històrica del comerç 

de proximitat perquè en aquestes circumstàncies el perjudici en la facturació dels comerços és 

evident. El Grup Popular havia fet diverses preguntes sobre aquesta qüestió i celebra que la 

resposta que s’ha donat en aquesta ocasió sigui molt més concreta que la que els havien donat 

anteriorment per escrit. Tot i així, lamenta que les ajudes per al comerç perjudicat per obres de 

llarga durada siguin minses. 

En segon lloc, pregunta a quines zones comercials s’han destinat aquests ajuts de 122.000 euros 

un semestre de 2015 i de 76.000 euros durant tot el 2016. Remarca que aquests ajuts són una 

compensació per la disminució de facturació que tenen els comerços i per aquesta raó és 

important saber quines zones comercials se n’han beneficiat. 

D’altra banda, tant per l’explicació que se’ls acaba de donar com per una resposta per escrit 

anterior, entén que aquesta mesura no és suficient i és poc ambiciosa. Opina que aquestes 

ajudes han de ser econòmiques, però també fiscals i promocionals. Així, creu que l’ajuntament 

pot ajudar el comerç a pal·liar els costos generats per l’ajuntament mateix mitjançant l’IAE, 

però assenyala que aquest impost no s’aplica als petits comerços. Troba, doncs, a faltar ajudes 

per a les taxes de mercats, de guals, de terrasses, per pagar l’IBI. Per tant, assenyala que el 

govern municipal hauria de posar més interès per ajudar el petit comerç de Barcelona que es 

troba en situació de dificultat. 

Finalment, insisteix a demanar a quines zones comercials es destinaran aquestes ajudes i quin 

tipus d’ajudes són. 

 

El Sr. BLASI saluda el gerent de l’Institut Municipal de Mercats i la directora de Comerç. 

Remarca que la Sra. Ballarín hagi afirmat que l’IMM tingui competències en l’àmbit de comerç 

perquè aquesta qüestió no havia quedat clara en el Consell Rector de Mercats, més enllà que 

ambdós àmbits puguin arribar a compartir la futura seu del carrer Gran de Sant Andreu. 

Pel que fa a la compareixença, recorda la mesura de govern de l’any 2012, a la qual ja s’ha fet 

referència, i no està d’acord que fos rígida, sinó que el que és rígid és anul·lar-la i no tenir 
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mesures alternatives per a les obres de llarga durada. En qualsevol cas, indica que la distinció 

entre obres de llarga durada i la campanya de Nadal ja la feia el govern anterior, la qual cosa no 

lleva que hi hagi ajudes que coincideixin en el temps i que s’acordin amb el teixit associatiu. 

D’altra banda, assenyala que el Grup Demòcrata ha preguntat per la continuïtat d’aquesta 

mesura i no han obtingut mai una resposta clara. També recorda que a la sessió anterior de la 

comissió un altre grup va formular una iniciativa referida a l’entorn de la plaça de les Glòries, i 

això els va permetre parlar del conjunt de la ciutat, però aquella proposició no va obtenir el 

suport del govern. 

Tot seguit, comparteix que es doni autonomia als districtes i descentralitzar les polítiques, tal 

com ja feia el govern anterior, perquè tinguin un criteri propi i puguin distribuir els recursos 

necessaris. Subratlla, doncs, la importància de concretar i de definir quins són aquests recursos. 

Insisteix que el govern de Barcelona en Comú i del Partit dels Socialistes ja no aplica la mesura 

de 2012, malgrat que creu que permetia saber quins criteris s’aplicaven i a quines zones es 

destinaven els recursos, i també permetia variar la llista de les ajudes un cop començades les 

obres. 

Finalment, es reserva un segon torn d’intervenció en funció de les respostes o del contingut 

d’altres intervencions. 

 

El Sr. SIERRA també comenta que l’any 2012 el govern de Convergència i Unió va elaborar un 

pla que contenia mesures específiques per ajudar el comerç de proximitat afectat per obres de 

llarga durada. Constata que, malgrat que aquest pla ja no s’aplica, la Sra. Ballarín ha dedicat la 

meitat de la seva intervenció a comentar-lo i, per tant, pregunta què està fent el govern en 

aquesta qüestió. 

En segon lloc, el Grup de Ciutadans troba bé la descentralització de què ha parlat la portaveu 

del govern i que les actuacions es facin des dels districtes, comptant amb les associacions de 

comerciants i amb els eixos comercials. Però apunta que el problema de fons no és la quantitat 

de diners que es destinen a cada actuació, a cada eix comercial o a cada una de les zones 

afectades per obres, sinó que el comerç, des de fa dos anys, no és una prioritat per al govern 

municipal, el qual tracta el sector com un enemic, tal com s’ha vist amb la qüestió dels horaris 

comercials o la implantació de les superilles. Així, assenyala que els comerços d’aquestes zones 

han de tancar perquè han perdut la major part de la clientela. També acusa el govern de ser 

enemic del cotxe i dels aparcaments, i que amb la seva política de zones de càrrega i descàrrega, 

verdes i blaves ha perjudicat les persones que es desplacen per comprar en els eixos comercials. 

En definitiva, insisteix que el comerç no és una prioritat per al govern i, per tant, allò important 

no és discutir si determinades actuacions es descentralitzen i es fan des dels districtes, sinó que 

la regidora de Comerç tingui capacitat d’incidir en el govern per tal que aquest tingui en compte 

els eixos comercials i les zones afectades per obres. Reclama que es canviï el model de ciutat 

que té la Sra. Colau i que es mantingui un model que aposti per la regeneració de l’economia, la 

creació d’ocupació i el suport al comerç. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que al Grup d'Esquerra Republicana li preocupen molt les 

dificultats amb què es troba el comerç de proximitat. Entre aquestes dificultats, destaca els 

problemes causats per les obres de llarga durada, com ara les del mercat de Sant Antoni o 

anteriorment les obres de l’AVE. Així, com ja s’ha esmentat anteriorment, a la sessió anterior el 

seu grup va presentar una proposició que demanava que el govern elaborés un pla de xoc per als 

comerciants de la zona de la plaça de les Glòries. Li va sorprendre i li va disgustar que el 

govern municipal, que parla molt de defensar el comerç de proximitat, no hi donessin suport. 

Recorda que la Sra. Ballarín es va comprometre a implementar aquesta mesura solament si la 

demanaven els comerciants, malgrat que la proposició va ser aprovada per la majoria dels grups 

municipals. Espera, doncs, que en les darreres setmanes la regidora de Comerç hagi parlat amb 
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els comerciants i pugui dir si aplicarà la proposició aprovada per la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

Pel que fa a les xifres que ha donat la Sra. Ballarín, pregunta com es van gastar els 122.000 

euros que l’any 2015 es van destinar a ajuts a establiments afectats per obres de llarga durada, si 

es varen bonificar taxes, si es varen donar diners en efectiu als comerciants o si es va fer 

promoció de les botigues. Si bé està d’acord a descentralitzar els ajuts, demana a quins districtes 

s’han donat recursos i si aquests s’han distribuït equitativament. També pregunta com s’han 

gastat els 76.000 euros corresponents a l’any 2016 i quines són concretament les obres que es 

varen tenir en compte. Pel que fa als 47.000 euros corresponents a l’any 2017, pregunta a quin 

sector del comerç es destinen o si estan reservats per implementar el pla de xoc que reclama el 

seu grup municipal. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la compareixença del govern. En primer lloc, indica que les xifres 

que s’han donat fan referència no solament a obres, sinó a altres factors de dinamització. Valora 

positivament que els ajuts s’atorguin mitjançant els eixos comercials, però creu que aquests 

ajuts haurien de ser proactius. Així, doncs, creu que quan l’ajuntament prevegi que s’ha de 

desenvolupar alguna obra d’intensitat alta hauria de prendre mesures preventives per canalitzar 

de manera més efectiva l’impacte produït. 

 

La Sra. BALLARÍN insisteix que actuar des de la proximitat és la millor manera de conèixer les 

necessitats, donar-hi resposta i destinar-hi els recursos adequats. 

Quant a la informació concreta que s’ha demanat, es compromet a donar-la per escrit. 

D’altra banda, afirma que el comerç preocupa al govern, que treballa conjuntament amb tots els 

comerciants com no s’havia fet mai, amb apostes valents i innovadores, que tothom reconeix. 

En aquest sentit, apunta que el dia anterior va assistir a unes jornades a València sobre els BIT i 

assegura que tothom mirava amb admiració la feina que es fa a Barcelona. 

A continuació, comenta que els ajuts que es varen donar als comerciants de la zona del mercat 

de Sant Antoni afectats per unes obres de llarga durada eren per a la campanya de Nadal. Quant 

a la plaça de les Glòries, informa que la setmana anterior es va reunir amb cinc associacions de 

comerciants i més de quaranta comerciants per començar a treballar de manera estratègica sobre 

el futur del comerç en aquesta zona. Assenyala que es va constituir una comissió i que el govern 

continuarà treballant en aquest sentit, però no amb l’enfocament que plantejava el Grup 

d'Esquerra Republicana. 

Insisteix que el govern treballa des de la proximitat i destinarà a aquesta problemàtica els 

recursos que siguin necessaris. Comenta que les obres de llarga durada creen dificultats 

puntuals al comerç, però que hi pot haver altres circumstàncies que dificulten l’activitat 

comercial. 

 

El Sr. MULLERAS considera que la resposta que ha donat la Sra. Ballarín evidencia que el 

govern municipal ha abandonat el comerç de proximitat perquè els imports esmentats 

bàsicament es destinen a l’enllumenat nadalenc i a accions promocionals. Així, es parla de la 

inauguració de la Diagonal, del centre de neteja al parc Joan Miró, però el Grup Popular 

demana una mesura de govern per al comerç de proximitat afectat per obres de llarga durada, 

perquè durant els darrers dos anys s’han fet obres molt importants, com a la plaça de les 

Glòries, al carrer Balmes, al Paral·lel o els pous de la L9, i perquè en un futur pròxim es faran 

altres obres importants. 
 

El Sr. BLASI afirma que amb l’entrada del Partit dels Socialistes al govern municipal no es va 

revertir la deixadesa dels predecessors de la Sra. Ballarín i no s’ha notat cap diferència. En tot 

cas, palesa que la mesura de govern de 2012 per implementar ajuts als comerços afectats per 

obres de llarga durada s’ha suprimit. 
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Seguidament, lamenta que no s’hagi aclarit si el gerent de l’IMM també és el gerent de Comerç. 

Si bé respecta l’organització interna del govern, creu que seria interessant conèixer-la. 

D’altra banda, apunta que les ajudes al comerç de Gràcia encara no s’han implementat i arriben 

molt a poc a poc. Per tant, critica que el govern encara no hagi implementat la mesura de 

govern que es va presentar a proposta del Grup Demòcrata, que no feia referència solament a la 

vila de Gràcia, sinó al conjunt de la ciutat de Barcelona. Anuncia que tindran oportunitat de 

parlar d’aquesta qüestió en un punt posterior de l’ordre del dia. 

 

El Sr. SIERRA entén que la Sra. Ballarín li dóna la raó quan es refereix a circumstàncies que 

dificultin l’activitat comercial, perquè aquestes circumstàncies no són solament obres de 

reordenació, sinó que també inclouen les obres de carrils bici que qualifica d’impossibles, la 

supressió d’aparcaments, les superilles o el tramvia. Pregunta si el govern ha parlat amb els 

comerciants de l’Eixample i de la Diagonal sobre la implantació del tramvia, que ja han decidit 

que passi per la Diagonal. Al conjunt de circumstàncies que afecten l’activitat comercial, també 

hi afegeix els horaris comercials i diversos aldarulls. Precisament, en referència amb els 

aldarulls que es varen produir al barri de Gràcia mesos enrere, critica que el govern es limités a 

implementar algunes mesures de neteja i d’altres sense sentit. Finalment, esmenta la retirada de 

permisos per a terrasses de restaurants. Aquest conjunt d’actuacions, assenyala, fa que 

comerciants abandonin indignats les reunions que fan amb el govern. Reclama, doncs, que el 

govern canviï aquest model i que aposti pel comerç de proximitat i pel comerç de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA torna a preguntar, i reclama una resposta, si després de la reunió amb 

cinc associacions comercials de la plaça de les Glòries el govern implementarà el pla de xoc 

que va proposar el Grup d'Esquerra Republicana a la darrera sessió de la comissió. 

D’altra banda, si el govern no fa cap pla de xoc per abordar aquesta problemàtica, reclama que 

com a mínim no allargui les obres, ni de la plaça de les Glòries ni del mercat de Sant Antoni. En 

aquest sentit, recorda que el mes de maig la Sra. Ballarín va anunciar que les obres d’aquest 

mercat, després de nou anys, encara s’endarreriran sis mesos més. Demana, doncs, seriositat al 

govern i que no faci veure que no passa res per aquest nou retard, quan els comerciants ja fa 

molt de temps que pateixen una crisi molt important. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que a la resposta que els han donat per escrit els imports no 

quadren i demana que se’ls torni a donar aquesta informació amb els imports quadrats i que, 

amb una mica més de temps, es donin aquestes dades a tots els grups, amb el desglossament per 

obres i per barris. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (DPPF-02 OF 2017-FB) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre Béns Immobles; OF 1.2. 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; SOTMETRE aquest acord i el text de les 

corresponents ordenances fiscals a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, 

comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels 

quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
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oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals en el 

supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que aquesta és una proposta de modificació molt concreta de les 

ordenances fiscals i no pas de la negociació general. Es tracta, doncs, d’adoptar unes mesures 

que creuen que són convenients des del punt de vista social i ambiental, i tècnicament 

necessàries perquè estan vinculades a tràmits informàtics i a uns terminis determinats. 

 

El Sr. AYALA comenta que, pel que fa a l’IBI, es redueixen els límits en el sector del comerç, 

que passen del 10 % al 7 % per als comerços amb valor cadastral per sota dels 60.000 euros, i 

del 20 % al 14 % per als comerços amb valor cadastral per sobre d’aquests 60.000 euros. 

En segon lloc, indica que es modifica l’impost de vehicles per adaptar-lo a les etiquetes 

ambientals de la DGT. Puntualitza que aquesta mesura no té cap impacte sobre les 

bonificacions, que es mantenen. 

En tercer lloc, informa que es crea una exempció a la taxa de clavegueram a favor de les 

persones que es troben en situació de pobresa energètica. 

Finalment, pel que fa a la taxa per estacionament a la via pública, s’introdueix un recàrrec per a 

aquells dies que la Generalitat, mitjançant la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic, declari que hi ha una situació de contaminació atmosfèrica. En aquest cas, afegeix, 

l’increment de la tarifa seria de 2 euros l’hora, excepte per als vehicles eco i de zero emissions, 

als quals no s’aplicaria aquest increment. 

 

La Sra. RECASENS té la sensació que el govern no se’n surt en matèria de política fiscal. 

Recorda que al programa electoral de Barcelona en Comú varen fer una proclama a favor 

d’impulsar una fiscalitat més justa i ecològica, però que a l’hora de la veritat el govern no pot 

aprovar les ordenances fiscals i va fent pedaços i retocs. Així, tal com ja havia dit en una altra 

ocasió, en matèria d’impostos el govern actual és una broma per als rics, un malson per a les 

classes mitjanes i una condemna per als desafavorits. Té la sensació que la negociació de les 

ordenances fiscals ha esdevingut una situació grotesca i es fan ordenances a la carta, perquè 

comencen parlant d’unes mesures determinades que després desapareixen i se n’aproven 

d’altres, tot plegat sense saber ben bé per què. 

D’altra banda, critica un seguit de mesures que qualifica de populistes i que pretenen donar 

missatges genèrics per instal·lar en l'imaginari col·lectiu que Barcelona és una ciutat 

contaminada i que la causa d’aquesta situació és el vehicle. Creu, doncs, que per al govern és 

secundari que aquesta mesura sigui efectiva o que s’implementi un conjunt de mesures 

mediambientals. No entén per què han desapareguts mesures com les relatives a l’ICIO, a les 

tarifes d’aparcament per als autocars o l’exempció de les taxes per a les fires comercials. Creu, 

doncs, que el govern s’ha precipitat i va anunciar uns acords amb determinats gremis que 

finalment no s’han concretat. Recrimina també que el govern manifestés que no hi havia cap 

problema amb els comerciants però ara anuncia que els límits per a la subvenció de l’IBI s’han 

reduït al 7 % i al 14 %, segons el valor cadastral dels establiments. En aquest cas, qualifica 

d’al·lucinant el fet que l’única modificació de l’impost que no està justificada amb l’informe 

tecnicojurídic pertinent sigui precisament la de l’IBI, i pregunta per què el govern amaga les 

dades de l’increment d’aquest impost per als comerciants. 

Per totes aquestes raons, es malfia de tot allò que el govern posa damunt la taula i anuncia la 

reserva de vot del seu grup en aquest punt. 

 

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

gestions que ha fet el Sr. Ayala per intentar consensuar una proposta que permetés aprovar les 

ordenances fiscals. Manifesta que el seu grup podria estar d’acord amb alguns dels aspectes que 
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es porten a votació, perquè comparteixen les bonificacions als comerços que proposen ara, tot i 

que un mes enrere asseguraven que no es produirien perquè la reforma del cadastre no afectaria 

els comerciants. Ara s’ha vist que aquesta reforma sí que els ha afectat i el govern s’ha vist 

obligat a establir uns límits en l’IBI. Tampoc tenen objeccions a les bonificacions de l’impost 

de vehicles de tracció mecànica. 

En canvi, pel que fa a la quarta mesura, critica que quedi emmascarada dins d’aquest paquet de 

mesures i no hi estan d’acord perquè implica un increment del preu d’estacionament en les 

zones blava i verda, la qual cosa penalitza l’ús del cotxe privat amb l’excusa habitual dels 

episodis de contaminació. Aquest increment de dos euros, afegeix, el govern l’aplicarà de forma 

discrecional els dies que hi hagi una punta de contaminació, discrecionalitat que el seu grup no 

comparteix, i subratlla que l’any 2016 solament hi va haver dos episodis de contaminació. 

D’altra banda, apunta que aquesta mesura n’incorpora una altra d’emmascarada, com és 

l’acabament del límit horari als aparcaments. Aquesta discrecionalitat els fa pensar que el 

govern no aplicarà la mesura solament en casos excepcionals, sinó que l’aplicarà amb caràcter 

general. 

Per tant, tot i que es mostra d’acord amb algunes de les mesures que ha esmentat, a les quals 

afegeix la bonificació en la taxa de clavegueram, anuncia la reserva de vot del seu grup mentre 

el govern no presenti un conjunt més ampli de mesures, que garanteixi que no es vol penalitzar 

el vehicle privat i que les ordenances fiscals, que són l’instrument principal de finançament de 

l’ajuntament, s’ajustin a les necessitats dels barcelonins. 

 

El Sr. BOSCH comenta que el Grup d'Esquerra Republicana ha estudiat aquestes mesures amb 

la màxima atenció i esperit positiu, i creu que la filosofia que hi ha darrere és plena de bones 

intencions. Tanmateix, planteja interrogants i dubtes pel que fa a l’àrea verda per a residents i 

pregunta què passa quan una persona posseeix més d’un vehicle per raons de feina. 

Quant a la taxa de clavegueram no la troben una mala idea, tot i que tindrà un impacte molt 

reduït, i creu que el govern n’és conscient. Per tant, considera que aquesta mesura no resoldrà 

els problemes de la gent en situació de pobresa energètica. 

En el cas de les àrees blaves i verdes és on el seu grup planteja més interrogants. Així, creu que 

s’hauria de definir què es considera un episodi de contaminació, qui ho determina, quants 

episodis d’aquests es calcula que es poden produir al llarg de l’any. Assenyala, doncs, que 

aquesta mesura dóna peu a una certa discrecionalitat i que l’augment que es proposa dobla les 

tarifes existents, raó per la qual s’ha d’estudiar més detingudament perquè no es produeixin 

abusos del govern actual o d’un govern futur. 

Per aquestes raons, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que aquesta proposta d’acord conté quatre modificacions molt 

concretes de les ordenances fiscals. En primer lloc, manifesta que Barcelona ha perdut una 

oportunitat per abaratir els impostos, per disminuir la pressió fiscal, de manera que continuarà 

sent la ciutat més cara d’Espanya tot i que la hisenda municipal està sanejada i té marge per 

abaixar els impostos. 

Quant a la reducció dels límits de l’IBI, el Grup Popular voldria saber quin impacte econòmic 

tindrà per als comerços i per a la hisenda municipal. També vol saber per què el govern 

municipal no recull les propostes que havia fet anteriorment el seu grup i amb les quals es 

podria ajudar a corregir situacions injustes relacionades amb aquest impost en determinats 

sectors de la ciutat. Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, indica que l’únic que 

es fa és establir una nova classificació de les etiquetes de la DGT. En relació amb la taxa de 

clavegueram, assenyala que s’introdueix l’exempció en casos de precarietat econòmica. En 

aquestes tres qüestions, afegeix, el seu grup podria estar d’acord. 
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Tanmateix, en relació amb la taxa d’estacionament a la via pública, el Grup Popular entén que 

és una mesura recaptatòria i arbitrària, i obre la porta a apujar per decret la zona blava a tots els 

barcelonins. En aquest sentit, pregunta qui decidirà que hi ha un episodi de contaminació 

excepcional per aplicar aquest increment de tarifa, com afectarà els ciutadans, els autònoms i 

els petits empresaris que necessiten la zona blava per treballar. A més a més, recorda que 

l’informe del Consell Tributari no dóna el vistiplau a aquesta taxa. Entén, doncs, que falten 

garanties perquè aquesta mesura no esdevingui una eina recaptatòria més i arbitrària. Suggereix 

que durant els episodis de contaminació es podria incrementar la freqüència del transport públic 

i afegeix irònicament que això es podria fer sempre que aquests episodis no es produïssin en 

dilluns, amb referència a la vaga que cada setmana es convoca al metro. 

A continuació demana a secretaria que en el plenari del Consell Municipal es puguin votar 

aquests quatre punts per separat, perquè el sentit del vot podria ser diferent que si els han de 

votar conjuntament. 

 

La Sra. LECHA exposa que per a la CUP - Capgirem Barcelona la modificació d’aquestes 

ordenances fiscals representen un altre fracàs de les polítiques del govern municipal. Recorda 

que l’any 2016 no es va sumar una majoria suficient per reformar aquestes ordenances, com 

sembla que també passarà el 2017. Assenyala que, després que el govern hagi fracassat en la 

reforma que pretenia dur a terme, ara presenta una barreja que és impossible de votar, perquè 

consisteix en la modificació de la taxa de clavegueram i la d’aparcament a la via pública, dues 

reformes que compten amb el suport del seu grup, però també en una rebaixa de l’IBI als 

comerços, que beneficiarà grans empreses i els responsables de la gentrificació, mesures en les 

quals no estan d’acord. 

A continuació, afirma que barrejar aquests conceptes respon al xantatge i a la propaganda. 

Reclama, doncs, que el govern retiri aquesta proposta de l’ordre del dia i que no faci més 

titulars barats. En aquest sentit, pregunta si ja han preparat les infografies per dir que el seu grup 

vota en contra de lluitar contra la pobresa energètica i la contaminació, i per amagar que el 

govern presenta a aprovació una rebaixa fiscal que no té res a veure amb les necessitats de la 

ciutat. 

Tot seguit, recorda que un any enrere el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona va presentar una 

bateria de mesures per fer una reforma fiscal en profunditat a la ciutat, però la incapacitat ha fet 

inútil cap negociació sobre aquesta qüestió. De fet, critica que ni tan sols ha estat capaç de 

portar a aprovació inicial les taxes sobre el turisme que va aprovar la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

Finalment, manifesta que el govern pot fer propaganda però que, quan vulgui fer política fiscal 

per a la classe treballadora, podrà comptar amb el seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia la seva reserva de vot en aquest punt. Tot i que el conjunt de les 

quatre mesures les valora positivament perquè tracten sobre el canvi en les polítiques 

mediambientals i sobre el suport al comerç mitjançant l’IBI. En tot cas, es reserva més temps 

per estudiar aquestes mesures detalladament i es posicionarà en el plenari del Consell 

Municipal. 

 

La Sra. BALLARÍN assegura que el comerç importa al govern perquè, per l’activitat que 

genera, l’ocupació i la riquesa que crea i la vida que dóna als barris, val la pena implementar 

mesures com les que presenta el govern. 

D’altra banda, recorda que dos de cada tres comerços, després de la revisió, han disminuït el 

valor cadastral, de manera que l’any 2018 tindran un rebut de l’IBI més baix. Pel que fa a l’altre 

terç, el govern vol que l’apujada sigui menor que la que han tingut any rere any durant els 

darrers quinze anys. En aquest sentit, recorda que els darrers anys els comerços han tingut uns 
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límits del 10 % o del 20 %, límits que es van mantenir durant el mandat de Convergència i 

Unió. Ara, doncs, es proposa baixar del 10 % al 7 % i del 20 % al 16 %. Demana, doncs, que si 

als grups de l’oposició els importa tant el comerç com volen fer creure no facin més 

declaracions populistes, demagògiques i grandiloqüents, i que votin a favor d’aquesta proposta 

de modificació que presenta el govern. 

A continuació, replica a la Sra. Lecha que aquesta modificació no beneficia les grans 

superfícies perquè el Raval, Santa Caterina i el Barri Gòtic no són plens de grans comerciants, 

que són les zones on aquesta reducció afectarà més. 

 

La Sra. RECASENS troba sorprenent que el govern hagi renunciat a utilitzar el seu torn de 

paraula. En tot cas, demana transparència, conèixer quin és el conjunt de les propostes fiscals 

que fa el govern, saber què passa exactament amb l’IBI dels comerciants, per què presenta 

aquesta abaixada de límits i quin és l’impacte real que ha tingut la revisió cadastral. També vol 

saber quin és el conjunt de les mesures mediambientals que proposa el govern. 

Finalment, adverteix que està escrit que en episodis de contaminació es limitarà la utilització de 

les zones blaves, mesura que no ha estat explicada. 

 

El Sr. MULLERAS reitera la petició a Secretaria que aclareixi si es poden votar els quatre punts 

per separat en el plenari, perquè entén que la mala gestió del govern municipal no ha de castigar 

uns col·lectius als quals beneficiarien algunes de les mesures. 

 

La Sra. LECHA anuncia la reserva de vot del seu grup perquè ha fet una petició clara al govern 

per separar els punts. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que aquesta és una proposta d’acord sobre temes molt concrets i que 

es fa sense perjudici que es pugui obrir una negociació global sobre les taxes i sobre les 

ordenances fiscals en els mesos propers. Creu, doncs, que els grups han apuntat qüestions que 

es plantejaran en un expedient únic, i que en virtut del principi d’unitat d’acte, tal com els ha 

informat Secretaria, no es poden separar els punts i la votació ha de ser única. El govern 

considera que, per raons socials, ambientals i d’urgència tècnica, aquestes qüestions es podien 

plantejar de manera conjunta. 

Pel que fa a la contaminació, puntualitza que els episodis els declara la Generalitat i, per tant, 

no és una decisió discrecional de l’Ajuntament de Barcelona. 

En tot cas, confia que es pugui fer una valoració conjunta d’aquests punts, sense perjudici d’un 

debat posterior en els mesos propers. 

 

La PRESIDENTA pregunta a la secretària si aquests expedients es poden tramitar un a un, la 

qual respon en sentit afirmatiu. Per tant, assenyala que la presentació conjunta de les quatre 

mesures és una decisió del govern, que les podria haver desdoblat en quatre expedients diferents 

i els grups municipals les podrien haver votat per separat. El dubte que planteja és que, si s’ha 

d’aplicar el principi d’unitat d’acte, el govern hauria de presentar tot el paquet d’ordenances 

fiscals i, si es poden presentar quatre modificacions separades del conjunt, entén que també es 

poden presentar d’una en una. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que allò que demanava el Sr. Mulleras era si, en aquest 

expedient concret, les votacions es podien fer per separat en el plenari del Consell Municipal. 

Reitera que, pel que els informa Secretaria, en virtut del principi d’unitat d’acte els punts s’han 

de votar de manera conjunta. Tanmateix, reconeix que el govern podria haver fet propostes 

separades. 
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El Sr. MULLERAS diu que, a la consulta verbal, Secretaria ha respost verbalment que és 

possible fer aquestes votacions per separat i demana que a la Junta de Portaveus que s’ha de 

celebrar el dimarts següent Secretaria confirmi o desmenteixi aquest extrem. En cas que la 

votació no es pogués fer per separat, demana al govern municipal que faci decaure el quart 

punt, que fa referència a la zona blava per tal que les tres primeres mesures es puguin votar 

conjuntament. 

 

El Sr. PISARELLO demana que consti en acta la diferència dels dos supòsits que s’acaben de 

plantejar. 

 

La PRESIDENTA entén que tots els grups voldran posicionar-se en el plenari sobre aquesta 

modificació, en cas que el govern mantingui la proposta d’acord en les mateixes condicions 

actuals. Demana, doncs, als membres de la Junta de Portaveus que aclareixin els torns i els 

temps d’intervenció en el plenari. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal i amb la reserva de vot del 

Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PP, CUP i regidor no adscrit.  

 

3.-  (F-1704) AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un Contracte 

de Finançament per import de 125 milions d’euros amb el Banc Europeu d’Inversions, d’acord 

amb les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 50% del cost de la inversió en la 

construcció de 23 promocions d’habitatge públic destinat a lloguer social. 

 

El Sr. AYALA exposa que aquesta operació de crèdit cobreix el finançament del 50 % del cost 

dels projectes de 23 promocions de pisos per a la construcció de 2.198 habitatges, inclosos en el 

Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025. Indica que el contracte de finançament és per valor de 125 

milions d’euros a retornar en 30 anys, amb un termini de disposició i un tipus d’interès bonificat 

respecte al tipus de mercat. Assenyala que els càlculs financers preveuen un estalvi, respecte 

d’una operació de mercat amb la banca tradicional, de 45 milions d’euros. Afegeix que aquesta 

operació és avalada pel Banc Europeu d’Inversions, el qual demana uns requisits de solvència 

tècnica i financera, i de sostenibilitat social i mediambiental. 

 

La PRESIDENTA recorda als grups municipals que tenen un minut per intervenir en aquest 

torn. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup. Considera que el finançament 

d’aquesta operació pel BEI és una bona notícia, que les condicions són atractives perquè 

suposen que la ciutat hagi de pagar menys interessos. A més a més, remarca que s’està 

finançant la construcció d’habitatge social, emmarcada en el Pla pel dret a l’habitatge, al qual el 

seu grup va donar suport. 

D’altra banda, subratlla que la relació amb els diversos ens europeus és important i, per tant, 

celebra la formalització d’aquest contracte. 

Finalment, atès que al govern actual li agrada dir que és pioner i que és la primera vegada que 

fa determinades coses, puntualitza que la Generalitat de Catalunya, quan era governada per 

Convergència i Unió, ja havia utilitzat fons del BEI per finançar promocions d’habitatge, com 

també durant el mandat anterior per finançar la T-mobilitat o al port de Barcelona. Demana, 

doncs, al govern que sigui més prudent i que no digui que és la primera vegada que s’utilitzen 

fons del BEI. 
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El Sr. BLANCO es congratula per aquesta operació i creu que s’ha de felicitar la ciutat perquè 

ha pogut accedir a aquest crèdit de 125 milions d’euros per invertir-los en 23 promocions 

d’habitatge públic per a lloguer assequible. Demana que es comenci a treballar immediatament 

perquè hi ha molta feina per constituir aquest parc d’habitatge assequible que la ciutat necessita. 

Per tant, insisteix que no és el moment de posar-se medalles, sinó de començar a treballar. Diu 

que el govern ha de ser conscient que bona part de la responsabilitat que no hi hagi aquest parc 

de lloguer assequible i dels preus alts de l’habitatge de lloguer és de la manca de compromís 

dels governs diferents dels darrers trenta anys per promoure aquest tipus d’habitatge. 

D’altra banda, destaca que l’acord compleix els criteris de prudència financera establerts per les 

autoritats europees i espanyoles. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a aquesta proposta d’acord. 

 

El Sr. BOSCH anuncia, irònicament, una reserva de felicitacions, tot i que li encantaria felicitar 

el govern de la ciutat si aquests 125 milions d’euros s’arriben a traduir en habitatge de lloguer 

social. Mentre espera conèixer les condicions definitives d’aquest contracte, que encara no 

estan fixades, per bé que se suposa que els preus seran inferiors als habituals en els mercats 

financers, i a l’espera de veure el progrés de l’operació prevista a la Marina del Prat Vermell, 

que va molt més lenta del que seria desitjable, anuncia la reserva de vot del Grup d'Esquerra 

Republicana en aquesta proposta d’acord. 

 

El Sr. MULLERAS considera que és una bona notícia el fet que el BEI hagi atorgat aquest 

crèdit amb condicions més favorables que les de la banca privada, però el Grup Popular té 

dubtes pel que fa a la destinació del crèdit. Indica que amb aquest crèdit s’haurà de finançar el 

50 % dels pisos protegits, però si l’ajuntament no construeix aquests pisos, o no els construeix 

al ritme amb què ho hauria de fer, aquests diners no arribaran. Per tant, pregunta per què el 

govern inclou entre les promocions d’habitatge públic les tres promocions de Germanetes-

Viladomat, Germanetes - Comte Borrell i la Marina del Prat Vermell, que ja haurien d’estar 

finançades perquè eren incloses en l’operació de BAMSA i, per tant, ja tenien diners del 

pressupost municipal. També pregunta què s’ha fet amb els diners previstos per a aquestes tres 

promocions. 

 

La Sra. LECHA exposa que aquesta mesura obre les portes al sector privat, es torna a pagar a la 

SAREB per cedir habitatges, es contracta una agència de viatges per enviar persones 

desnonades a hostals i pensions, i s’augmenta el deute de l’ajuntament amb l’instrument 

financer del capitalisme europeu. Manifesta que la política d’habitatge del govern municipal, 

pactada amb Ciutadans i Convergència, no solament és un fracàs, sinó que s’està convertint en 

un dels exemples més evidents de la submissió al dogma neoliberal, de la gestió de la misèria i 

de la manca d’alternatives al sistema. 

Tot seguit, indica que amb aquesta proposta d’acord el govern demana que s’augmenti el deute 

amb el BEI, un mecanisme de xantatge, coacció i imposició de polítiques econòmiques 

d’austeritat, tant a la Unió Europea com a fora, i que això es faci acceptant la premissa que 

també hi intervinguin institucions financeres privades. A més a més, apunta que l’ajuntament 

l’any 2016 va tenir un superàvit de 100 milions d’euros i si no es destina a polítiques 

d’habitatge és només perquè el govern s’entesta a obeir els dictats de la llei Montoro i de la 

Troica. 

Finalment, anuncia la reserva de vot de la CUP - Capgirem Barcelona en aquest punt, però 

adverteix que, si no canvia res, el vot definitiu en el Consell Municipal serà negatiu. 

 

El Sr. ARDANUY considera que és una bona notícia la obtenció de recursos econòmics per al 

cofinançament perquè aquest és un bon mecanisme per desenvolupar aquestes promocions 
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d’habitatge públic destinat a lloguer social. Assenyala que allò important és que aquestes 23 

promocions es facin i, per tant, que es localitzin, que s’identifiquin i es puguin portar a terme. 

En cas contrari seria una mala notícia. Per aquestes raons, anuncia el seu vot favorable a la 

proposta d’acord. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que amb aquest crèdit es finança el 50 % d’aquestes promocions, 

però l’altre 50 % es finançarà amb els recursos que l’ajuntament té disponibles. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del seu grup a la proposta d’acord. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata i Cs i amb la reserva de vot d'ERC, PP, CUP i regidor no adscrit.  

 

4.-  (E.08.6028.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal situada a l’avinguda Escolapi Càncer núm. 27-33, grafiada en el plànol annex, per a 

destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, d’acord 

amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 

d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 

dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 

FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida 

amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

El Sr. AYALA exposa que amb aquesta mesura se cedeix al Patronat Municipal de l’Habitatge 

una finca situada al barri de la Torre Baró per a la construcció de 30 habitatges en règim de 

lloguer. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el suport del Grup Demòcrata a aquesta proposta d’acord. Indica 

que aquesta promoció ja és prevista en el Pla pel dret a l’habitatge i creu, a més a més, que és 

important continuar la transformació en matèria d’habitatge de la part baixa del barri de la Torre 

Baró. Celebra, doncs, que es continuï ampliant el contingent d’habitatge protegit, que ja es va 

encetar durant el mandat anterior amb l’operació de compra de 222 habitatges que va construir 

REGESA a la plaça dels Eucaliptus, 190 dels quals es varen destinar a lloguer assequible i 32 a 

la Fundació de la Universitat de Barcelona. Afegeix que, juntament amb aquesta operació, es va 

iniciar el procés de definició i planificació de nous equipaments. Per tant, amb la cessió 

d’aquesta finca per construir-hi habitatge protegit en règim de lloguer, es fa un pas més per 

acabar de transformar aquesta zona. 

 

El Sr. BLANCO exposa que, a la vista de la informació a què ha tingut accés el Grup de 

Ciutadans, sembla que tot és correcte. Així, indica que hi ha un informe favorable de la 

Direcció de Serveis Jurídics de Patrimoni, i, tenint en compte que es tracta d’una cessió gratuïta 

d’un solar de titularitat municipal per promocionar habitatge de lloguer, apunta que podrien 

emetre un vot favorable. Tanmateix, abans de fixar el sentit del vot, pregunta quin tipus de 

gestió es farà en aquest solar, és a dir, si serà el Patronat mateix qui farà la promoció dels 

habitatges i les llogarà directament, o si hi haurà una cessió de dret de superfície, o si es farà 

una licitació a alguna cooperativa o a algun altre tipus d’entitat per fer aquesta promoció. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a aquesta proposta 

d’acord. 
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El Sr. MULLERAS remarca que, segons l’informe de valoració econòmica, se cedirà la 

construcció d’habitatges de lloguer a cooperativistes. El Grup Popular vol saber si aquesta 

operació es fa per continuar amb el model de cohabitatge o habitatge cooperatiu. 

 

La Sra. LECHA anuncia la reserva de vot de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposta d’acord. 

 

El Sr. AYALA aclareix que aquesta no és una operació de cohabitatge, sinó que la farà 

directament el Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

El Sr. BLANCO anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta d’acord. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del seu grup perquè l’informe de valoració 

econòmica diu que aquesta cessió per fer cohabitatge i voldria aclarir aquest extrem abans de 

fixar la seva posició. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, ERC i regidor no adscrit i amb la reserva de vot del PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (2017/144) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social 

de Barcelona; SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de trenta dies, de 

conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

El Sr. COLOM explica que aquesta proposta d’acord emana del Ple del Consell Econòmic i 

Social de Barcelona, el qual la va aprovar el mes de desembre de 2016. Remarca que aquesta 

modificació permet que, per primer cop, tots els agents patronals representatius puguin formar 

part d’aquest organisme i es reconeix, doncs, la pluralitat existent a Barcelona. També 

incorpora representants de l’economia social en qualitat d’observadors, la qual cosa significa un 

avanç. Finalment, assenyala que s’introdueixen altres petites millores, com ara la possibilitat 

que la presidència del CESB comparegui anualment a la comissió corresponent de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposta d’acord. 

Exposa que és conscient de la feina que hi ha darrere d’una modificació dels estatuts per 

consensuar una participació representativa del sector empresarial en el CESB, que ha implicat 

un gran esforç. Per tant, li agradaria que es reconegués que ja hi havia feina feta en aquest 

sentit. També creu que és important que es reculli una referència a la Carta municipal perquè 

dóna a aquest organisme una solvència, un prestigi i un reconeixement necessaris. D’altra 

banda, troba positiu que la presidència d’aquesta institució pugui comparèixer anualment 

davant dels òrgans municipals per explicar la feina que fa. 

Finalment, indica que a proposta de l’alcaldessa Colau es podran incorporar al CESB fins a 

quatre persones físiques o representants d’entitats ciutadanes, socials o econòmiques. Voldria 

saber com s’escolliran aquestes persones. 
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El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposta d’acord, en primer 

lloc perquè es tracta d’una adequació a la Carta municipal i, en segon lloc, perquè es possibilita 

l’entrada al CESB de PIMEC i, mitjançant aquesta entitat, de la major part dels autònoms de 

Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana. Assenyala que fa 

molt de temps que el seu grup reivindica que s’ampliï la Comissió Executiva del CESB i, per 

tant, no solament estan d’acord en aquesta mesura, sinó que es consideren en part coautors de la 

iniciativa. Així, recorda que el seu grup reiteradament ha presentat proposicions, iniciatives i 

precs en aquest sentit. Espera, doncs, que el Consell Municipal aprovi aquesta proposta. D’altra 

banda, manifesta que els satisfà especialment que PIMEC, que deu ser l’organització patronal 

amb més pes a Catalunya en aquest moment, pugui formar part d’aquest organisme, que 

representa la patronal, els sindicats, el món del treball i el món econòmic de la ciutat de 

Barcelona. 

Finalment, s’alegra que a partir d’aquest moment la memòria socioeconòmica es presentarà i es 

debatrà a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, perquè això, 

assenyala irònicament, que hi haurà una hora més de convivència i de debat en el si de la 

comissió. 

 

El Sr. MULLERAS entén que les modificacions que es porten a aprovació s’han enfocat no des 

del consens polític, malgrat que preveu que hi sigui de forma majoritària, sinó des del consens 

amb les entitats econòmiques i socials que formen part del CESB. Aquesta circumstància, 

afegeix, possibilitarà que en puguin formar part els representats de PIMEC, la qual cosa farà 

l’organisme més plural. També creu que la referència que els estatuts fan a la Carta municipal 

és important. 

Per acabar, demana que el consens inicial amb què s’han enfocat aquestes modificacions dels 

estatuts es mantingui a l’hora d’escollir els representants que s’han d’incorporar en aquest 

consell. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposta d’acord. 

 

La Sra. LECHA exposa que al CESB fins aquest moment només hi havia representat Fomento 

del Trabajo Nacional en representació de la patronal, i amb aquesta mesura s’hi incorpora 

PIMEC, que és l’altra gran patronal, en aquest cas representant de les empreses petites i 

mitjanes. Mentrestant, afegeix, la representació sindical continua en mans de dues centrals 

grogues de l’Estat, Comissions Obreres i UGT. Manifesta, doncs, que amb aquesta proposta es 

posen pedaços a òrgans que no responen a la realitat social de la ciutat de Barcelona. Per tant, 

mostra el desacord de la CUP - Capgirem Barcelona en aquesta mesura. 

Per tant, anuncia el vot contrari del seu grup i matisa que la raó no és que estiguin en desacord 

amb l’entrada de PIMEC en aquest organisme, sinó perquè la seva proposta és que es dissolgui 

el que qualifica d’enèsim xiringuito on el poder dels de sempre té cadira permanent i no aporta 

res per pal·liar les necessitats dels barcelonins. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposta. Entén que aquesta modificació 

dels estatuts és necessària i que s’ha fet amb consens i diàleg. Malgrat que el seu partit s’hi hagi 

incorporat tard, agraeix aquesta bona predisposició del govern. 

 

El Sr. COLOM agraeix el suport de tots els grups municipals a la proposta, que interpreta com 

un suport al CESB. Destaca el fet que es desenvolupi la Carta municipal i també el 

reconeixement al paper que fa l’empresa petita i mitjana a la ciutat i al país, si bé lamenta que 
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fins aquest moment no s’hagués trobat la fórmula per incorporar a l’organisme aquest sector 

empresarial. Subratlla que, després del treball que han fet les diverses formacions polítiques i 

diversos governs municipals, s’ha aconseguit arribat a un consens que ha permès que PIMEC 

s’incorpori a l’organisme, i que també hi sigui el sector de l’economia social, tot i que amb una 

altra fórmula per respectar l’essència del CESB. 

Per acabar, puntualitza que, segons els estatuts de l’organisme, la proposta d’incorporació de 

nous membres la fa la presidència del CESB i, per tant, l’alcaldessa es limitarà a fer el 

nomenament oficial, tal com passa en altres casos. Per tant, creu que és important respectar la 

independència d’aquest organisme, tal com s’ha fet sempre, perquè això garanteix que pugui 

exercir les seves funcions, entre les quals a partir d’ara hi haurà informar preceptivament de la 

seva activitat a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

La Sra. RECASENS replica que les afirmacions que acaba de fer el Sr. COLOM amb referència 

a les noves incorporacions no són certes perquè als estatuts es diu textualment «a proposta de la 

presidència del ple», i interpreta que la presidenta del ple és l’alcaldessa Colau. A més a més, 

destaca que aquests nomenaments es faran per decret d’Alcaldia. 

 

El Sr. COLOM aclareix que aquesta expressió es refereix al ple del CESB. 

 

La Sra. RECASENS subratlla, doncs, que queda clar que aquests nomenaments es fan a 

proposta de la presidència del Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona, i no pas de la 

presidència del plenari del Consell Municipal. Tot i així, pregunta com s’escolliran aquests nous 

representants. 

 

El Sr. COLOM aclareix que aquesta tria s’ha de fer segons els estatuts de l’organisme i que 

s’estipularà en el Reglament de funcionament intern. 

 

La Sra. LECHA replica al Sr. Colom que aquesta proposta no s’aprova amb el suport de tots els 

grups municipals. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Govern Municipal, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. 

Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

6.-  (E.02.6002.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Comte d’Urgell davant núm. 112, amb el núm. del codi 

d’activitat 69 formulada pel Sr. Daniel Trulla Lebouchard i en la seva virtut. DECLARAR 

extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

EL Sr. AYALA exposa que aquesta situació és semblant a la que es va tractar en la sessió 

anterior de la comissió. En aquest cas, es tracta de la renúncia a la concessió del quiosc que hi 

ha davant del número 112 del carrer d’Urgell. El govern proposa acceptar aquesta renúncia i 

declarar l’extinció de la concessió. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposta. 
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El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposta, si bé suggereix al 

govern que estudiï un model de ciutat que doni una utilitat real als quioscos que queden lliures. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposta, 

tal com han fet altres ocasions. També reclama que, atesa la proliferació de tancament de 

quioscos, que es pot incrementar en el futur, el govern de la ciutat els busqui algun altre ús, com 

ara punts d’informació per als ciutadans, o que es retirin de la via pública. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposta. El seu grup torna a 

preguntar al govern municipal què ha fet per retirar el quiosc en desús de la plaça de la 

Revolució, a Gràcia, que funciona com a magatzem il·legal per a material d’activitats il·legals, 

a més a més, amb una concessió pública de l’ajuntament. Demana, doncs, que també es retiri 

aquest quiosc de l’espai públic i que el govern compleixi amb la seva responsabilitat perquè, a 

més a més dels usos que ha denunciat, molesta els veïns de la zona. 

 

La Sra. LECHA anuncia el vot favorable del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona a la 

proposta. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposta. 

 

El Sr. AYALA comenta que el govern està enllestint, mitjançant els consells de districte, un pla 

de retirada dels quioscos en desús que, per la raó que sigui, s’han de retirar de l’espai públic, i 

també per establir quins són els que han de mantenir l’activitat i han de tornar a sortir a concurs. 

D’altra banda, informa que l’Ajuntament de Barcelona ha acordat amb l’Observatori 

d’Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona fer un estudi sobre el tractament que 

es pot fer amb aquest tipus de comerços, atès que no és un problema específic de la ciutat de 

Barcelona i que està relacionat amb la crisi de la premsa escrita. Apunta que properament el 

govern presentarà les solucions diferents que s’hagin pogut trobar. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de Govern Municipal, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, la Sra. 

Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la 

Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

7.-  (M1519/6530) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

implantar una nova taxa municipal pel turisme estranger en la modalitat de "visitant de dia", 

que no pernocta a la ciutat, i que aquesta nova taxa entri en vigor l'any 2018. 

 

La Sra. RECASENS exposa que darrerament es parla molt de turisme però no se’n parla en 

termes positius, i troba a faltar que el govern presenti mesures eficaces, eficients i en positiu per 
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regular aquest fenomen i els fluxos turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Insisteix que cal 

abandonar discursos derrotistes que alimenten la turismofòbia i passar a l’acció i adoptar 

mesures concretes. 

A continuació, manifesta que el Grup Demòcrata discrepa del Pla estratègic de turisme, però en 

aquesta ocasió deixarà de banda aquesta qüestió i presenta mesures concretes, a curt termini, 

perquè el pla estratègic intenta definir el model de ciutat pel que fa al turisme a deu anys vista. 

Apunta que en aquests moments Barcelona té un èxit turístic provocat per molts factors, molts 

dels quals són aliens a la política municipal. Així, indica que altres ciutats que en aquest 

moment pateixen atacs terroristes o altres circumstàncies veuen com disminueix de manera 

important el nombre de turistes, mentre que Barcelona es converteix en una ciutat que en 

continua atraient cada vegada més, i no solament pels problemes de les altres ciutats, sinó 

també per factors propis com ara el clima, entre d’altres. 

En tot cas, afirma que cal fer una regulació per evitar situacions que es donen a la ciutat. En 

aquest punt, mostra fotografies a on es veuen molts grups que visiten les Fonts Màgiques de 

Montjuïc i que atrauen fenòmens com el top manta de manera descontrolada. Diu que cal evitar 

aquestes imatges i això és el que el seu grup vol regular. 

Tot seguit, acusa el govern d’anar tard, d’actuar amb lentitud i de no prendre les mesures a curt 

termini que són necessàries. Per aquesta raó, proposa l’establiment d’una taxa que reguli els 

fluxos de turistes que passen un dia a la ciutat, concretament els paquets turístics que es 

compren mitjançant els operadors turístics o les agències de viatges, que visiten en poques 

hores totes les icones de la ciutat i fan aturades tècniques, de poca estona, per fer-hi una 

fotografia. Aquests turistes, rebla, no tenen temps per fer despesa a la ciutat i, a més a més, 

col·lapsen el trànsit. Creu doncs, que aquests visitants han d’ajudar a compensar les 

externalitats negatives i la pressió sobre l’espai públic. Remarca que que l’impost turístic grava 

el turisme que pernocta a la ciutat, un turisme que fa despesa en allotjament, en transport públic, 

en restauració i en equipaments museístics, mentre que l’excursionista de dia no té temps de 

consumir a la ciutat i només genera externalitats negatives. 

En aquest punt lamenta que el Sr. Pisarello s’hagi absentat quan s’està parlant d’una taxa nova, 

que permetrà a l’ajuntament recaptar uns recursos que es podran destinar als barris que tenen 

més pressió turística i sense el lligam d’una destinació finalista, com passa amb l’impost 

turístic. Reclama, doncs, que sigui la Generalitat de Catalunya qui faci promoció amb els 

recursos provinents d’aquest impost i que l’Ajuntament de Barcelona exerceixi l’autonomia 

local aplicant una taxa per gestionar els fluxos turístics i fent que a la ciutat sigui compatible 

l’activitat turística amb la vida dels residents. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Es mostra d’acord que 

l’Ajuntament de Barcelona utilitzi les seves competències, però reclama que s’utilitzin bé. En 

aquest sentit, posa en dubte que el govern municipal tingui competències per implementar una 

taxa d’aquestes característiques, atès que la competència en matèria turística, per llei, és de la 

Generalitat. 

D’altra banda, tot i que el seu grup està d’acord en el fons de la qüestió i coincideix que cal 

obtenir recursos per invertir en la preservació dels barris que pateixen més pressió turística, 

dubta que aquesta tasca servís per reorientar els fluxos turístics, atès que aquesta taxa s’aplicaria 

als operadors turístics i el govern de la ciutat destinaria els recursos a allò que consideri oportú. 

Creu, doncs, que aquesta és una bona mesura però que es planteja amb una certa improvisació, 

perquè no veu com es pot regular l’espai públic mitjançant una taxa, sinó que s’hauria 

d’acompanyar amb moltes altres mesures que garanteixin una bona regulació del turisme i 

sobretot una bona gestió d’aquesta activitat. Posa com a exemples la creació de corredors 

turístics que impedeixin els conflictes de convivència entre veïns i visitants; evitar 

aglomeracions al voltant de les icones turístiques fent que aquestes icones assumeixin la 
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responsabilitat de les persones que les visiten, o limitar cues mitjançant els mecanismes 

tecnològics existents. 

Per aquestes raons, amb el benentès que aquesta qüestió es pot treballar més endavant i amb un 

contingut més elaborat, anuncia l’abstenció del seu grup a la proposta. 

 

El Sr. BOSCH celebra que el Grup Demòcrata s’afegeixi a la crítica del model turístic vigent, 

compartit per molts grups municipals. Puntualitza que aquesta crítica no implica turismofòbia, 

distinció que considera essencial. En aquest sentit, diu que no s’imagina la Sra. Recasens 

llançant pots de pintura rosa als autocars de turistes. Per tant, insisteix que el Grup d'Esquerra 

Republicana no està en contra del turisme, que és un sector vital per a l’economia i per al 

funcionament de la ciutat, però sí que critica i intenta millorar el model amb mesures com la 

que es presenta, un model que satura, utilitza i desgasta la ciutat però que no aporta res 

significatiu al seu funcionament. 

Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, si bé demana tenir més detalls pel 

que fa a la implementació d’aquesta mesura. Diu que la proposició és com la pel·lícula de 

Woody Allen Desmuntant Harry, que és una bona pel·lícula però una mica desdibuixada, i 

demana que s’acabi de precisar. En aquest sentit, pregunta com s’ha d’aplicar aquesta mesura, 

quin paper hi té la Generalitat, si la taxa s’ha d’aplicar sobre l’ocupació de l’espai i, per tant, si 

bàsicament es gravaria les autocars, per aparcament o per trànsit. En tot cas, malgrat que 

insisteix que la mesura s’hauria d’acabar de perfilar, en el fons hi estan d’acord perquè va en la 

bona direcció, de fer contribuir al manteniment i a la millora de la ciutat aquells que la fan 

servir i la desgasten. Creu que això és de sentit comú, que tothom ho entén i que els visitants 

fins i tot ho agrairan perquè el resultat serà tenir una ciutat millor, no tan saturada i amb 

inversions que milloraran la qualitat dels espais i dels serveis, cosa que beneficiarà tant els 

visitants com els residents, que són els primers que tenen dret a aquestes millores. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que durant el mandat anterior Convergència i Unió va perdre 

l’oportunitat de reduir significativament la pressió fiscal a Barcelona, fins al punt que durant 

aquell mandat Barcelona també era la ciutat més cara d’Espanya. I ara no li agradaria que 

Convergència i Unió compartís amb la Sra. Colau el que anomena «taxafília» i que s’incrementi 

indefinidament la quantitat de taxes. 

Seguidament, reconeix que hi ha un problema amb el turista de dia, que no hi pernocta, que dels 

més de 30 milions de turistes que visiten Barcelona aproximadament la meitat, segons els 

estudis, són visitants de dia, que utilitzen i d’alguna manera la perjudiquen, però afirma que 

també li donen valor perquè també consumeixen i donen negoci a les botigues. Tanmateix, el 

Grup Popular no està d’acord que aquesta situació es pugui resoldre amb aquesta proposició, en 

primer lloc perquè, tal com s’ha comentat anteriorment, hi ha una qüestió de competències i no 

voldria que uns tribunals anul·lessin una taxa, com acaba de passar amb la taxa sobre pisos 

buits. Recorda que el Grup Popular va ser l’únic que hi va votar en contra perquè ja varen 

advertir que podria ser contrària a dret. 

En segon lloc, pregunta si aquesta taxa s’ha d’aplicar als visitants que arriben a Barcelona en 

autocar, en cotxe, amb tren, als que hi arriben en grup o tot sols. Especialment planteja dubtes 

sobre com es controla que la taxa s’ha aplicat d’acord amb la llei. Creu que aquestes reflexions 

s’haurien de fer abans de presentar la proposta. 

Per totes aquestes raons, bo i reconeixent que hi ha un problema amb les persones que no 

pernocten a la ciutat i, per tant, que generen un desgast, i entenent que manca reflexió, que no 

creu que aquesta mesura sigui la solució al problema perquè s’hauria de concretar molt més, 

anuncia l’abstenció del seu grup a la proposició. 

Finalment, recorda que ja hi ha un impost turístic que recapta 21 milions d’euros l’any a 

Barcelona i reclama que s’exigeixi a la Generalitat que aquests recursos es quedin a la ciutat. 
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Pregunta, retòricament, si les reivindicacions històriques s’acaben quan es reclama a la 

Generalitat. Per tant, el seu grup creu que s’ha d’esgotar la negociació amb la Generalitat i 

demanar que els 21 milions d’euros que es recapten a Barcelona en concepte d’impost turístic 

es quedin a la ciutat. 

 

La Sra. LECHA anuncia el vot favorable de la CUP - Capgirem Barcelona. Exposa que, si bé 

després de la transacció la proposició s’ha concretat una mica més, no l’han acabat d’entendre i 

voldrien que l’acabessin de concretar. Entén que es tracta de cobrar una taxa a les persones que 

visiten la ciutat de Barcelona però no hi dormen. Per tant, pregunta irònicament si es proposa 

posar un peatge a les rondes o cobrar la taxa a qualsevol persona que vagi amb mitjons i 

xancletes. Indica que, com que es tracta d’una taxa sobre persones que pernocten fora de la 

ciutat, seria més adient que fos la Generalitat qui imposés aquesta taxa. Tanmateix, continuant 

amb la ironia, no sap si els Mossos d’Esquadra han de patrullar a la nit per controlar aquest flux 

de turistes. 

A continuació, recorda que el seu grup ha proposat diverses mesures fiscals que graven 

l’activitat turística i que contribueixen a ordenar-la i a controlar-la, com ara una taxa i la 

limitació de les visites guiades per la ciutat, una taxa per gravar el lloguer de bicicletes, els 

vehicles de mobilitat personal com els segway. Aquestes propostes creu que són concretes, 

realistes i que es poden executar, cosa que les diferencia de la proposició que presenta el Grup 

Demòcrata. 

D’altra banda, si el que es planteja amb la transacció és una taxa per als guies turístics, recorda 

que el seu grup ja va proposar aquesta mesura i es va aprovar en aquesta mateixa comissió. Sols 

falta que el govern apliqui aquell acord. 

 

El Sr. ARDANUY està d’acord que els recursos que provenen del turisme reverteixin a la ciutat 

directament per corregir l’impacte que causa. Per tant, assenyala que cal coresponsabilitat i una 

redistribució de la riquesa. També està d’acord amb un increment dels impostos vinculats a 

l’activitat turística i que aquests recursos es destinin a millorar la ciutat, en favor dels residents, 

perquè aquests han de ser la prioritat. Tanmateix, no li ha quedat clar el sistema que defensa el 

grup proposant per implementar aquesta taxa sobre els turistes que no pernocten a Barcelona. 

Per tant, anunciarà el sentit del seu vot en el segon torn d’intervenció. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que per al Grup Socialista la prioritat sobre la fiscalitat del turisme, 

tal com han dit reiteradament, és reivindicar que el cent per cent de la recaptació que es va a 

Barcelona de l’impost sobre establiments turístics es quedi a la ciutat. Ara bé, addicionalment a 

aquesta reivindicació, i després de l’acceptació de l’esmena transaccional que ha presentat el 

govern, anuncia el suport del seu grup a la proposició perquè entén que el turisme és un actiu 

molt important per a la ciutat i, precisament per això, també ha de contribuir a les despeses de la 

ciutat de Barcelona. Creu que els visitants també hi han de poder contribuir, igual que ho fan els 

residents, a sufragar els serveis públics, l’ús intensiu de l’espai públic o el sobreús del transport 

públic. Entén que la eina fiscal pot ser molt útil per coresponsabilitzar els visitants en el 

manteniment dels serveis, de l’espai públic, de les infraestructures i dels equipaments, i pensa 

que qualsevol mesura que es plantegi s’ha de fer bé perquè no acabi anul·lada per una sentència 

del Tribunal Superior de Justícia. Així, doncs, apunta que s’ha de treballar per implementar 

aquesta taxa i creu que l’esmena que ha presentat el regidor de Turisme anava en aquesta línia. 

Per aquestes raons, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. COLOM agraeix l’acceptació de l’esmena, que creu que millora el text. Creu que tots els 

grups municipals comencen a compartir la necessitat de regular el turisme. En aquest sentit, 

afirma que la crítica al model turístic que s’havia anat imposant a la ciutat no significa 
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promoure la turismofòbia, tal com reconeixen tots els grups. Creu, doncs, que es comença a 

construir un llenguatge i un relat que permet encarar la massificació del turisme mitjançant la 

utilització de les eines disponibles. Apunta que els sistemes impositius són una eina que serveix 

per ajudar a regular els fluxos turístics, però també perquè el turista contribueixi al manteniment 

de l’espai públic. Tot i que el turista que pernocta a la ciutat ja paga l’impost turístic, creu que 

aquest impost encara té recorregut a Barcelona i en aquest punt no coincideix amb la Sra. 

Recasens, perquè considera que l’impost hauria de ser més alt. En tot cas, admet que l’impost 

turístic no grava els turistes que no pernocten a Barcelona, tot i que s’ha avançat en la qüestió 

dels creuers, que n’estaven exempts. Recorda que a l’ordenança fiscal s’havia fet una proposta 

sobre la zona bus i creu que amb aquesta proposició es podrà avançar en aquest sentit. 

Finalment, apunta que ara es tracta d’anar més enllà i establir una manera perquè els visitants de 

la ciutat puguin contribuir a finançar les despeses que generen. 

 

La Sra. RECASENS creu que el moment per plantejar aquesta iniciativa és ara perquè a 

l’octubre començarà un període de negociació i hi haurà temps per millorar aquesta mesura i 

que pugui ser aprovada el mes de desembre. Entén, doncs, que aleshores serà el moment de 

definir els detalls. En tot cas, aclareix que la taxa que proposen es refereix als turistes que 

arriben a la ciutat en massa de la mà d’operadors turístics i que compren aquests paquets 

turístics. 

D’altra banda, replica al Sr. Mulleras que aquest no és un tema de diners, sinó conceptual, 

perquè es grava la pernoctació però, en canvi, no es grava els 15 milions de visitants que arriben 

durant el dia i que no tenen temps de consumir a la ciutat però sí que fan una ocupació intensiva 

de l’espai públic. A més a més, afirma que l’ajuntament és competent per implementar taxes i 

això no té res a veure amb les competències de la Generalitat perquè no estan parlant d’un 

impost. 

Quant a la intervenció del Sr. Bosch, es mostra d’acord en la distinció entre turismofòbia i 

regulació dels fluxos turístics. Manifesta que no actuar és allò que porta al populisme i a la 

turismofòbia, i atribueix la situació actual precisament al fet que el govern municipal no actuï 

en aquest àmbit. Per tant, considera que si s’adoptessin mesures concretes i efectives, a més a 

més d’aquesta, s’aconseguirà regular els fluxos turístics. 

Finalment, demana a Secretaria que reparteixi als grups municipals el text de la transacció. 

 

La Sra. MEJÍAS, després de llegir el text de la transacció en qualitat de presidenta de la 

comissió, manifesta que té dubtes pel que fa a la competència de l’ajuntament per imposar 

aquesta taxa, perquè grava una activitat i no pas un servei. 

En segon lloc, entén que, tal com ha quedat redactada la proposició després de l’esmena 

transaccional, el que es pretén és regular l’ús de l’espai públic, però que la recaptació que es 

pretén obtenir amb aquesta taxa no es destinarà a aquesta regulació de l’ús de l’espai públic, 

sinó a la preservació d’aquest espai. Per tant, si bé considera que l’esperit de la proposta és bo, 

creu que s’ha de polir. 

Per aquestes raons, reitera l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. BOSCH reitera el vot favorable del seu grup a la proposició perquè creu que l’esperit de 

la proposta és bo. Quant al mecanisme de cobrament de la taxa, comenta que es pot aplicar a 

l’aparcament dels autocars turístics, al trànsit de certs vehicles per la ciutat o amb altres tipus de 

gravàmens a les entrades de turistes, extrems sobre els quals s’haurà de parlar.  

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició. Indica que no havia rebut el text 

transaccionat per correu electrònic, però l’hi acaben de lliurar i el troba correcte. 
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El Sr. COLOM assenyala que el Pla de turisme ja conté un punt que planteja l’estudi de noves 

mesures fiscals, que és on s’incardina aquesta nova taxa. D’altra banda, interpreta l’afirmació 

de la Sra. Recasens que el govern no actua com una fórmula retòrica perquè hauria de menester 

bastants minuts per detallar totes les actuacions que han fet en matèria de turisme. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable 

del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. 

Mejías expressa l'abstenció de Cs, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa l'abstenció del PP, la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy 

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

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a implantar una nova 

taxa municipal a operadors turístics per la modalitat de ‘visitant de dia’ –que no pernocta a la 

ciutat– amb l’objectiu de regular l’espai públic, i que aquesta nova taxa entri en vigor l’any 

2018. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/6516) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal porti a 

terme les accions següents en l'àmbit de la venda de productes alimentaris: - Realitzar una 

campanya de dinamització i promoció dels mercats municipals. - Assegurar la igualtat de 

condicions en el compliment de la normativa relativa a la venda d'aliments, tant als mercats 

municipals com als establiments dedicats a la venda d'aquests productes, garantint una 

competència justa en el sector. - Presentar un estudi sobre l'impacte de la proliferació 

d'establiments dedicats a la venda d'aliments en l'activitat dels mercats municipals. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que els grups del govern havien treballat sobre el text original de 

la proposició, però que a quarts de 3, poc abans de començar la sessió, els han presentat les 

esmenes. Anuncia que estan d’acord amb la proposició i, per tant, hi votaran a favor, llevat del 

termini de tres mesos que es proposa per fer un estudi. Assenyala que per complir els requisits 

del procediment administratiu legal ja es necessiten tres mesos i després encara cal realitzar 

l’estudi, raó per la qual planteja que aquest estudi es pugui presentar en un termini de sis mesos. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que els representants 

dels paradistes han formulat reiterades queixes en el si del Consell Rector de l’Institut de 

Mercats de Barcelona i també ho han fet els paradistes mateixos en les darreres visites als 

mercats que ha fet el Grup de Ciutadans, com al mercat de la Marina o al mercat d’Horta. 

Assenyala que la queixa més habitual és sobre la proliferació desmesurada d’establiments de 

productes alimentaris, que han crescut molt en els últims anys, com ara establiments que obren 

vint-i-quatre hores, supermercats petits o punts de venda d’aliments al carrer amb caràcter no 

sedentari, que han de complir una normativa estricta quant a llicències, regulacions de seguretat 

alimentària i manipulació d’aliments. Segons els paradistes, no tots aquests establiments tenen 

el mateix nivell d’exigència ni els controls que s’apliquen als mercats, situació que, 

conjuntament amb la proliferació d’aquests establiments, ha produït un impacte de pèrdua de 

competitivitat i de vendes en els mercats municipals, i això limita la seva oportunitat de negoci. 

A continuació, apunta que el seu grup presenta aquesta proposició amb l’objectiu d’ajustar 

l’exigència normativa a tots els establiments de productes alimentaris en les mateixes 

condicions, per tal de garantir una competència justa i sana, i per promoure i preservar els 

mercats municipals. 
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Quant a les mesures de la proposició, apunta que proposen realitzar una campanya de 

dinamització i promoció dels mercats municipals, proposta que s’ha fet reiteradament i, a més a 

més, els paradistes mateixos insisteixen que aquestes campanyes beneficien enormement 

l’activitat dels mercats. En segon lloc, reclama que es garanteixi la igualtat de condicions en el 

compliment de la normativa per a tots els establiments de venda d’aliments. Finalment, demana 

que es presenti un estudi sobre l’impacte que ha tingut en l’activitat dels mercats la proliferació 

desmesurada dels establiments dedicats a la venda d’aliments. 

Finalment, demana el vot favorable de la resta de grups municipals. 

 

El Sr. BLASI pregunta si el grup proposant accepta el termini de sis mesos per presentar 

l’estudi. 

 

La Sra. MEJÍAS creu que tothom agrairà que el govern presenti aquest estudi i, per tant, accepta 

l’esmena. 

 

El Sr. BLASI exposa que el Grup Demòcrata havia presentat una esmena, prèvia a la que ha 

presentat el govern, mitjançant la qual afegien en el primer punt que la campanya de 

dinamització es faci d’acord amb els operadors. Remarca que, malgrat que l’IMM compta amb 

recursos i amb bons professionals, aquest organisme està paralitzat. 

Pel que fa al segon punt, sobre el compliment de la normativa relativa a la venda de productes 

alimentaris, la seva esmena introdueix la lluita contra la competència deslleial, tant a dins com a 

fora dels mercats. 

Quant al tercer punt, reivindica estudis realitzats anteriorment, com el que havien presentat 

Mercabarna y Mercadona, si no ho recorda malament. Puntualitza que, en la seva esmena, 

marcaven un termini per fer aquest estudi perquè, tal com es veurà en un seguiment de 

proposició que faran posteriorment, malgrat que el govern voti a favor d’algunes proposicions 

de vegades incompleix allò que s’ha aprovat. 

Amb la seva esmena també demanaven que el govern implementi mesures pal·liatives dels 

impactes negatius, si així ho estableix l’informe, tant per als mercats com per al comerç en 

general, perquè la competència deslleial afecta el conjunt del comerç. En aquest sentit, comenta 

que al Consell Rector de l’IMM hi ha tres representants de mercats que alhora són presidents de 

gremis alimentaris, circumstància que remarca la interrelació entre els espais interns dels 

mercats i el conjunt del comerç de la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que els mercats municipals per al Grup d'Esquerra Republicana 

sempre han estat una peça important del teixit comercial de la ciutat, raó per la qual el seu grup 

sempre ha apostat, i continuarà fent-ho, per la seva modernització, per fer-los atractius i 

competitius, i perquè arribin a un sector de població més jove, sector que potser no té el costum 

d’anar a comprar als mercats municipals. Per aquesta raó, comparteix la proposta de realitzar 

una campanya de promoció i dinamització dels mercats municipals. Recorda que ja s’havia 

aprovat una proposició del Grup Demòcrata molt semblant a aquesta, que demanava un pla 

d’acció per mantenir la competitivitat dels mercats, especialment d’aquells que ja han estat 

remodelats i que, després de la fase de rellançament, poden experimentar una davallada en les 

vendes. 

D’altra banda, considera que és evident que l’ajuntament ha de garantir una competència justa i, 

per tant, ha d’implementar els mecanismes perquè tots els establiments s’ajustin a la normativa. 

Quant al tercer punt, assenyala que cal estudiar l’impacte que té sobre els mercats no solament 

la presència d’establiments dedicats a la venda d’aliments, sinó molts dels nous models 

comercials que sorgeixen. El seu grup creu que cal regular d’alguna manera aquesta proliferació 

dels mercats anomenats «de pagès» o altres, que no deixen de fer competència als mercats 
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municipals i també al comerç alimentari de proximitat. Entén que amb aquest tipus de mercats 

també s’ha de ser molt estricte pel que fa a la regulació i a les condicions sanitàries. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS considera que, si es produeix una competència deslleial amb els mercats i 

amb altres comerços de la ciutat, l’ajuntament ha d’actuar des de les competències que té. Per 

tant, el Grup Popular està d’acord que es faci una campanya de dinamització i promoció dels 

mercats, i també hi està en la petició que es compleixi la normativa relativa a la venda de 

productes alimentaris, tot i que considera que aquesta normativa s’hauria de complir sense 

necessitat de presentar cap proposició. No entén, doncs, que no hi hagi igualtat d’oportunitats 

entre els establiments comercials, tant dels mercats com d’arreu de la ciutat, que hi hagi 

comerços que no respectin les regles del joc ni la legalitat, tant pel que fa a les condicions 

laborals, a la Seguretat Social, als horaris o a les condicions fiscals. Reclama, doncs, que no es 

produeixi aquesta competència deslleial. 

A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

Tot seguit, insisteix que el govern ha d’actuar contra la competència deslleial i per la igualtat de 

drets i d’obligacions dels comerciants de la ciutat. Assenyala, doncs, que s’han de protegir els 

paradistes del mercat però també el comerç de la ciutat en general, que també pateix aquesta 

competència deslleial. 

 

La Sra. LECHA adverteix que farà alguns oxímorons i esmenta la intel·ligència militar, la 

cervesa sense alcohol, cafè descafeïnat, còpia original, referèndum autoritari i, finalment, 

competència justa. Denuncia que el Grup de Ciutadans vol fer passar bou per bèstia grossa i, 

darrere d’una falsa retòrica de suport als mercats municipals, pretén criminalitzar tot allò que se 

surt de la competència salvatge. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona a la 

proposició. 

 

El Sr. ARDANUY diu que no farà comparacions, però creu que cal puntualitzar i posar en valor 

el comerç que es fa amb qualitat. En aquest sentit, opina que el comerç d’alimentació de 

Barcelona, dins i fora dels mercats, fa una bona feina, tant per la qualitat del producte com del 

servei, que s’ha de poder visualitzar, estendre i explicar arreu. Remarca, doncs, la importància 

de les campanyes de promoció. 

D’altra banda, també està d’acord que es presenti un estudi sobre l’impacte que té la 

proliferació d’establiments dedicats a la venda d’aliments perquè, a més a més, l’ajuntament té 

l’obligació d’observar el mercat, analitzar la proliferació dels negocis i detectar pràctiques 

incorrectes, no per controlar la competència ni per posar límits al mercat, sinó per garantir el 

compliment de la normativa. 

Finalment, anuncia el seu vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el suport dels grups del govern a la proposició, després de 

l’acceptació de l’esmena transaccional. Qualifica el text original de rocambolesc i admet que, 

després de l’esmena, encara ho és més. 

En primer lloc, manifesta que l’IMM té la competència de promocionar i dinamitzar els 

mercats, competència que s’exerceix d’una manera activa. En aquest sentit, apunta que hi ha 

accions programades, com la Setmana Internacional de Mercats, que va celebrar la seva quarta 

edició el mes de maig, amb més de vuitanta accions de dinamització a vint mercats de la ciutat; 

la fira Mercats de Mercats, que tindrà lloc per vuitena vegada, del 20 a 22 d’octubre, i que 

s’instal·larà a l’avinguda de la Catedral. A més a més, subratlla que durant tot l’any es dóna 

suport a centenars d’activitats que es fan des dels mercats, com tallers de cuina, tasts de nit, 
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accions socials i solidàries com ara el Gran Recapte, l’Acció contra la Fam o la Bossa Solidària. 

El govern també està enllestint una campanya de comunicació per promoure el consum als 

mercats i al comerç de proximitat. Palesa, doncs, que el govern treballa de manera activa en 

aquesta línia. 

Pel que fa al compliment de la normativa, manifesta que la seguretat alimentària a Barcelona és 

molt bona i no hi ha hagut cap episodi de problemes alimentaris. Això, afegeix, implica que els 

comerciants d’aquest àmbit fan molt bé la seva feina i que els serveis d’inspecció de 

l’ajuntament i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona exerceixen la seva funció de control, 

amb el suport de la Guàrdia Urbana quan convé. Així, doncs, assegura que tant als mercats 

municipals com a la resta de la ciutat es fan campanyes d’ofici de control i també s’atenen les 

queixes i les denúncies presentades. Per tant, vol donar un missatge de tranquil·litat i reitera que 

el govern municipal treballa en aquestes qüestions. Subratlla que la competència il·legal és 

intolerable des del punt de vista comercial, però també en allò que afecta la seguretat. 

Finalment, quant a l’estudi que es demana, es compromet a fer-lo per tenir una diagnosi real 

sobre la proliferació d’establiments al voltant dels mercats. En aquest sentit, assenyala que el 

PECAB sempre ha intentat limitar el comerç que hi ha al voltant dels mercats, però ha estat 

impugnat perquè la Directiva Bolkestein, de 2006, és molt liberalitzadora. Afegeix que aquest 

estudi ha de permetre treballar millor en la promoció dels mercats i no tant en la prohibició 

d’altres establiments. En tot cas, insisteix que es necessita un mínim de sis mesos per fer aquest 

estudi. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix el suport dels grups municipals. Replica a la Sra. Ballarín que hi ha 

quatre regidors del consistori que també són membres del Consell Rector de l’IMM i, per tant, 

no entén que aquesta proposició li sorprengui. Admet que potser la redacció no sigui la més 

encertada, però tots els membres del consell rector han pogut escoltar com els representants dels 

gremis vinculats al sector alimentari es queixen de la situació de molts mercats municipals i 

expliquen que el seu nivell de vendes ha caigut a conseqüència d’una proliferació desmesurada 

de supermercats i de botigues d’alimentació. També es queixen que no s’exigeix el mateix 

nivell de compliment de la normativa a tothom, perquè als mercats la inspecció és més intensa i, 

a més a més, els directors dels mercats vigilen que s’hi compleixi la normativa. 

Per aquestes raons, el Grup de Ciutadans ha presentat aquesta proposició, que té tres objectius. 

En primer lloc, si bé reconeix que es fan actes, més que no pas campanyes, per promocionar els 

mercats, però hi ha tres grups municipals que han reclamat en el si de la comissió que es facin 

campanyes. Creu, doncs, que els mercats municipals necessiten aquestes campanyes per poder 

garantir la seva viabilitat en el futur. 

En segon lloc, assegura que la competència deslleial existeix i, per comprovar-ho, demana a la 

Sra. Ballarín que visiti els mercats i que parli amb els paradistes. A ella personalment els 

paradistes del mercat de la Marina li han dit que hi ha competència deslleial de gent que no 

compleix tota la normativa, com ara la d’horaris, i que per aquesta raó pot vendre a un preu més 

baix. Considera que és responsabilitat del govern municipal combatre aquesta situació. Malgrat 

l’afirmació de la regidora de Comerç que es garanteix la seguretat alimentària, els paradistes 

mateixos expliquen que això no és així i sovint es troben situacions que poden posar en risc la 

salut de la població. Creu, doncs, que és important fer una campanya de promoció i garantir una 

competència justa. En aquest punt replica a la Sra. Lecha i assenyala que aquells que no 

compleixen la llei i venen productes falsificats, que no compleixen la normativa de seguretat 

alimentària i que exploten persones vulnerables no fan competència justa. Entén que a aquells 

que estan acostumats a estar al marge de la llei, en referència a la portaveu de la CUP - 

Capgirem Barcelona, aquesta situació no els sorprengui, però insisteix que aquells que pretenen 

que la ciutat funcioni bé volen que es compleixin la llei i les normes. 
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El Sr. BLASI es ratifica en la referència que ha fet en la intervenció anterior al Consell Rector 

de l’IMM i expressa la seva confiança en els paradistes, amb la confiança que les coses es facin 

bé, tant a dins com a fora dels mercats. 

Per acabar, torna a pregunta si el gerent de l’IMM també té competències sobre comerç. 

 

La Sra. CAPDEVILA ratifica que hi ha hagut queixes del Gremi de Cansaladers i de Fruita i 

Verdura, i reclama que hi hagi igualtat de condicions per a tothom. 

 

La Sra. LECHA suposa que la vehemència de la Sra. Mejías pel que fa a la competència justa es 

deu referir a les grans superfícies, que fan que el comerç de proximitat tanqui i que amb unes 

condicions laborals indignes poden vendre els productes, tant frescos com envasats, més barats. 

 

La Sra. BALLARÍN destaca que els mercats municipal no solament són bons perquè 

proporcionen productes de qualitat, sinó també per la saviesa que aporten totes les persones que 

cada dia són darrere de les parades, tresor que l’ajuntament ha de mantenir. També demana als 

paradistes que compleixin els horaris, que puguin donar servei durant tot el dia als consumidors 

i que es vagin adaptant de mica en mica a la realitat social. Afegeix que, si bé és cert que la 

majoria ja ho fan, indica que hi ha alguna excepció. 

 

La Sra. MEJÍAS puntualitza a la Sra. Lecha que qui fa competència justa són aquells que 

compleixen amb la llei, cosa que implica pagar impostos, contractar persones, pagar sous, 

generar ocupació i sobretot oferir productes de bona qualitat, d’acord amb la normativa 

sanitària i alimentària, i en molts casos a un preu assequible perquè les persones més 

desafavorides, allò que la CUP anomena «classes populars», els puguin comprar. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable 

del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal porti a terme les accions 

següents en l'àmbit de la venda de productes alimentaris: - Realitzar una campanya de 

dinamització i promoció dels mercats municipals d'acord amb els operadors. - Assegurar el 

compliment de la normativa relativa a la venda de productes alimentaris, tant als mercats 

municipals i en els establiments dedicats a la venda d'aquests productes, com en altres formats 

no sedentaris per lluitar contra la competència deslleial, garantint una competència justa en el 

sector. - Presentar, en el termini de sis mesos, un estudi sobre l'impacte de la proliferació 

d'establiments dedicats a la venda de productes alimentaris en l'activitat dels mercats 

municipals, així com un pla de mesures per tal d'atenuar aquest impacte. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/6508) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

finalitzar les obres del Mercat de Sant Antoni i mantenir el seu compromís d'obertura del nou 

mercat durant els mesos de març o abril del 2018. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el Grup d'Esquerra Republicana està molt preocupat per 

l’últim endarreriment de les obres del mercat de Sant Antoni anunciat per la regidora de 

Mercats i de l’Eixample, Sra. Ballarín, que allargava sis mesos més l’acabament d’aquestes 
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obres. També recull les demandes dels comerciants i veïns del barri de Sant Antoni, que durant 

les darreres setmanes han aplegat més de 1.500 signatures i reclamen que es compleixi el 

compromís que va assumir la regidora de Comerç davant dels veïns el maig passat, en què va 

assegurar que les obres s’acabarien entre els mesos de mars i abril de 2018. 

A continuació, constata que aquesta obra ha estat llarga i complexa, que es va iniciar l’any 

2009, a causa de les grans dimensions de la infraestructura i de la troballa d’unes restes 

arqueològiques. Recorda que a l’inici del mandat el seu grup va presentar una proposta, 

transaccionada amb el govern municipal i aprovada, perquè les obres estiguessin enllestides 

abans de la campanya de Nadal de 2016 i, si tècnicament no era possible, durant el tercer 

trimestre de 2017. Durant la tardor de 2015, en el marc de les negociacions per a la modificació 

de crèdit, van aconseguir que s’aprovés una partida destinada a accelerar les obres. Tot i així, 

continua, els retards han continuat, a final de 2016 el Sr. Collboni va insinuar que hi hauria 

canvis en els terminis i el mes de maig de 2017 la Sra. Ballarín va anunciar l’acabament de les 

obres per als mesos de març o abril de 2018, perquè s’havien d’urbanitzar els entorns del mercat 

i transformar les cruïlles dels carrers Borrell i Tamarit en una plaça, projecte que, tal com va dir 

en una altra ocasió, és una gran idea. Creu, però, que l’ordenació dels entorns era un element 

que havia d’estar previst i s’hauria d’haver treballat amb els veïns per evitar un altre retard en 

l’acabament de les obres. 

Per totes aquestes raons, demana que el govern municipal recullin el clam dels veïns i 

comerciants de la zona, que ja estan cansats de tants anys d’obres. Assenyala que aquests nou 

anys d’obres han perjudicat molt greument el comerç del voltant del mercat i els veïns del barri, 

i no pas tant els paradistes del mercat, que han pogut continuar desenvolupant l’activitat en la 

zona de fresc i en la zona dels encants. 

En conclusió, demana el compromís ferm del govern municipal que aquest sigui l’últim retard i 

que les obres s’acabin el mes d’abril de 2018. 

 

El Sr. BLASI recorda que quan es va aprovar la proposició que el Grup d'Esquerra Republicana 

va transaccionar amb el govern ja es reconeixia que hi hauria un retard en l’obra, el Grup de 

Convergència i Unió ja va advertir, malgrat que hi van donar suport, que quan es posa un 

termini aquest no es compleix mai i les obres encara s’allarguen més perquè es perd la pressió 

de la immediatesa. Considera, doncs, que el govern va enganyar per segona vegada el grup 

proposant i no sap si ho ha d’atribuir al regidor anterior o a la regidora actual. 

Seguidament, anuncia el suport del seu grup a la proposició, tot i que opina que la petició que es 

fa és redundant. En tot cas, demana que la inauguració del nou mercat es faci d’acord amb els 

paradistes, entre els quals hi ha consens perquè es pugui fer el trasllat i l’obertura del nou 

mercat durant el Nadal de 2017, i que el comerç de l’entorn i els paradistes dels encants puguin 

fer la inauguració durant la temporada de rebaixes. 

D’altra banda, apunta que entre els canvis que hi ha hagut en el consell de districte i en l’IMM 

com a mínim es coneix quines tasques queden pendents. Així, assenyala que el regidor de 

districte coneix els detalls de la urbanització i quines són les necessitats de Sant Antoni, i el 

gerent de Mercats coneix les necessitats de l’institut i quines complicacions pot tenir aquesta 

urbanització del que alguns ja anomenen «supercruïlla». Demana, doncs, que la data que es 

doni ara sigui ferma, que el govern assumeixi aquest compromís, que es faci de forma 

consensuada amb els paradistes, amb el comerç i amb els veïns de l’entorn, i que breument es 

pugui posar en marxa el que ha de ser una nova icona del comerç i dels mercats de la ciutat de 

Barcelona, i també una icona internacional. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable del 

seu grup a la proposició, si bé troba que demanar que es compleixin els compromisos és una 

cosa molt òbvia. De tota manera, entén el neguit del grup proposant perquè aquest mercat fa 
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vuit anys que està en obres i sembla que no acabi d’arribar mai la posada en marxa de les noves 

instal·lacions. En aquest sentit, subratlla que quan semblava que aquest procés arribava a la fi 

s’ha anunciat un nou endarreriment. Afegeix que aquest és un tema recurrent en les reunions del 

Consell Rector de l’IMM i tothom espera la notícia que finalment es podrà inaugurar el nou 

mercat, de manera que es pugui garantir que tota la gent que tenen una expectativa a l’entorn 

d’aquest mercat la puguin complir i que el barri de Sant Antoni, marcat per la icona del seu 

mercat, es pugui posar en marxa. 

Tot seguit, considera que aquest ha estat un mercat accidentat, no solament per les troballes 

arqueològiques, per l’estructura i altres dificultats que han sorgit, sinó també per les 

turbulències que hi ha hagut en el Consell Rector de l’IMM. Entén que les persones que s’han 

incorporat a aquest organisme necessiten un temps per posar les coses al dia i atribueix la nova 

dilació a aquesta circumstància. 

D’altra banda, a més a més que el govern garanteixi que complirà els compromisos adquirits, 

també li agradaria que algun dia s’expliqui quin ha estat el cost total d’aquest mercat, des del 

dia que es va acordar remodelar-lo fins al dia que s’inauguri la nova instal·lació d’un mercat tan 

emblemàtic i tan important. 

Per acabar, reitera el vot favorable del seu grup, amb el benentès que el compliment dels 

compromisos és una cosa tan òbvia que no s’hauria de demanar mitjançant propostes en aquesta 

comissió. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició. Admet que el 

mercat de Sant Antoni està destinat a ser una de les icones de referència del segle XXI de 

Barcelona, perquè no solament és un equipament de ciutat, alimentari i comercial, que inclou 

els mercats, sinó que també és una icona cultural per les restes arqueològiques que s’hi han 

trobat i que s’han museïtzat per donar-los la importància historicocultural que tenen per a la 

ciutat. Per tant, no sap si aquesta zona es convertirà en una supercruïlla, però sí que serà una 

icona molt important per a Barcelona. 

Quant al pressupost d’aquesta actuació, el seu grup creu que és de 60 milions d’euros, si bé no 

sap si aquest serà el cost final. També opina que hi ha massa endarreriments i que les obres no 

s’han de prolongar més. De fet, segons manifestacions de la Sra. Ballarín en la sessió del mes 

de gener de la comissió, tenia entès que les obres s’havien d’enllestir per al Nadal de 2017 i, per 

tant, comenta irònicament que ara han arribat les rebaixes, en sentit negatiu, i les obres 

s’allargaran fins a la primavera de 2018. Espera, doncs, que les obres no s’endarrereixi més. 

D’altra banda, assenyala que les obres de llarga durada, com les del mercat de Sant Antoni, 

exigeixen una compensació cap als comerciants de la zona del mercat, mesura que hauria de 

prendre l’ajuntament, tal com demanava el Grup Popular en la compareixença que s’ha produït 

durant aquesta mateixa sessió. Reconeix que a partir d’ara els comerciants tindran una gran 

icona i una major afluència de clients, però això no lleva que durant molts anys hi hagi hagut 

una davallada en la facturació de tot el comerç de la zona. 

En conclusió, reitera el vot favorable del seu grup perquè es tracta d’una qüestió òbvia i 

insisteix a reclamar que les obres no s’allarguin més i que el nou mercat s’inauguri al més aviat 

possible. 
 

La Sra. LECHA exposa que en aquesta comissió es parla molt d’ajudar els comercials, però 

creu que al barri de Sant Antoni allò que pot ajudar més els comerciants és posar fi a la 

gentrificació que pateix el barri. Li sorprèn que es parli tant de la protecció del petit comerç i 

que, en canvi, les mesures que es prenen siguin contràries a aquesta protecció. 

A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè demana que 

aquestes obres s’acabin en els terminis previstos i, per tant, és impossible votar-hi en contra. 

Així, doncs, espera que el govern compleixi amb la seva responsabilitat. Tanmateix, qualifica la 

proposició de propagandística i, tot i que no fa cap mal, no té cap més transcendència. 
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D’altra banda, manifesta que el barri de Sant Antoni i els seus entorns necessiten urgentment 

avançar en el Pla d’usos del barri a causa de la pressió urbanística que pateix. En aquest sentit, 

li preocupa sentir a parlar de la gran cruïlla i que es digui que el nou mercat pot ser un referent 

internacional, perquè ja tenen l’experiència de la Boqueria, on han plegat molts comerços 

perquè els han apujat molt els lloguers. Reclama, doncs, que es parli de la realitat que pateix tot 

el barri i que no es faci solament propaganda. 

 

El Sr. ARDANUY reconeix que aquest és un projecte d’una complexitat molt gran, tal com han 

pogut constatar tots els membres de la comissió, que ha tingut entrebancs i retards, i si bé 

teòricament no hauria calgut plantejar aquesta proposició, està bé que s’hagi fet per fixar el 

posicionament del govern respecte a la finalització de les obres i a la inauguració de les noves 

instal·lacions. També admet que serà un projecte molt singular, però reclama que es mantingui 

el compromís i el pacte amb els veïns, els paradistes i els comerciants de l’entorn, pacte que ha 

servit perquè no es produeixi cap situació de desgast excessiu per a tothom. 

Finalment, anuncia el seu vot favorable a la proposició. Entén que aquest projecte s’acabarà 

dins dels terminis establerts i, si no fos així, seria perquè hi ha un consens entre les parts 

implicades. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta és la recta final d’unes obres molt complexes, que 

donaran lloc a un equipament carregat de futur, que consistirà en un mercat de barri, un espai 

cultural de primera magnitud i un espai veïnal, tant l’edifici mateix com els seus entorns. 

Assegura, doncs, que dintre de pocs mesos aquest serà el vaixell almirall dels mercats 

municipals de Barcelona. 

Tot seguit, anuncia el vot favorable dels grups del govern a la proposició, però no pas perquè 

comparteixin alguns dels arguments que s’han donat. En primer lloc, desmenteix que els canvis 

que hi ha hagut a l’IMM hagin pogut afectar de cap manera el calendari d’obres d’aquest 

mercat. En segon lloc, diu que també és rotundament fals que les 1.500 signatures que ha 

esmentat la portaveu del grup proposant responguin a una reivindicació veïnal. En aquest sentit, 

indica que el govern municipal ha parlat amb l’associació de veïns, amb Sant Antoni Comerç, 

amb l’associació de venedors del mercat, amb la plataforma veïnal, i assegura que oficialment 

ningú ha donat suport a aquesta recollida de signatures, si bé desconeix si ho ha fet algú a títol 

individual. També desmenteix que hi hagi hagut manca de transparència en tot aquest procés i 

afirma que des del primer moment s’han compartit amb els veïns i amb els comerciants tots els 

problemes que han anat apareixent, amb la voluntat d’explicar la situació que hi ha hagut en 

cada moment. A més a més, creu que el ritme de les obres no ha baixat mai, tal com ha pogut 

constatar qualsevol que s’hi hagi passejat pel voltant. 

Dit això, reconeix que va assumir uns compromisos d’acord amb el calendari que li van 

transmetre els tècnics. Així, doncs, manifesta que el calendari que va explicar el dia 24 de maig, 

donant la cara davant dels veïns en una assemblea oberta al carrer de Borrell, es manté. En 

aquella assembla va explicar que les obres es trobaven en la fase final d’execució. En aquests 

moments, afegeix, s’està treballant perquè els treballs s’ajustin al calendari previst i falta 

acordar amb els paradistes el moment en què cadascú podrà fer les seves parades, també s’estan 

fent les darreres adjudicacions de parades dels encants, s’està treballant en l’adjudicació del 

projecte de l’espai veïnal. I, pel que fa a l’entorn del mercat, explica que varen arribar a un 

acord molt difícil per aclarir com serien les marquesines del mercat municipal, acord en el qual 

va participar l’IMM, a qui agraeix l’esforç fet. Comenta que els projectes executius ja estan 

enllestits i els responsables municipals de diferents àrees els estan revisant, de manera que a 

final de juliol ja s’hauran iniciat les licitacions i les adjudicacions es faran a final de setembre 

per poder iniciar les obres immediatament. 
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La Sra. CAPDEVILA assenyala que el compromís del govern era de lliurar el mercat als 

paradistes el mes d’octubre de 2017 per tal que en arribar la campanya de Nadal el mercat 

estigués a ple funcionament. Per tant, afirma que si el govern es compromet amb aquests 

terminis i es demostra que no es compleixen, pregunta per què s’han de creure les noves 

promeses i replica als portaveus que han titllat la proposició d’òbvia que era necessària. D’altra 

banda, considera que era obligació de la regidora de Mercats i també del districte de donar la 

cara davant dels veïns. A la vista de tot això, pregunta quina garantia hi ha que les obres del 

mercat s’acabin el mes de març o d’abril de 2018. Considera que aquest és el tema de fons i per 

això el seu grup, que en aquest moment no es creu el govern, presenta aquesta proposició per tal 

que el govern agafi un compromís ferm i, si no el compleixen, en tornaran a parlar a la 

primavera. 

Seguidament, diu que no entrarà a discutir si les firmes que ha esmentat anteriorment són falses, 

però afirma que la regidora de l’Eixample té aquestes firmes i li demana que comprovi les 

adreces per comprovar si són de veïns del barri. Assegura que li agradaria molt que tots els 

veïns dels barris de Barcelona estiguessin organitzats en les associacions de veïns respectives, 

però que l’Associació de Veïns del Sant Antoni, que creu que deu ser de les més actives de 

l’Eixample, segurament no deu arribar als sis-cents associats. D’altra banda, des de 

l’experiència que té en el treball veïnal durant molts anys i essent presidenta d’una de les 

associacions amb més associats del districte de l’Eixample, assegura que no ha parlat mai en 

nom dels veïns del barri, perquè de veïns n’hi ha molts, 90.000 a l’Esquerra de l’Eixample, 

mentre que l’associació de veïns solament té 2.000 socis. Insisteix, doncs, que la Sra. Ballarín 

faci revisar les firmes i sabrà si són de veïns i de botigues del voltant o si no ho són. 

 

El Sr. BLASI insisteix que la data de trasllat s’ha de fer amb l’acord dels paradistes dels tres 

mercats, amb el consens també dels veïns i amb els comerciants de l’entorn, que són els que 

parlen de la supercruïlla, concepte diferent al de superilla. Creu que pràcticament tots els grups 

estan d’acord, i amb un cert orgull, que el nou mercat de Sant Antoni sigui un mercat de 

referència de la ciutat de Barcelona i internacional. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que no ha dit que les signatures siguin falses ni tampoc que no 

fossin de veïns del barri, perquè no ho han comprovat, sinó que no compten amb el suport de 

cap de les associacions del barri ni de cap de les tres associacions que hi ha al mercat, com 

tampoc de la plataforma veïnal. Admet que al barri de Sant Antoni hi ha molts altres veïns, però 

indica que els interlocutors vàlids són els que ha esmentat. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable 

del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/6524) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

modificar la zona turística comercial, ampliant-la d'acord amb el consens de les parts afectades, 

i fent-la més raonable, coherent i profitosa per a totes les parts implicades. 

 

El Sr. MULLERAS presenta aquesta proposició en nom del Grup Popular amb dos objectius. 

En primer lloc, volen generar un debat sobre una qüestió que creu que no s’ha resolt bé i, en 

segon lloc, volen buscar solucions de consens a un problema complex. 
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Pel que fa al primer dels objectius, apunta que si no es parla d’un problema pot semblar que no 

existeix, però assegura que el problema de les zones turístiques comercials és real, com poden 

constatar els comerciants que hi treballen. Comenta que el 18 % de les vendes del comerç de 

Barcelona es fan a turistes però, essent aquesta xifra molt important, assegura que encara es 

podria vendre molt més a aquest tipus de clients si s’apliqués el sentit comú. Afegeix que 

gairebé tots els grups municipals estan d’acord que s’ha d’atraure un turisme de qualitat, que 

doni valor afegit a la ciutat, i el seu grup creu que el turisme de compres en forma part, raó per 

la qual és important afavorir-lo. Lamenta, però, que aquest tipus de turisme a Barcelona no té la 

potència que podria tenir. En aquest sentit, indica que Barcelona té més turistes que Ginebra, 

Munic, Viena o Milà, però la despesa mitjana a les botigues de Barcelona és més baixa. 

Atribueix aquesta situació al fet que no hi hagi una zona turística comercial ni coherent ni clara. 

Tot seguit, entén que la zona turística comercial no s’ha d’enfocar en clau de demanda interna. 

Així, indica que el problema de la demanda interna és la compra online i no pas els horaris. En 

canvi, remarca que els turistes compren físicament quan en tenen l’oportunitat i, per tant, és 

important que puguin tenir les botigues obertes quan estan en condicions de comprar. Afirma 

que durant l’any 2016 i la primera part del 2017 la zona turística comercial no ha funcionat, tal 

com els diuen els comerciants mateixos en les reunions que hi han mantingut i en les 

declaracions que han fet en els mitjans de comunicació. A més a més, denuncia que el govern 

municipal no ha lliurat al seu grup els informes que va encarregar l’any 2016 per analitzar els 

impactes de la zona turística comercial. Demana, doncs, transparència, que lliuri a tots els grups 

municipals aquestes dades. 

Tot seguit, recorda que el mes de febrer de 2016 el govern municipal va arribar a un acord de 

mínims amb les associacions de comerciants. Reconeix que amb aquest acord es mantenia una 

zona d’obertura al centre de Barcelona que requeria un concert força ample i s’allargava 

l’horari de tancament fins a les vuit del vespre, mesura en la qual el seu grup va estar d’acord. 

Però recrimina que també es retallava la llibertat comercial, es passava de poder obrir deu dies 

festius a cinc i es retallaven els mesos d’obertura. En definitiva, doncs, considera que es 

retallaven oportunitats perquè el comerç pogués aprofitar al màxim el turisme que arriba a 

Barcelona. Aquella proposta, a la qual van donar suport el PSC i Esquerra Republicana, 

obligava a tancar els establiments comercials durant els mesos en què hi ha més turisme a 

Barcelona, el juliol, l’agost i el setembre. Afegeix que ningú no entenia la proposta i un any i 

mig després continua sense entendre-la ningú, ni comerciants, ni consumidors ni turistes. 

Qualifica aquesta distribució de festius caòtica, irracional i sense sentit comú, que és 

precisament el que el seu grup demana que s’apliqui a la zona turística comercial. 

Per tant, demana un calendari comercial que no despisti el consumidor, el turista, i que no 

generi caos entre els comerciants. Així, demana que s’ampliï l’acord de mínims signat al febrer 

de 2016, que es mantingui el consens pel que fa a zones i horaris d’obertura, i que s’ampliï el 

consens pel que fa als mesos d’obertura, qüestió en la qual tothom coincideix que hi ha un 

problema. En definitiva, demana més llibertat per poder aprofitar tot el potencial del turisme i 

menys prohibicions per tal de no deixar escapar oportunitats de negoci, que és la base del 

comerç, tenint en compte que el turisme és una base important del comerç de Barcelona. 
 

El Sr. BLASI diu que aquest tema és complicat i, sense entrar en la responsabilitat del mandat 

anterior, el Grup Demòcrata considera que l’establiment d’una zona de gran afluència turística 

sorgia d’una obligació legal i no d’una discrecionalitat de l’ajuntament. Admet que el mes de 

febrer de 2016 es va tancar un acord, però el seu grup no va estar d’acord en com es va realitzar 

aquell procés ni en l’acord final. Tanmateix, reconeix que hi ha un acord amb el sector, amb els 

grans operadors, amb l’Associació Barcelona Oberta, representant dels eixos més turístics, i 

també amb la Fundació Barcelona Comerç. Es va acordar, doncs, quins eren els límits de les 

zones turístiques i, amb l’esforç de tothom, també es va acordar una franja horària, però el 

calendari va quedar coix. 
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D’altra banda, el seu grup sempre ha emfasitzat la necessitat d’adreçar-se a la demanda externa 

i no tant a la demanda interna. Això implica fer campanyes de promoció a l’estranger per 

comptes de fer-les a l’interior, també implica disposar de la informació necessària per poder fer 

una avaluació perquè si algun dia s’ha de tornar a plantejar aquesta qüestió hi pugui haver una 

base fonamentada sobre què s’ha de parlar. En aquest sentit, creu que calia estabilitat, és a dir, 

continuïtat en l’aplicació de la zona de gran afluència turística per poder tenir paràmetres reals i 

per no distreure la demanda interna i externa. 

Per tant, amb la voluntat d’evitar la tensió i el distanciament que a començament de mandat es 

va produir entre el sector del comerç i el govern municipal, i més tard dins del sector mateix, 

anuncia l’abstenció del seu grup a aquesta proposició, perquè no volen propiciar que es torni a 

obrir aquest debat mentre no finalitzi el període que es va acordar amb el sector. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposició, en primer lloc 

per sentit comú. Remarca que el text diu literalment «ampliar aquesta zona comercial amb el 

consens de les parts afectades –principalment comerciants– i fer-la més raonable, coherent i 

profitosa». A més a més, recorda que el seu grup va participar en l’elaboració de la nova zona 

turística i dels horaris comercials, tot i que no varen estar d’acord en la proposta que es va fer 

en aquell moment i denuncia que es va arribar al consens i a l’acord mitjançant pressions i 

concessions. 

A continuació, indica que hi ha estudis que diuen que d’aquí a deu anys el 95 % dels espanyols 

compraran de forma electrònica. En aquest sentit, assenyala que l’any anterior els establiments 

que feien venda electrònica representaven un 53 %, mentre que els que no en feien 

representaven un 40 %. Pel que fa a 2017, els que venen per internet augmenten fins a un 59 % 

i, per tant, el comerç tradicional i de proximitat s’ha d’adaptar a aquesta situació. Quant a la 

zona turística, aquesta adaptació implica que els comerços han d’oferir el servei addicional 

d’atendre el client personalment, la qual cosa crea llocs de treball i aprofita el recurs del 

turisme, que és el que fa que els índexs d’atur i l’economia de Barcelona siguin millors que els 

de la resta de Catalunya i d’Espanya. Troba, doncs, que és de sentit comú obrir els establiments 

comercials i crear ocupació de qualitat i d’altra que, si bé no és de tanta qualitat, permet tenir 

una primera experiència laboral a persones menors de vint-i-tres anys que encara estudien, 

extrem en el qual els sindicats varen estar d’acord. 

Finalment, reitera el vot favorable del seu grup amb el desig que aquesta mesura es dugui a 

terme. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el debat sobre els horaris comercials a la ciutat 

tradicionalment ha estat complex i sense un criteri unànime del sector comercial. Recorda que 

l’any 2014, amb un acord entre Convergència i Unió i el Partit Popular, es va demanar a la 

Generalitat la declaració de Barcelona com a municipi turístic i es va delimitar una zona 

turística àmplia on els establiments comercials podien obrir els diumenges durant l’estiu. 

Assenyala que aquesta mesura es va replantejar a l’inici del mandat actual mitjançant un procés 

participatiu amb el sector i amb la ciutadania, i finalment es va arribar a un acord fruit de la 

generositat i la voluntat d’entesa de les diferents entitats del sector del comerç. El Grup 

d'Esquerra Republicana entén, i el sector així els ho ha transmès, que aquell acord assolit no 

s’hauria de tornar a replantejar, si més no de manera immediata, ni pel que fa al calendari 

d’obertura ni pel que fa a la delimitació de la zona turística, que deixa fora del seu perímetre la 

majoria de grans superfícies comercials. 

Així, doncs, el seu grup no entén quin és l’objectiu d’aquesta proposició ni quin sentit té fer una 

proposta de debat que el sector mateix no vol reobrir. Per aquesta raó, anuncia el vot contrari 

del seu grup. 
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La Sra. LECHA comenta que el Partit Popular no en té prou amb les reformes laborals, amb la 

liberalització dels horaris comercials ni amb la destrucció del sistema públic de pensions, ara 

demana ampliar les zones comercials turístiques i permetre així que la desregulació d’horaris 

s’estengui per tota la ciutat. Per tant, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, pel 

dret al descans dels treballadors i també del petit comerç, del qual parlen tant, que ha de 

sobreviure i descansar, en front a les grans franquícies i cadenes, que són les que es poden 

permetre tenir obert els dies festius. Denuncia que de la desregulació horària només se’n 

beneficien uns pocs, mentre que la feina, l’explotació i l’espoli recauen sempre sobre les 

mateixes espatlles. Apunta que ampliar les zones comercials només provocaria estendre la 

massificació turística a zones que encara no la pateixen i, per tant, encara faria més insuportable 

la vida dels veïns. Així, doncs, reclama que les aglomeracions que es produeixen en aquests 

moments en determinades zones de la ciutat no s’estenguin encara més perquè, al contrari, el 

que es necessita és un decreixement. 

Per aquestes raons, en pro dels treballadors, del seu descans, de les seves condicions laborals i 

sobretot del petit comerç, la CUP - Capgirem Barcelona reitera el vot contrari a la proposició. 

 

El Sr. ARDANUY exposa que no està d’acord en el concepte de llibertat d’horaris. Tampoc 

creu que tot Barcelona hagi de ser un territori turístic. Recorda que el calendari de dies festius 

en què es pot obrir els establiments va ser difícil de pactar i no genera consens, com demostra 

que el sector no reclama que es torni a obrir aquesta negociació. 

Per tots aquests motius, anuncia la seva abstenció. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta proposició li ha recordat unes paraules del professor 

Tierno Galván, que deia: «La política lo primero que tiene que hacer es no crear problemas 

donde no existen.» I precisament creu que obrir aquest front seria una font de problemes i no 

conduiria a res. Subratlla, com ja s’ha dit, que en aquest moment no hi ha cap demanda social ni 

des del sector comercial per reobrir aquest debat. Així, apunta que els representants més 

significatius del sector comercial són conscients que hi ha moltes coses que poden fer junts i 

que no han d’entrar en un debat que els pot dividir. 

 

El Sr. COLOM creu que ningú ha demanat al grup proposant que presenti aquesta iniciativa, tal 

com els han comunicat totes les entitats que van participar en l’acord un any enrere, cap de les 

quals no ha canviat la seva opinió, cosa que demostra estabilitat temporal en les seves decisions. 

En tot cas, reitera que aquest és un tema complex que es va resoldre perquè alguns van cedir en 

les reivindicacions sobre l’horari o en el nombre de dies festius que podien obrir, però els 

treballadors van guanyar poder descansar durant els mesos d’estiu. També es va aconseguir 

ampliar els horaris d’obertura i totes les entitats van estar d’acord a mantenir la delimitació 

d’aquesta zona. Destaca que l’acord va ser tan unànime que la resolució de la Generalitat 

assenyala que dels setze informes preceptius només n’hi havia un, de la Unió de Consumidors 

de Catalunya, que es podria considerar desfavorable. Conclou, doncs, que l’acord va ser molt 

positiu, que va resoldre durant un període de quatre anys la qüestió dels horaris comercials, que 

s’havia tancat en fals l’any 2014 i tenia punts millorables. Insisteix que s’ha afavorit el descans 

dels treballadors i també el comerç petit de manera real. En aquest sentit, recorda que en altres 

ciutats, com Madrid, hi ha llibertat d’horaris però el petit comerç no hi té la mateixa vitalitat 

que a la ciutat de Barcelona. 

D’altra banda, es mostra d’acord a potenciar el turisme, que es faci despesa, que el sector 

comercial de Barcelona se’n beneficiï, però remarca que sobretot se n’ha de beneficiar el 

comerç de fora de la zona turística. En tot cas, opina que aquests objectius no s’aconsegueixen 

reobrint un tema sobre el qual hi ha acord, sinó que s’han d’explorar altres camps. 
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El Sr. MULLERAS mostra preocupació per la irresponsabilitat d’alguns regidors del govern 

com el Sr. Colom i la Sra. Ballarín. Si no escolten els comerciants, reclama que com a mínim 

llegeixin els diaris. Així, comenta que el dilluns 8 de maig, l’endemà d’una obertura fallida, es 

van llegir titulars i notícies que deien «El comerç punxa en diumenge d’obertura», «Obrim per 

militància, per aconseguir consolidar d’alguna manera el que tenim, encara que ens sembli 

insuficient», paraules del president del l’associació Barcelona Oberta, representativa del comerç 

turístic de la ciutat. Altres titulars: «El caòtic calendari d’obertures comercials està passant 

factura. Obrir ja no ens compensa.» Així, doncs, el Grup Popular vol que s’acabi aquest caos i 

que arribin les solucions i el sentit comú. 

Finalment, torna a demanar els informes d’impacte de la zona turística comercial durant 2016. 

 

El Sr. BLASI indica que disposar de la informació els permetrà fer una anàlisi correcta de 

l’evolució d’aquest tema, tal com era previst en l’acord d’horaris comercials de la zona 

d’influència turística que es va adoptar durant el mandat anterior. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera que el sector no vol reobrir aquest debat. Tanmateix, considera 

que sí que valdria la pena que el govern de la ciutat faci publicitat dels diumenges d’obertura 

perquè, si no, hi ha molta gent que no se n’assabenta. 

 

El Sr. COLOM replica que des de Turisme de Barcelona ja es fa una campanya d’informació, 

però es compromet a intensificar-la per tal que els comerços i la població coneguin aquest 

calendari d’obertura. Aclareix que fins als mesos de juliol i agost el nombre de comerços que hi 

han participat és molt escàs. Finalment, comenta que si els estudis que es varen iniciar des de 

l’àrea de Comerç ja s’han enllestit els faran arribar als grups municipals. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Blasi expressa l'abstenció del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el 

vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras expressa 

el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa la seva abstenció. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/6504) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 

Instar a les parts integrants del Consorci de Turisme de Barcelona, la Cambra de Comerç i la 

Fundació Barcelona Promoció, a posar en marxa el procés de dissolució i liquidació de l'entitat. 

2. En cas que les altres parts no hagin acceptat la dissolució del Consorci en el termini de tres 

mesos, iniciar els tràmits per la sortida de l'Ajuntament de Barcelona i la rescissió dels 

contractes i convenis en virtut dels quals s'hi aportin diners públics. 

 

La Sra. LECHA exposa que l’any 1993 es va constituir el Consorci Turisme de Barcelona amb 

un acord entre la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Fundació per a la 

Promoció de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Indica que l’objectiu d’aquest consorci 

des del primer dia ha estat la promoció de Barcelona com a destinació turística, amb un criteri 

merament mercantil, centrat en els interessos econòmics de les grans empreses del sector, i molt 

allunyat dels interessos dels treballadors, que en aquest moment i des de fa temps és el més 

precari, i de les necessitats dels veïns i dels barris de Barcelona. 

A continuació, apunta que l’ajuntament fa aportacions anuals al consorci privat Turisme de 

Barcelona per diferents conceptes. Una part d’aquestes aportacions, la part més petita, es fan 

per a la festa de Cap d’Any, visites guiades o la campanya Christmas Shopping, però la gran 
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majoria corresponen als fons de turisme i al conveni amb el Bus Turístic, que se’n queda la 

recaptació. 

Seguidament, apunta que, en resposta a una pregunta que va fer el Grup Municipal de la CUP - 

Capgirem Barcelona en aquesta mateixa comissió en relació amb el contracte entre Turisme de 

Barcelona i Transports de Barcelona SA, que és el bus de TMB, aquest tipus de col·laboració 

va començar l’any 1987. També els varen dir que Turisme de Barcelona rebia ingressos per 

dues vies, un 20 % de la participació en els resultats, que el 2015 varen ser 2,6 milions d’euros, 

i per comissions de venda de tiquets, que aquell mateix anys varen ser 1,4 milions. Per tant, 

Turisme de Barcelona va tenir uns ingressos l’any 2015 de 4 milions d’euros. Aquestes xifres 

per al 2013 varen ser de 3,9 milions i el 2014 de 4,2. Quant a l’exercici de 2016, remarca que el 

total destinat per l’Ajuntament de Barcelona al consorci publicoprivat Turisme de Barcelona va 

ser de 6.879.259,30 euros, i assenyala que aquests fons públics s’han utilitzat per a la promoció 

turística de la ciutat, la qual entén que ja està prou saturada de visitants. Remarca que tot això és 

gestionat per les grans empreses del seu president, l’hoteler Joan Gaspart, que ja fa vint anys 

que és president del consorci. 

Per aquestes raons, troba que és imprescindible rescindir aquest conveni, en virtut del qual el 

consorci rep la recaptació provinent del Bus Turístic, i també destinar els recursos que 

s’obtenen del turisme a pal·liar les conseqüències i les externalitat que genera aquesta activitat. 

En tot cas, el seu grup considera que qualsevol política turística, i més si és promocional, que 

impliqui despesa de fons públics ha de ser gestionada directament per l’ajuntament, d’acord 

amb les necessitats i prioritats de la ciutat di del conjunt de veïns, i no pas per les empreses del 

sector, les quals es poden pagar perfectament la promoció amb els beneficis milionaris que 

obtenen cada any a costa dels ciutadans. 

Finalment, llegeix el text de la proposició. 

 

La Sra. RECASENS diu que el Grup Demòcrata està en contra d’aquesta mesura i, en canvi, 

està a favor del model de col·laboració publicoprivada, el qual ha mogut la ciutat de Barcelona i 

que va tenir el moment més icònic durant la celebració dels Jocs Olímpics. En aquest sentit, 

apunta que sovint l’alcaldessa Colau parla de Pasqual Maragall, que va ser justament un dels 

alcaldes que va promoure aquest model de col·laboració publicoprivada. 

D’altra banda, lamenta que el tinent d’alcalde Pisarello no hi sigui present en aquest moment 

perquè ella mateixa li havia qüestionat unes manifestacions en les quals declarava que s’havia 

de recuperar el model de col·laboració publicoprivada dels anys vuitanta. Creu que aquelles 

declaracions varen ser desafortunades perquè al segle XXI aquell model queda 

descontextualitzat. 

Seguidament, afirma que si la promoció no la fa un mateix la faran uns altres. Per tant, opina 

que l’ajuntament ha de tenir incidència dins de Turisme de Barcelona, la darrera sessió del qual 

va ser molt agra, per no dir violenta, per ajudar perquè la col·laboració publicoprivada funcioni. 

Entén que no convé enfrontar-se al sector empresarial perquè, agradi o no –i puntualitza que en 

el seu cas els agrada–, el model de ciutat passa també per la col·laboració publicoprivada. Així, 

doncs, si l’ajuntament no ajuda a promocionar el turisme de qualitat, sostenible, de congressos i 

reunions, de compres, el que fa despesa a la ciutat, augura que el turisme que arribarà serà un 

altre. 

Finalment, apunta que aquestes no són mesures en positiu, que ajudin a treballar i a tirar 

endavant, sinó que es plantegen des de la negativitat i, per tant, anuncia el vot contrari del seu 

grup a la proposició. 

 

El Sr. SIERRA exposa que dels mateixos creadors del lema «Expropiem la Catedral de 

Barcelona», «Llevem l’estàtua de Colom», ara arriba la consigna «Instem el Turisme de 

Barcelona a dissoldre’s i si no ho fa en un termini de tres mesos ho farem nosaltres.» Demana al 
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grup proposant que faci propostes serioses. Entén que siguin antisistema, que no se sentin a gust 

en la institució, que no vulguin participar en actes públics, protocol·laris ni en molts altres que 

organitza l’Ajuntament de Barcelona, però a les comissions i als plens els reclama un mínim de 

seriositat. Així, considera que no és pertinent menysprear una activitat que genera el 14 % del 

PIB de Barcelona, milers de llocs de treball i que fa que la ciutat tingui uns índexs econòmics i 

d’ocupació millors que els de la resta de Catalunya i d’Espanya. 

D’altra banda, reitera que els turistes continuaran arribant a Barcelona i que el que cal fer és 

atraure turisme de qualitat i no pas el turisme de borratxera, el motxiller i el que massifica 

l’espai públic i el degrada. Augura que si Turisme de Barcelona no fa la promoció, els 

municipis de l’àrea metropolitana es lucraran amb els beneficis del turisme mentre Barcelona 

continuarà patint els perjudicis provocats per la mala gestió del govern municipal, i que 

consisteix en la massificació i la degradació de l’espai públic, que, d’altra banda, no és gaire 

diferent de la degradació d’altres espais. 

Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. BOSCH explica que una vegada varen demanar Colin Thubron, un conegut i molt bon 

escriptor de viatges, com definiria un turista. La resposta que va donar, creu que molt enginyosa 

i certa, va ser que els turistes sempre són els altres. Així, tothom es considera a si mateix un 

viatger, un visitant, gent més intel·ligent, que no contamina, gens gregària ni amuntegada. 

Afirma, però, que la realitat és més complexa i li sembla que tots els assistents a la sessió una 

vegada o altra han viatjat en règim de turistes. Aquest sector, afegeix, genera llocs de treball, 

permet que l’economia de Barcelona generi més oportunitats i històricament, com a activitat 

d’oci i de lleure, és una conquesta de les classes treballadores, perquè anys enrere els 

treballadors no podien viatjar ni fer turisme. Per tant, el Grup d'Esquerra Republicana no està 

contra el turisme i pensa que això seria un contrasentit en tant que partit d’esquerres. 

Tanmateix, qüestiona si el model actual és adequat i, com es veu a la proposició, queda palès 

que per al grup proposant no ho és, com tampoc no ho és per al seu grup. En aquest sentit, creu 

que el consorci podria fer una feina millor però no cal que es dissolgui, entre altres coses perquè 

el sector bàsicament viu de l’activitat privada. Assenyala que el 92 % de l’ocupació de la ciutat 

ve de l’empresa privada i que el sector del turisme participa d’aquest percentatge. Considera, 

doncs, que si l’ajuntament no col·laborés amb el sector privat, en l’àmbit del turisme i en altres 

àmbits, es posaria en risc l’economia de la ciutat i molts milers de llocs de treball. Tot i així, el 

seu grup vol canviar el model perquè vol un turisme de qualitat, cultural, familiar, però assegura 

que això és molt complicat d’aconseguir sense la col·laboració amb el sector privat i sense el 

concurs d’una eina com Turisme de Barcelona. També està d’acord que el sector públic i 

concretament el govern de la ciutat de Barcelona, amb el Sr. Colom al capdavant, no lidera 

prou. Per tant, en aquest punt critica que l’ajuntament no ho fa prou bé i reclama al govern, que 

és qui en té la responsabilitat màxima, que lideri perquè es notin els canvis, que empenyi el 

sector privat cap al model que tots volen. 

Finalment, insisteix que no acaba de veure que Turisme de Barcelona s’hagi de dissoldre, 

perquè de la mateixa manera es podria dissoldre el consistori, però dubta que així fessin cap 

favor a la ciutat. 
 

El Sr. MULLERAS exposa que el turisme ha estat una de les eines de democratització més 

importants dels últims anys i durant els anys transcorreguts del segle XXI ha servit per accedir a 

serveis que anteriorment eren inaccessibles per a molta gent. En aquest sentit, comenta que, 

gràcies a la baixada dels preus del transport, molta gent que abans no podia viatjar ara ho pot fer 

i ha esdevingut turista. Així, doncs, considera que el turisme no és dolent per si mateix, sinó que 

té moltes coses positives. Assenyala que Barcelona ha pogut suportar la crisi dels darrers anys 

molt millor que altres ciutats gràcies al turisme. També ha permès crear una indústria important, 

que genera molta riquesa i que dóna feina a molts barcelonins. 
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Seguidament, apunta que el problema no és el turisme en si, sinó la gestió que se’n fa, sobretot 

la gestió pública. Comenta que acaben d’aparèixer unes imatges a la televisió i a les xarxes 

socials, on es veuen turistes a la Barceloneta practicant actes sexuals a l’espai públic. En aquest 

cas, assenyala que la responsabilitat és de l’ajuntament, que no fa complir l’ordenança de 

civisme, ordenança que el grup proposant vol eliminar. Per tant, considera que s’ha de lluitar 

perquè el turisme cada vegada sigui de més qualitat i no perquè n’hi hagi més quantitat. Creu, 

doncs, que Turisme de Barcelona és una eina fonamental per aconseguir aquest objectiu. Aquest 

organisme, afegeix, ha estat una agència de màrqueting important per a Barcelona, ha 

aconseguit que el turisme cresqués, i ara el repte que té és fer arribar turisme de qualitat. 

Adverteix que el Grup Popular empenyerà per aquest objectiu. 

D’altra banda, admet que el seu grup s’ha mostrat contrari als comptes de Turisme de 

Barcelona, però quan han volgut revisar-los els ho han facilitat, com també ho podria fer el grup 

proposant si ho demana. Tot i així, moltes vegades ell mateix ha votat en contra d’aquests 

comptes perquè no estava d’acord en la manera com es gasten els recursos, però discrepa de la 

proposta de dissoldre aquest consorci perquè és un bon model de col·laboració publicoprivada i, 

si bé és millorable, el seu grup creu en aquest model, en el turisme sostenible i de qualitat, i en 

Barcelona. Afegeix que Barcelona encara té molt de potencial per millorar la qualitat del 

turisme. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. ARDANUY coincideix amb el grup proposant que segurament l’ajuntament, com a ens 

públic, ha de gestionar el model turístic actual amb una inspiració diferent, perquè les 

polítiques, incloses les de turisme, si no les fa un mateix les farà algú altre. Entén, doncs, la 

proposició com una prova que aquest model no acaba de funcionar. 

A continuació, anuncia el seu vot contrari a la proposició, però manifesta que caldria revisar 

molt acuradament el pes específic que té l’ajuntament a Turisme de Barcelona i reorientar 

algunes estratègies del consorci pel que fa a un nou model de turisme per a la ciutat, un nou 

model que ha d’estar molt vinculat al retorn social i a la redistribució de la riquesa, i que deixi 

enrere la recerca d’un creixement constant, sistemàtic i extensiu. En aquest sentit, indica que no 

hi ha cap altre sector econòmic, ni a Barcelona ni arreu del món, que representi el 14 % de 

l’economia i que estigui basat en la precarietat. 

 

La Sra. BALLARÍN pregunta si la dissolució de Turisme de Barcelona s’hauria de produir 

abans o després d’expropiar la Catedral, tot i que no cal que li responguin perquè la pregunta 

simplement és un recurs per posar de manifest que troba ambdues propostes igual d’absurdes. 

Per tant, anuncia el vot contrari del Grup Socialista a la proposició. 

 

El Sr. COLOM repeteix que si l’ajuntament no fa la promoció del turisme la farà el mercat. 

Tanmateix, està d’acord que aquesta promoció no es pot continuar fent de la mateixa manera 

que s’ha fet fins ara, sinó que ha d’estar alineada amb la gestió turística. En aquest sentit, el 

govern municipal, en el marc del Pla estratègic de turisme, planteja un canvi radical en 

l’enfocament de la promoció. Assenyala que no es tracta de portar a Barcelona més turistes, 

sinó de veure què fan els turistes a Barcelona, on van, com es comporten i quin tipus de turisme 

és. Es tracta, doncs, de fer una promoció més activa i no pas basada en l’objectiu quantitatiu. 

D’altra banda, constata que en l’àmbit turístic hi ha el sector públic i el sector privat, i vint-i-

cinc anys enrere l’alcalde Maragall va veure clar que, si no es volia que hi hagués dos tipus de 

promoció diferents i no liderades pel sector públic, aquest sector públic s’hi havia de posar al 

capdavant. Admet que durant aquests anys probablement l’Ajuntament de Barcelona ha fet 

deixadesa de funcions en el si de Turisme de Barcelona i, per tant, el govern actual té una visió 

crítica de com ha funcionat aquest organisme, però assegura que estan capgirant aquesta 
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situació, tot i que no és fàcil. En aquest sentit, subratlla que estan treballant per donar més 

transparència al consorci, perquè el primer que s’ha de saber és quins són els comptes. Assegura 

que en aquest camp hi ha hagut un avanç important i en els comptes d’enguany aquest avanç 

serà molt més significatiu. 

A continuació, insisteix que la promoció turística estigui alineada amb la promoció de la ciutat. 

Per aquesta raó, informa que s’ha creat una taula de treball dins de Turisme de Barcelona per 

alinear la política de màrqueting del consorci amb els criteris de sostenibilitat que es defensen 

en el pla estratègic i de forma associada amb l’ajuntament i amb la diputació. 

 

La Sra. LECHA replica al Sr. Colom que a la última reunió de la Taula de Turisme el primer 

que va dir el Sr. Gaspart és que tots els empresaris del sector se sentien estafats, com bé deu 

recordar el Sr. Colom perquè li va respondre. Constata, doncs, que la col·laboració de què es 

parla no existeix, sinó que el que ha existit fins ara és un abocament de diners públics a un ens 

que es gestionava de manera privada. 

Tot seguit, replica a la Sra. Recasens que ara tothom identifica el turisme com un problema per 

a la ciutat a Barcelona, un problema de massificació, de gentrificació, causa de l’augment dels 

preus del lloguer, desaparició del petit comerç, i Turisme de Barcelona encara es vanta d’haver 

marcat el model turístic de la ciutat des de 1993. Considera, doncs, que aquest consorci és el 

responsable de la situació actual, caracteritzada per l’absoluta precarització dels treballadors del 

sector. Per tant, assenyala que la crisi econòmica s’ha superat rebaixant un 50 % el sou dels 

treballadors i per aquesta raó qualifica la crisi de gran estafa, tal com no fa gaire deia Barcelona 

en Comú al carrer. 

A continuació, apunta que Turisme de Barcelona és una agència de màrqueting que ha marcat el 

model turístic de la ciutat, amb uns guanys molt elevats. Amb referència a les manifestacions 

del Sr. Gaspart que ha comentat anteriorment, diu que els empresaris del sector se senten 

estafats perquè l’any 2017 no arribaran tants diners a Turisme de Barcelona per fer promoció. 

Quant a la intervenció del Sr. Bosch, indica que ha donat una classe magistral sobre què és un 

viatger. Puntualitza que el seu grup no es refereix als turistes ni als viatgers, sinó al model del 

consorci, i considera que són les institucions públiques les que han promocionar la ciutat i 

pal·liar els problemes que ocasiona el turisme. Pel que fa al suggeriment de dissoldre 

l’ajuntament de Barcelona, remarca que Turisme de Barcelona no és el mateix que 

l’ajuntament. 

 

La Sra. RECASENS intervé per deixar constància que la Sra. Lecha li ha atribuït paraules que 

no ha dit. 

 

El Sr. COLOM està d’acord que Turisme de Barcelona ha marcat el model de turisme a la 

ciutat, model que el govern municipal vol canviar per fer-lo sostenible i responsable. Per tant, 

entén que el consorci ha de jugar un nou paper i estan treballant en això. Quant a les 

manifestacions del Sr. Gaspart, comenta que va dir que se sentien estafats perquè l’Ajuntament 

de Barcelona havia limitat l’aportació que fa al consorci, cosa que demostra que el govern pren 

decisions, continuarà en aquesta línia i treballarà perquè Turisme de Barcelona estigui alineat 

amb el model turístic que impulsa l’ajuntament. 

D’altra banda, replica al Sr. Mulleras que a hores d’ara no se sap si les persones que practicaven 

actes sexuals a la via pública eren turistes o no. En tot cas, troba que aquestes actituds són 

reprovables, sigui qui sigui que les fa, però el fet que la Barceloneta estigui associada amb el 

turisme no hauria de donar peu a fer aquest tipus d’identificacions tan fàcils. 

Finalment, diu que se sent esperonat pel Sr. Bosch a continuar liderant Turisme de Barcelona i 

assegura que els canvis, que ja es comencen a notar, es notaran cada vegada més. 
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El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, i la Sra. Ballarín expressa el vot contrari del 

PSC, la Sra. Recasens expressa el vot contrari del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 

expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Bosch expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot contrari del PP, la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot contrari. ES REBUTJA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/6531) Que se'ns informi i se'ns lliuri per escrit a l'inici de la Comissió el llistat de: - 

Projectes que han estat validats per la comissió bilateral del Fons per al Foment del Turisme. - 

Projectes que no han obtingut la validació de la comissió bilateral del Fons per al Foment del 

Turisme. - Projectes finançats en el marc dels convenis signats entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Generalitat de Catalunya per valor de 4 milions d'euros extraordinaris de lliure destinació. 

 

La Sra. RECASENS demana que se’ls informi sobre els projectes que han estat validats per la 

Comissió Bilateral del Fons per al Foment del Turisme, sobre els projectes que no han estat 

validats per aquesta comissió –aclareix que es refereix a l’impost turístic– des de l’inici de la 

seva implantació, i quants projectes s’han finançat en el marc dels convenis signats entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per valor de 4 milions d’euros. 

Demana que aquesta informació també se’ls lliuri per escrit. 

 

El Sr. COLOM anuncia que tot seguit es lliurarà la informació a tots els grups municipals, si bé 

ja l’han anada facilitant al Consell de Turisme, a la premsa i també en resposta a diverses 

preguntes dels grups municipals. 

En primer lloc, indica que l’import certificat el segon semestres de 2015 i el primer de 2016 

suma un total de 4,5 milions. No li consta que hi hagi cap projecte dels que es varen presentar 

que no hagi estat certificat. 

Pel que fa als projectes finançats a càrrec de convenis d’assignació extraordinària, el que es va 

signar l’exercici 2015 ja s’ha gastat en la seva totalitat, i el que correspon a 2016 fins a la data 

de certificació se n’havien gastat més d’un milió d’euros. La remet a la informació per escrit per 

veure a quins projectes s’han destinat aquests diners. 

 

La Sra. RECASENS agraeix la informació i demana que els faci saber si hi ha algun projecte 

que no hagi estat validat per la comissió. 

 

El Sr. COLOM es compromet a donar aquesta informació en el cas hipotètic que es produís 

aquesta situació, però assegura que el govern és curós a l’hora de gestionar l’impost turístic. El 

Govern sempre ha manifestat que, dintre del que marca la llei, els recursos recaptats per aquest 

impost s’han de destinar tant com sigui possible a donar un retorn per als veïns de Barcelona 

per tal que es puguin aprofitar dels beneficis que genera el turisme a la ciutadania, i a la vegada 

que serveixin per a rehabilitar espais, ordenar el turisme i gestionar millor els processos 

turístics. Com a element significatiu, remarca que amb l’import extraordinari de 2 milions 

aquest estiu s’han incrementat els autobusos de línia que van a la zona de la Barceloneta, 

mesura que permetrà evitar la congestió que s’hi produïa. 

Finalment, demana al Grup Demòcrata i a altres grups que, de la mateixa manera que el govern 

municipal ha sol·licitat a la Generalitat que l’ajuntament pugui gestionar una part més gran de 
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la recaptació que es fa a Barcelona per l’impost turístic, aquests grups siguin més coherents i 

que defensin al Parlament allò que s’aprova a l’ajuntament. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/6517) Que el Govern municipal corregeixi la duplicitat de la despesa que suposa el 

pagament de les quotes de dues federacions de municipis, Federació de Municipis de Catalunya 

i Associació Catalana de Municipis, que tenen exactament les mateixes finalitats i objectius, i 

que ofereixen els mateixos serveis a l'Ajuntament de Barcelona. Que, en conseqüència, realitzi 

els tràmits necessaris per donar de baixa la pertinença de l'Ajuntament de Barcelona a 

l'Associació Catalana de Municipis abans de la finalització de l'any 2017, per evitar una despesa 

innecessària a partir de l'exercici 2018, i destinar els corresponents fons a altres programes. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que en l’anàlisi del 

compte general varen trobar dues partides pressupostàries, una de destinada al pagament de la 

quota de la Federació de Municipis de Catalunya i l’altra de l’Associació Catalana de 

Municipis. Vol, doncs, que el govern municipal expliqui per què es fa un pagament doble a 

dues entitats que ofereixen pràcticament els mateixos serveis. Remarca que la primera 

d’aquestes entitats està perfectament integrada en la Federació Espanyola de Municipis i 

l’Ajuntament de Barcelona hi pertanyia des de 1981, i entén que es va incorporar a l’Associació 

Catalana de Municipis l’any 2011 per interessos polítics que no justifiquen la utilitat d’aquest 

pagament. Per tant, demana que es facin les accions necessàries per donar de baixa 

l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació Catalana de Municipis, perquè no creu que tingui cap 

mena de finalitat ni que s’obtingui cap mena de benefici ni retorn el fet que Barcelona pertanyi 

a dues entitats que ofereixen els mateixos serveis. 

 

El Sr. PISARELLO mostra sorpresa per la presentació d’aquest prec en la Comissió 

d’Economia i Hisenda i no a la Comissió de Presidència, que és on normalment es tracten 

aquests assumptes i posa en dubte que la presidenta de la comissió hagués admès aquest prec si 

provingués d’un altre grup. En tot cas, no accepta el prec. 

Tot seguit, explica que el govern municipal manté la doble filiació per afavorir una unificació 

futura de les dues entitats perquè, malgrat que semblin similars, tenen objectius diferents. Així, 

l’Associació Catalana de Municipis actua com una central de subministrament i ha permès a 

l’Ajuntament de Barcelona fer compres com vehicles policials o contractar el gas de manera 

més eficient, mentre que la Federació de Municipis de Catalunya té un paper addicional com a 

lobby a l’Estat. A més a més, assenyala que aquesta doble filiació és habitual i es dóna en les 

quatre capitals de província i en gran part dels caps de comarca. Apunta que la federació té 650 

ens adherits i l’associació 1.003. 

Com a conclusió, no pot acceptar el prec perquè totes dues entitats tenen un sentit i, a més a 

més, la filiació de l’ajuntament a ambdues és útil per treballar de cara al futur en la seva 

unificació, que creuen que és el que caldria fer. 

 

La Sra. MEJÍAS explica que si el seu grup ha presentat el prec en aquesta comissió és perquè es 

paguen unes quotes de 150.000 euros que creu que es podrien destinar a altres objectius o 

serveis més interessants per al conjunt dels barcelonins. Replica al Sr. Pisarello que si aquestes 

federacions van encaminades a la fusió justament és perquè donen els mateixos serveis. D’altra 

banda, atès que la pertinença a l’Associació Catalana de Municipis ha permès més eficiència en 

la contractació de determinats serveis, es pregunta què ha passat a l’Ajuntament de Barcelona 
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perquè des de l’any 1981 no hi hagi hagut aquesta eficiència a l’hora de contractar serveis. En 

tot cas, el seu grup opina que aquesta duplicitat és innecessària i, analitzant els estatuts 

d’ambdues organitzacions i els serveis que ofereixen, es veu que són idèntics. Per tant, entén 

que al darrere hi ha interessos polítics que no justifiquen la utilitat del pagament de 150.000 

euros, els quals insisteix que es podrien destinar a qualsevol altre servei que afavorís el conjunt 

dels ciutadans de Barcelona. 

Finalment, reitera que han presentat el prec a la Comissió d’Economia i Hisenda perquè es 

tracta d’una partida pressupostària que es destina a unes organitzacions i, per tant, es tracta d’un 

compromís econòmic que el seu grup considera que s’hauria de suprimir.  

 

El Sr. PISARELLO diu que sobre el tema de fons ja ha respost. Pel que fa al criteri, reitera que 

tots els temes que es plantegen a les diverses comissions tenen una dimensió pressupostària, 

però això no justifica que s’hagin de tractar en la Comissió d’Economia i Hisenda. De totes 

maneres, entén l’argumentació del Grup de Ciutadans, però reitera que l’estratègia del govern 

és una altra. 

 

Es dóna per tractat. 

 

14.-  (M1519/6518) Que el Govern municipal realitzi una anàlisi de les despeses presentades i de les 

dades econòmiques utilitzades per l'entitat "Plataforma per la llengua -Col·lectiu l'Esbarzer" per 

a l'obtenció de tres subvencions per part de l'ICUB. Que en el cas de no justificar-se les 

despeses i el procediment aplicable segons la Normativa General Reguladora de Subvencions 

de l'Ajuntament de Barcelona, s'iniciï el tràmit necessari per exigir la devolució de les quantitats 

aportades a aquesta entitat. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que dues setmanes 

enrere es va aprovar un codi ètic en què es parlava de la necessitat de la transparència en 

l’assignació de subvencions de diner públic, de manera que totes les associacions a les quals 

s’assignen subvencions han de justificar l’activitat subvencionada. En l’anàlisi del compte 

general, el seu grup ha trobat tres subvencions de l’ICUB a l’entitat Plataforma per la Llengua - 

Col·lectiu Esbarzer amb els mateixos conceptes i les mateixes dates, i, com que no eren 

correctes, algú les va corregir a mà i va manipular l’import total de les subvencions. Assegura 

que aquestes subvencions no han estat destinades a les finalitats que es justifiquen en aquesta 

activitat, sinó a pagar lloguers, la llum, l’aigua o el gas i qüestiona que els diners públics 

s’hagin de destinar a pagar aquest tipus de despeses. Però, a més a més, indica que hi ha una 

subvenció destinada a la promoció del cinema en català, sobre la qual el seu grup no té cap 

objecció, però no està d’acord que es destinin aquests recursos a pagar sis unitats de crispetes, 

perquè aquesta no és la forma de promocionar ni el català ni el cinema en català. Tampoc creu 

que sigui la manera d’utilitzar el diner públic. 

En conclusió, considera que aquestes subvencions no tenen cap mena de justificació, volen 

saber exactament amb quins criteris es varen concedir i reclama que això no es torni a produir. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que respondrà el gerent de l’ICUB i està convençuda que resoldrà tots 

aquests dubtes. 

 

El Sr. OVIEDO explica que el prec del Grup de Ciutadans es refereix a les subvencions 

atorgades en el marc de la convocatòria general de subvencions de 2016, que es regeixen per les 

Bases reguladores per a atorgar subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis 

del districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, aprovades inicialment per la Comissió de 

Govern en sessió de 14 d’octubre de 2015. Es tracta, doncs, de subvencions atorgades a favor 
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de l’entitat Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer, amb data 14 d’abril de 2016, per a 

tres projectes, un dels quals és el Voluntariat per la llengua i les entitats d’origen nouvingut a la 

ciutat. Aquest projecte presentava un pressupost inicial de 27.239,81 euros, varen sol·licitar una 

subvenció de 12.000 euros, l’import atorgat va ser de 6.000 i, un cop atorgada, es va presentar 

una reformulació del pressupost per adaptar-lo a l’import concedit, que es va reduir fins a 

14.600 euros, que és el pressupost justificat. 

Pel que fa al projecte «Volem cinema en català a la nostra ciutat», varen presentar un pressupost 

de 25.639 euros, la sol·licitud de subvenció era de 12.000, se’n varen atorgar 6.000 i varen 

replantejar el pressupost per una quantitat de 16.738,47 euros, pràctica habitual de les entitats a 

les quals se’ls atorga una subvenció inferior a la que sol·liciten. 

Quant al programa «En català jugues», el pressupost inicial era 85.733 euros, subvenció 

sol·licitada de 21.000 euros, se n’atorguen 15.000 i el pressupost es reajusta a 61.155 euros. 

En el procés de revisió del Compte general 2016 es va donar la informació al Grup de 

Ciutadans, que havia demanat els expedients, i se’ls va informar que aquesta qüestió estava en 

procés de revisió tècnica. Sense perjudici d’aquesta revisió, que està pendent, fa constar les 

bases de la convocatòria, a l’article 13, preveuen que podran ser objecte de subvenció despeses 

com ara nòmines, lloguers, subministraments d’aigua, electricitat, gas i combustible, telèfon, 

correus i missatgeria, entre d’altres, sempre que corresponguin de manera indubtable a la 

naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen dins del termini d’execució del projecte. 

Dit això, la revisió de les justificacions, d’acord amb l’article 18 de les bases correspon a 

l’òrgan gestor, que en aquest cas és l’Icub i, si com a conseqüència d’aquesta revisió, es 

detectessin irregularitats es reclamarà el reintegrament de la part de subvenció no justificada i 

no s’abonarà cap import del projecte de 2017, tal com es fa sempre en aquests casos. 

Finalment, un cop conclosa la revisió, es compromet a donar la informació corresponent. Atès 

que l’Icub promou l’anàlisi i la transparència absoluta, diu que accepta el prec. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix l’acceptació del prec. Entén que aquesta qüestió no correspon al 

període en el qual el Sr. Oviedo ha estat al capdavant de l’Icub, però li retreu que hagi parlat de 

reformulació, reajust i modificació del pressupost per referir-se al que el seu grup considera que 

és una manipulació. Entén, doncs, que, a més a més d’una revisió tècnica, cal que es retornin els 

diners que no s’han utilitzat per a la finalitat per a què varen ser atorgats. Finalment, reitera 

l’agraïment per l’acceptació del prec i adverteix que el seu grup estarà amatent al retorn 

d’aquests diners.  

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/6509) Instar al President de Barcelona Activa a emprendre les accions necessàries per 

tal de complir amb la resolució de la Inspecció de Treball, que obliga a facilitar la informació 

necessària al Comitè d'Empresa de Barcelona Activa amb l'objectiu de permetre el càlcul de la 

massa salarial. 

 

El Sr. BOSCH demana al govern de la ciutat que faciliti la informació necessària al comitè 

d’empresa de Barcelona Activa amb l’objectiu de permetre el càlcul de la massa salarial. 

 

El Sr. PISARELLO explica que hi ha una resolució recent de la Inspecció de Treball que obliga 

a facilitar la informació necessària al comitè d’empresa de Barcelona Activa. Que aquesta 

resolució pot implicar una cessió de dades que hauria de comptar amb el consentiment dels 

treballadors afectats, tal com preveu l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
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desembre, de protecció de dades. Apunta que, en no comptar amb aquest consentiment, els 

Serveis Jurídics de Barcelona Activa adverteixen es podrien trobar davant d’una vulneració del 

dret fonamental a la intimitat i a la protecció de dades. Per aquest motiu, han interposat el recurs 

d’alçada corresponent, amb data 6 de juliol de 2017. Per tant, esperaran que es resolgui aquest 

recurs i actuaran en conseqüència. 

 

El Sr. BOSCH no li ha quedat clar si el govern accepta el prec, si bé per l’explicació que ha 

rebut entén que no. 

 

El Sr. PISARELLO aclareix que accepta el prec. 

 

El Sr. BOSCH apunta que el govern municipal té una manera estranya d’acceptar el prec, 

semblant a la manera que té d’acceptar les urnes. No entén que s’accepti el prec però, alhora, 

que s’argumenti que hi ha una sèrie d’obstacles que fan impossible que el compleixi. 

 

El Sr. PISARELLO replica que no són obstacles, sinó garanties. 

 

El Sr. BOSCH demana que el govern accepti el prec i que el compleixi, en primer lloc perquè la 

Inspecció de Treball els hi obliga i, malgrat que respecta l’argumentació del Sr. Pisarello, que 

està segur que és ben documentada, fa un requeriment a Barcelona Activa perquè faciliti al 

comitè d’empresa la informació necessària per al càlcul de la massa salarial, desglossada per 

treballador i concepte, en finalitzar l’any natural. En segon lloc, assenyala que entre tots els 

grups municipals, tant a les comissions del Consell Municipal com al comitè d’administració de 

Barcelona Activa, han demanat aquesta informació com a mínim una dotzena de vegades, cosa 

que mereix una resposta real. Finalment, el seu grup vol saber no solament si Barcelona Activa 

facilitarà aquesta informació, sinó quan ho farà, perquè calcular la massa salarial 

individualitzada és important per saber què cobren exactament els directius nomenats a dit pel 

govern actual i per quins conceptes cobren i han estat nomenats. Demana, doncs, que el govern 

no fugi d’estudi i, si accepta el prec, que el compleixin. Creu que és més fàcil entendre’s si es 

parla clar i s’actua en conseqüència. 

 

El Sr. PISARELLO creu que ja ha explicat la situació amb molta claredat. Insisteix que el sentit 

del prec el troba correcte, i per aquesta raó l’accepta, però s’ha interposat un recurs d’alçada 

davant la Inspecció de Treball perquè si no hi ha el consentiment de les persones afectades es 

podria vulnerar el dret a la intimitat dels treballadors. En tot cas, quan es resolgui el recurs 

d’alçada podran actuar en la direcció que planteja el prec perquè el govern hi està d’acord. 

 

Es dóna per tractat. 

 

16.-  (M1519/6510) Que el Govern municipal elabori clàusules de contractació que afavoreixin 

l'adquisició de productes agroalimentaris de proximitat o "Km0". 

 

La Sra. CAPDEVILA remarca la importància que té la contractació per a un ajuntament com el 

de Barcelona i la necessitat d’incloure clàusules que permetin avançar cap a una contractació 

més social, responsable i sostenible. Indica que durant aquest mandat se n’ha parlat sovint i el 

govern municipal ha treballat molt en aquest àmbit. L’objectiu del prec té com a objectiu 

continuar aprofundint en aquest àmbit, en aquest cas mitjançant l’adquisició de productes 

agroalimentaris que es pugui fer des de qualsevol àmbit de l’ajuntament per promoure els 

productes de proximitat o de quilòmetre zero. 
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Tot seguit, entén que l’Estratègia d’impuls de la política alimentària que el govern va presentar 

recentment també va en aquesta línia, perquè inclou mesures com afavorir la presència de 

productes ecològics als menjadors escolars o en esdeveniments de la ciutat, o fomentar els 

circuits curts de comercialització. També esmenta el Pla de contractació pública alimentària, 

impulsat per la Generalitat, per promoure aquests productes, i que ja s’ha aplicat en alguna 

contractació duta a terme pel Govern de Catalunya. 

Per tot això, emplaça el govern municipal a aprofundir en l’elaboració de clàusules de 

contractació que afavoreixin l’adquisició de productes agroalimentaris de proximitat. 

 

El Sr. PORRO accepta el prec perquè en general el govern hi està d’acord. Comenta que la Llei 

de contractes no permet limitacions a la compra de productes segons l’origen i, 

independentment de si el govern municipal hi està d’acord o no, assenyala que ha de tenir en 

compte el marc de contractació pública. Tanmateix, apunta que en aquests moments es debat al 

Congrés dels Diputats una nova llei de contractes del sector públic i li consta que algunes de les 

esmenes presentades presenten aquesta qüestió, de manera que celebraria que la llei evolucionés 

en aquesta direcció. 

D’altra banda, indica que en aquest moment, amb el marc legal vigent, hi ha disponible la 

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d’alimentació, de 

2015, que conté prescripcions en el sentit del que es demana al prec, però solament en termes de 

comerç just i aliments ecològics. Per tant, remarca que el govern municipal té marge d’actuació 

pel que fa als aliments de qualitat, però no pot fer distincions segons l’origen per qüestions de 

protecció de la competència, consideracions que el govern no comparteix necessàriament. 

Afegeix que aquesta instrucció s’aplica en la contractació de serveis de menjador d’escoles 

bressol, serveis de càtering i màquines de vending. Aquesta instrucció també requereix que les 

fruites i verdures han de ser fresques, de temporada, i pot establir l’obligatorietat de 

subministrar determinats articles procedents de l’agricultura ecològica, com patates, cebes, 

pastanagues, pomes, peres, taronges o plàtans. 

Tot seguit, assenyala que la Guia de contractació pública que s’ha aprovat recentment inclou 

aquesta instrucció i l’Estratègia d’impuls de la política alimentària també conté dues mesures en 

aquesta línia. 

En conclusió, reitera que accepta el prec, malgrat que per poder-lo aplicar han d’esperar un 

canvi en la llei que permeti tenir en compte l’origen dels productes en la contractació pública. 

 

La Sra. CAPDEVILA s’alegra per l’acceptació del prec però lamenta que no el puguin complir. 

En tot cas, entén que el govern farà tot el que pugui per portar a terme aquesta mesura quan la 

llei ho permeti. 

 

El Sr. PORRO assegura que el govern estarà atent a l’evolució d’aquest marc legal i en el 

moment que sigui possible exploraran aquesta possibilitat perquè comparteixen l’esperit de la 

proposta. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/6525) Que se'ns informi sobre els possibles impactes econòmics i pressupostaris que 

poden tenir a la Hisenda Municipal les diferents decisions polítiques presses des del 30 de juny 

de 2015, com per exemple, les diferents moratòries de llicències municipals implantades i plans 

de restricció turística com el PEUAT. 
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El Sr. MULLERAS llegeix el text del prec. A continuació, recorda que a la sessió del 22 de 

març de 2016 d’aquesta mateixa comissió es va aprovar una proposició del Grup Popular que 

demanava que el govern municipal fes un informe d’impacte econòmic sobre la moratòria de 

llicències i sobre el PEUAT. Constata que, més d’un any després, el govern no ha complert el 

compromís ni esperen que ho faci. 

Seguidament, exposa que el sector mateix diu que s’han interposat més de cent recursos 

contenciosos, que tenen un impacte econòmic directe sobre la hisenda municipal pel que fa a 

indemnitzacions. Vol saber, doncs, quin pot ser aquest impacte. 

Finalment, recorda que el mes de maig de 2017 la tinent d’alcalde d’Urbanisme va informar en 

comissió que s’havien rebut 38 recursos relatius a la moratòria i 17 recursos contra el PEUAT. 

Voldria saber quina és la situació actual i quin impacte econòmic que poden tenir aquests 

recursos, no solament per a la ciutat, que podria ser molt més gran, sinó concretament per a la 

hisenda municipal. 

 

El Sr. COLOM exposa que el Sr. Mulleras s’ha referit a unes preguntes que va formular en una 

altra comissió, de manera que el seguiment d’aquesta qüestió es fa des de l’àrea d’Urbanisme. 

A continuació, diu que no accepta el prec perquè el Grup Popular pressuposa que l’ordenació 

del turisme tindrà conseqüències econòmiques negatives per a la ciutat, i creu que amb les 

proposicions que s’han tractat anteriorment han constatat que una bona ordenació del turisme ha 

d’aportar beneficis a la ciutat. Així, reconeix que el turisme genera beneficis, però també 

externalitats negatives. Per tant, qualsevol mesura que permeti ordenar el turisme i reduir les 

externalitats negatives permetrà que hi hagi una reducció de costos. A més a més, indica que 

qualsevol anàlisi de cost-benefici demostra que un increment del benefici i una reducció del 

cost serà beneficiós en termes econòmics, de manera que una millora en l’economia de la ciutat 

permetrà també una major recaptació de la hisenda municipal. Fa temps que insisteix que s’han 

de fer anàlisis d’equilibri general, que tinguin en compte totes les dinàmiques. 

D’altra banda, subratlla que el govern vol fer un estudi, en el marc del pla estratègic, que no té 

precedents a cap ciutat ni en la literatura habitual per fer una anàlisi dels impactes positius i 

negatius del turisme. Es compromet a lliurar aquest estudi, un cop enllestit, als grups municipals 

 

El Sr. MULLERAS replica que la comissió no és una aula universitària ni els regidors no són 

alumnes del Sr. Colom, que és un regidor del govern municipal i ells són regidors de l’oposició. 

Per tant, han de fer una tasca de control del govern. Reclama, doncs, que el Sr. Colom 

respongui a les preguntes que li formulen perquè té l’obligació de fer-ho. 

Tot seguit, insisteix que ha preguntat directament sobre els impactes econòmics d’aquesta 

situació sobre la hisenda municipal i no sobre la ciutat, i que aquesta darrera qüestió ja la va 

plantejar el 22 de març de 2016 mitjançant una proposició que es va aprovar i que el govern no 

ha complert. Per tant, torna a preguntar quin impacte econòmic i pressupostari poden tenir sobre 

la hisenda municipal les decisions preses pel govern. Considera que, per responsabilitat, el 

govern municipal ha d’haver fet una previsió de riscos sobre les possibles indemnitzacions que 

es derivin dels contenciosos que ha interposat el sector turístic contra l’Ajuntament de 

Barcelona per la moratòria de llicències o pel PEUAT. Per tant, en nom de la transparència, els 

regidors de l’oposició han de saber quants recursos s’han interposat i quin impacte econòmic 

podrien tenir, entre altres raons perquè s’hauria de fer la provisió de fons corresponent. 

Finalment, demana al govern que faci aquest impuls d’impacte, que no tingui por de la 

transparència ni d’assumir responsabilitats, i que no digui que no té aquesta informació, perquè 

està segur que sí que la té. 
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El Sr. COLOM replica que no s’ha fet una pregunta, sinó un prec, que ja ha dit que no 

acceptava. En tot cas, s’ha limitat a argumentar la resposta sense pretendre donar lliçons i 

puntualitza que no ha considerat mai que els regidors de l’oposició siguin alumnes. Reitera que, 

si es vol fer una valoració sobre els efectes econòmics s’ha de fer una anàlisi general, i creu que 

aquesta és una resposta adequada al prec que s’ha formulat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/6532) Com es garantiran els recursos econòmics, materials i humans necessaris per 

part de l'Ajuntament per poder fer la implantació de les proves pilot dels APEUs (Àrees de 

Promoció Econòmica Urbana) en els eixos comercials del Born i de Sant Andreu? i amb quin 

calendari? Demanem que la resposta sigui facilitada per escrit en el transcurs de la Comissió. 

 

El Sr. BLASI llegeix el text de la pregunta i ofereix al govern l’ajuda del Grup Demòcrata en 

aquest àmbit, si bé indica que hi ha alguns elements que els preocupen. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que el govern està fent dues proves pilot sobre autogestió i 

autofinançament de projectes protagonitzats pel sector comercial al Born i a Sant Andreu. 

Puntualitza que aquestes actuacions són experimentals i hi ha previstes diverses fases que s’han 

de dotar progressivament de recursos. En aquest sentit, el govern treballa, de manera 

experimental i començant des de zero, amb una comissió d’experts on hi ha totes les 

administracions, experts i el món comercial, que treballa directament amb la Direcció de 

Comerç per estudiar com es pot avançar en aquest àmbit. 

Pel que fa als recursos materials i humans que s’estan desplegant, informa que hi ha dues 

persones del pla d’ocupació, amb suport tècnic de la Direcció de Comerç, coordinació externa 

de la doctora Esteve Pardo, i amb el suport tècnic i econòmic de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, que està molt interessada perquè aquest projecte tiri endavant i ofereix suport per 

seleccionar i contractar les persones que han de fer la feina en les diverses fases que hi ha 

previstes. La primera fase és d’implementació, de consulta i explicació dels APEU als agents 

econòmics de la zona per avaluar-ne el suport, fase que es durà a terme de maig a setembre de 

2017. En aquesta fase es determinarà l’àrea geogràfica d’actuació, s’avaluarà la viabilitat, es 

determinarà els subjectes obligats al pagament i s’establiran les quotes individuals. Una segona 

fase, de definició del lideratge i d’organització i gestió, es durà a terme entre setembre de 2017 i 

maig de 2018. Finalment, una tercera fase per desenvolupar un projecte de pla estratègic i 

actuacions dels APEU i per fer-ne difusió es durà a terme entre setembre de 2017 i juny de 

2018. La votació per decidir si es constitueixen els APEU està prevista a l’octubre de 2018, i 

posteriorment se’n faria l’avaluació i el control d’aquesta actuació. Aquest calendari, matisa, és 

provisional. Comenta que el dia anterior, en unes jornades celebrades a València, quan varen 

explicar aquest calendari, uns representants d’Hamburg varen explicar que els espanyols són 

molt ràpids i que ells trigarien tres anys a implementar un projecte d’aquestes característiques. 

En conclusió, reitera que el govern està treballant amb aquest calendari. 

 

El Sr. BLASI entén que s’està parlant d’un calendari per a 2018 sense una partida 

pressupostària assignada. Troba bé que hi hagi comissions d’experts i el suport de la doctora 

Esteve Pardo, també considera positives les jornades que es varen fer a l’IESE, però reclama 
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que tot plegat sigui una mica més transparent i que els grups municipals hi puguin participar, 

perquè així s’estalviarien que haguessin d’anar fent preguntes sobre aquesta qüestió. També 

demana que la resposta els sigui lliurada per escrit. 

A continuació, constata que el govern ha venut bé el titular, parla d’autogestió i 

d’autofinançament, però es pregunta com acabarà aquest híbrid i demana que se situï la qüestió 

en la seva justa mesura per tal d’evitar que passi com ha passat amb altres projectes, que 

podrien ser interessants però que per una mala praxi es desvirtuen. En aquest cas, creu que 

aquest projecte pot donar solucions interessants per a la ciutat de Barcelona, sobretot en el 

vessant comercial. 

 

La Sra. BALLARÍN es compromet a donar el màxim de transparència, però també volen que 

aquest projecte sigui transversal. En aquest sentit, subratlla que a Alemanya projectes d’aquests 

tipus han rebut el suport de tot l’espectre polític i volen que aquí passi el mateix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/6526) Per què no s'ha fet pública la convocatòria de la subvenció de l'IBI per a 

persones grans vídues amb escassos recursos per a l'any 2017, quan està previst que es faci, i 

quin serà el termini de sol·licitud en aquesta convocatòria? 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la pregunta. A continuació, recorda que l’any 2012, en la 

negociació de les ordenances fiscals el Grup Popular va introduir per primera vegada una 

subvenció del 50 % de l’IBI per a persones vídues amb pocs recursos. El 18 de maig de 2016 es 

va publicar al BOPB la convocatòria, amb un període de presentació de sol·licituds del 19 de 

maig al 30 de juny, però l’any 2017 encara no s’ha publicat aquesta convocatòria, situació que 

els preocupa i que voldrien que es resolgués perquè la gent que té dret a aquesta subvenció hi 

puguin accedir i que tingui el màxim de temps possible per demanar-la. Puntualitza que varen 

presentar aquesta pregunta el dia 6 de juliol i aquell dia encara no s’havia publicat la 

convocatòria. 

 

El Sr. AYALA exposa que aquestes subvencions existeixen des de 2012. El fet que es tracti de 

subvencions suposava un problema fiscal perquè els beneficiaris les havien de declarar en 

l’IRPF i, a més a més, tenien una imputació fiscal. Aquesta situació va provocar problemes 

l’any 2016 perquè des de l’aplicació del decret de 2013, que s’aplica des de 2015, l’Agència 

Tributària fa un creuament de dades amb l’ajuntament que va fer aflorar aquestes subvencions i 

va provocar uns perjudicis econòmics als beneficiaris. Per evitar que això es continuï produint 

han analitzat diverses fórmules i han optat per convertir aquesta subvenció en ajut, de manera 

que s’han de fer uns canvis importants en els plecs. Aquesta és la causa que ha provocat el 

retard respecte a anys anteriors en la publicació, perquè els anys anteriors només havien de 

replicar els plecs. 

Finalment, informa que en aquests moments aquesta qüestió és a Intervenció, pendent de 

l’informe final, tenen previst que s’aprovi a la Comissió de Govern del dia 20 de juliol i que el 

període de sol·licitud sigui d’aproximadament un mes, com en els anys anteriors. 

 

El Sr. MULLERAS celebra que aquests ajuts es publiquin al més aviat possible i demana que 

s’ampliï el període de sol·licitud, perquè enguany es publicaran més tard. Recorda que l’any 

2016 hi van haver 2.070 beneficiaris de la subvenció i reclama que aquest col·lectiu no tingui 

més traves per obtenir la subvenció. En aquest sentit, assenyala que el patrimoni no és el mateix 
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que la renda i hi ha molta gent gran, vídua, que té patrimoni però que té rendes baixes i en molts 

casos aquest ajut representa una mensualitat de la seva pensió. També apunta que entre 2015 i 

2016 aquestes subvencions varen disminuir un 21 % i, per tant, espera que es tornin a 

incrementar. Finalment, demana que el govern expliqui quines conseqüències pot tenir el fet de 

convertir aquestes subvencions en ajuts. 

 

El Sr. AYALA assenyala que la disminució del 21 % que comentava el Sr. Mulleras es va 

produir per un efecte fiscal i el fet que ara siguin ajuts precisament permetrà que no hi hagi 

aquests efectes fiscals perquè no tributen ni tenen impacte en les persones que no estan 

obligades a declarar. 

Quant al termini, es compromet a estudiar-lo. Tanmateix, no considera que això sigui gaire 

important perquè, excepte les persones que accedeixen per primera vegada a l’ajut, a tota la 

resta se’ls envia una carta personalitzada i només l’han de firmar i retornar, de manera que no 

és un tràmit difícil de processar. Considera, doncs, que un més de termini és suficient. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/6533) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 17 de gener de 2017, amb el següent 

contingut: La Comissió d’Economia i Hisenda insta al Govern Municipal a identificar els 

sectors on estan apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i impulsar 

propostes de regulació per evitar esdevinguin economia submergida i competència deslleial a 

altres activitats econòmiques alhora que no generi una pèrdua de drets tant per part de les 

usuàries i consumidores, així com dels drets socials dels treballadors i treballadores. I a 

presentar un informe de seguiment de l’estat de la proposició en el termini màxim de quatre 

mesos. 

 

El Sr. BLASI lamenta que el primer tinent d’alcalde s’hagi absentat de la sessió perquè no li 

podrà respondre al seguiment de proposició, tot assenyalant que és la tercera vegada que 

presenta aquesta iniciativa. En tot cas, vol saber quan executarà el govern allò a què es va 

comprometre, perquè ho havia de fer el mes de maig i no ho va fer, el mes de juny tampoc. 

Recorda que no va poder assistir al començament d’aquella sessió per raons personals però el 

Sr. Ciurana, que es va interessar per aquest tema, i el tinent d’alcalde es va comprometre a 

portar aquesta qüestió a la següent sessió de la comissió. Així, doncs, constata que van gastant 

les iniciatives que poden plantejar a la comissió a causa de la deixadesa del govern municipal. 

En qualsevol cas, dóna la benvinguda al nou comissionat, desitja que el seu predecessor es 

recuperi i espera que pugui respondre sobre l’estat de compliment de la proposició. 

 

El Sr. PORRO exposa que aquest tema és complex i assegura que el govern comparteix la 

preocupació i l’esperit de la proposta. El govern està totalment obert a explicar amb més detall i 

més profunditat tot el que s’està fent en aquest marc. Explica que el govern ha elaborat un marc 

de treball sobre aquesta qüestió i diferencien clarament entre economies de plataforma i 

economies col·laboratives. Les primeres inclourien plataformes com Uber i Airbnb, que no 

consideren que siguin economies col·laboratives. Comenta que fa vuit mesos es va crear un 

grup que inclou diferents departaments de l’ajuntament per identificar riscos i oportunitats. 

L’ajuntament també participa en diferents fòrums internacionals especialitzats, en alguns casos, 
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en el lloguer vocacional, i en general en la gestió de les ciutats. Així, apunta que han participat 

en les trobades Sharing Cities, a Amsterdam i a Nova York. 

Quant al turisme, apunta que el Sr. Colom podria explicar millor com s’enfoca aquesta qüestió, 

però assenyala que el govern compleix la legislació i té tolerància zero amb els allotjaments 

il·legals. En aquest sentit, indica que s’estan creant diferents eines per seguir tot el que està 

passant en aquest àmbit, com anàlisi de dades de la web de Airbnb per obtenir informació 

fidedigna sobre els habitatges d’ús turístic il·legals. També s’han fet acords amb totes les 

plataformes, excepte Airbnb. A més a més, destaca com a fet inèdit al món que s’ha començat a 

tramitar una sanció. I, finalment, s’han fet estudis comparatius per analitzar com gestionen 

aquest tema altres ciutats. 

Un altre sector on s’han identificat riscos és el de la mobilitat, on l’aposta és per defensar el 

sistema regulat de transport públic i el taxi. Per tant, s’està seguint de prop com Cabify esta fent 

servir les llicències VTC a la ciutat de Barcelona, de manera que l’any anterior es varen fer al 

voltant 70 immobilitzacions i que representen una ràtio de 1 a 30 en taxis. 

També s’han detectat riscos en el món del treball i ara s’està elaborant un estudi per mesurar els 

riscos a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, el govern està en contacte amb alguns grups 

que estan en situació de risc. 

 

El Sr. BLASI agraeix les explicacions i, malgrat la discursiva del Sr. Porro, està segur que 

coneix aquest tema profundament, de manera que l’únic que falta és que el govern compleixi 

allò que es va comprometre a fer, que és presentar un informe de seguiment de l’estat de la 

qüestió per poder debatre els diferents aspectes, les incògnites, i perquè els grups municipals es 

puguin posar d’acord sobre aquest àmbit. Reclama que aquest informe es presenti a la comissió 

i no pas als mitjans de comunicació i que els grups municipals n’hagin de tenir coneixement 

indirectament. 

Finalment, torna a agrair la informació però insisteix que això no és el que havien demanat. 

Insisteix a lamentar l’absència del tinent d’alcalde responsable d’aquesta qüestió. També critica 

que no responguin als correus electrònics, pràctica que creu que és habitual d’alguns membres 

del govern municipal. Espera tenir sort a la sessió del mes de setembre i que el govern presenti 

l’informe que es demana. Tot i que està segur que el govern treballa molt, denuncia que no ho 

fa en allò que s’ha compromès a fer. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/6511) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a la Comissió 

d'Economia i Hisenda en data 20 de setembre de 2016 amb el següent contingut: La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: - Modificar l'Ordenança de 

Circulació de Vianants i Vehicles per tal d'establir un límit màxim de 30 persones més el guia a 

peu o 6 persones més el guia en vehicles de mobilitat personal pels grups organitzats a 

Barcelona, així com l'obligatorietat de dur radioguia per als de més de 10 receptors. - 

Implementar mesures contra l'economia submergida i augmentar el control de l'intrusisme al 

sector, mitjançant la col·laboració entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia 

Urbana. – Ordenar l’ocupació del domini públic per part de les empreses de guiatge per a poder 

exercir l’activitat al municipi de Barcelona, mitjançant les eines legals més adients, com 

podrien ser una ordenança o bé l’obtenció d’una llicència municipal. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els representants de l’Associació de Guies Turístics de Catalunya 

presents a la sessió. A continuació llegeix el text de la proposició de la qual demanen el 
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seguiment. Després de sis mesos de l’aprovació de la proposició, vol saber quines gestions ha 

fet el govern per implementar aquest compromís que es va adoptar a partir d’una proposta del 

sector que el Grup d'Esquerra Republicana va vehicular en aquesta comissió. 

 

El Sr. COLOM també saluda els representants de l’Aguicat. En primer lloc, indica que en 

alguns dels punts s’ha avançat de manera substancial i en d’altres encara s’hi està treballant. 

Pel que fa a l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, assenyala que el 26 de maig de 

2016 es va aprovar una modificació que establien els supòsits en què es pot fer una explotació 

econòmica dels vehicles d’ús personal, i es distingia els casos en què els vehicles de tipus A i B 

circulen amb un màxim de dues persones i guia, casos en què es poden desplaçar per la ciutat 

subjectes al compliment d’unes condicions generals, i els casos en què el nombre d’usuaris és 

entre tres i sis persones, més un guia, que només es poden desplaçar per unes rutes 

determinades. 

Sobre la qüestió del flux de persones en l’espai públic, remarca que tothom sap que és un tema 

complex. El govern ho ha analitzat i ha sol·licitat diversos informes jurídics que els permetin 

ordenar l’espai públic mitjançant instruments com la llicència d’activitat, taxa per la utilització 

de l’espai públic, règim d’autorització, condicions per a l’exercici de l’activitat o previsió dels 

recursos que s’han d’implementar per al funcionament d’aquesta activitat. 

Paral·lelament a això, el govern treballa en el marc dels espais de gran afluència i hi ha una 

interlocució amb les associacions de guies per establir el nombre de persones que poden formar 

els grups o la utilització d’audioguies i per estudiar com es poden implementar aquestes 

mesures. Això es fa juntament amb l’anàlisi de diverses fórmules jurídiques i amb la idea de 

fomentar les bones pràctiques, perquè el govern entén que el sector també ha d’assumir aquesta 

responsabilitat i, d’aquesta manera, tindran una major capacitat d’incidència. També anuncia 

que s’està treballant en la redacció d’una guia responsable per a l’espai públic. 

En relació amb la Inspecció de Treball, tal com ja varen dir quan es va presentar la proposició, 

creu que la Generalitat podria treballar en aquesta qüestió, perquè és qui en té les competències, 

i a més a més aquesta àrea és en mans d’Esquerra Republicana. En aquest cas, doncs, creu que 

podrien avançar tots plegats. 

En definitiva, el govern municipal treballa conjuntament amb la Generalitat i està compromès a 

evitar l’intrusisme al sector, perquè el guiatge sigui acreditat i de bona qualitat, cosa que 

garanteix que el turista tingui una experiència agradable. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’explicació, però té la sensació que s’ha avançat molt poc, 

sensació que comparteix el sector pel que han deduït de les converses que hi han mantingut. 

D’altra banda, mostra preocupació per l’intrusisme professional dels free tours, en primer lloc 

perquè fan competència deslleial i, en segon lloc, perquè dubten de la professionalitat 

d’aquestes persones i no saben si expliquen la història de la ciutat correctament o no. 

En conclusió, reclama que el govern hi posi més interès i adverteix que el seu grup continuarà 

treballant i controlant que el govern acabi d’implementar la proposició que es va aprovar, si no 

ho recorda malament, amb el vot afirmatiu dels grups del govern. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.45 h. 

 


