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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 14 de febrer de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 14 de febrer 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, Laura Pérez Castaño, 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 Josep Garganté i Closa, assistits 

per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari 

general i que certifica. 

 

També hi són presents els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado i Josep Maria Montaner 

Martorell; la Sra i els Srs.: Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum; Jordi Torrades i Aladren, gerent de l’Institut de Mercats de Barcelona; 

Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia; Àngels Mira Cortadellas, gerent del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, Fernando Pindado Sánchez, comissionat de 

Participació i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Maite Fandos Payà. 

 

S'obre la sessió a les 16.36 h. 

 

El Sr. MULLERAS planteja una qüestió d’ordre. Recorda que a l’inici de la sessió anterior de 

la Comissió d’Economia i Hisenda va demanar un informe per escrit a Secretaria sobre la no-

inclusió d’una proposició del Partit Popular en l’ordre del dia d’aquella sessió quan, en canvi, sí 

que s’hi va incloure un punt sobre el Pla de xoc d’habitatges d’ús turístic. Vol deixar constància 

que encara no els han lliurat aquest informe. 

 

La SECRETÀRIA comenta que les indicacions del secretari general van ser que aquesta qüestió 

s’havia de de tractar a la Junta de Portaveus. 

 

La PRESIDENTA sol.licita que consti en acta que aquest informe no ha estat lliurat i demana 

que sigui lliurat el més aviat possible. 

 

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

S'aprova. 

 

II) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 
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1.- (20179102) Districte de l'Eixample 

Del Primer Tinent d'Alcaldia, d'1 de febrer de 2017, que adjudica a Josel, SLU el contracte 

relatiu al lloguer del carrer València, núm. 307, planta 1a, porta 3a, ubicació Departament de 

Comunicació, per als exercicis 2017-2021, i per un import de 218.485,44 euros. 

 

2.- (20179103) Districte de l'Eixample 

Del Primer Tinent d'Alcaldia, d'1 de febrer de 2017, que adjudica a Josel, SLU el contracte 

relatiu al lloguer del carrer València, núm. 307, planta 3a, porta 1a i 4a, ubicació Direcció de 

Serveis a les Persones i al Territori, per als exercicis 2017-2021, i per un import de 470.532,96 

euros. 

 

b) Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

La PRESIDENTA proposa que els punts 3 i 17 de l’ordre del dia, que tracten sobre la mateixa 

qüestió, es tractin conjuntament, proposta que no rep cap objecció. 

 

1.-  Sobre preservació i millora del Mercat Municipal de La Boqueria. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que, tal com deien la regidora Pin i ella mateixa en un article 

publicat aquest mateix dia, el mercat de la Boqueria és el mercat dels sentits. Assenyala que la 

Boqueria és patrimoni de Barcelona, història viva de la ciutat i hi ha emocions intenses lligades 

als records dels ciutadans, i destaca que també és el mercat municipal més gran de la ciutat. 

Tot seguit, indica l’ajuntament és conscient que la preservació i millora d’aquest mercat és una 

operació complexa però considera que val la pena de posar-hi tots els esforços necessaris i 

exercir la seva responsabilitat per garantir que el mercat mantingui la seva essència tradicional, 

alhora que s’adapta als nous hàbits de compra i als nous visitants. 

Presenta, doncs, aquesta mesura de govern, la qual conté vint-i-nou accions concretes, moltes 

d’elles de promoció, d’altres de millora física de l’espai, per a les quals el PIM destina 3,5 

milions d’euros, i d’altres accions que tenen a veure amb la regulació de determinades 

conductes que tenen lloc dins del mercat. Assenyala que algunes d’aquestes accions són 

aplicables de manera immediata mentre que d’altres han de menester una modificació 

normativa, que el govern es compromet a presentar en el termini de sis mesos. El govern entén 

que hi ha d’haver una normativa especial per al mercat de la Boqueria, com ja passa amb el 

mercat dels Encants, perquè la Boqueria és un mercat especial, situat en un lloc especial i amb 

una problemàtica molt diferent de la de la resta de mercats municipals. 

A continuació, comenta que aquestes vint-i-nou accions han estat fruit del debat amb 

l’Associació de Paradistes, amb qui s’han mantingut dues reunions. Els paradistes han respost a 

un qüestionari per tal que, de manera anònima, expliquessin les seves idees. També s’han 

mantingut converses amb el Consell de Districte de Ciutat Vella perquè aquest mercat és al cor 

de la Rambla. D’altra banda, s’ha iniciat un debat amb els grups municipals de l’oposició 

perquè la Boqueria és de tots, ha de continuar essent-ho i, per aprovar un nou reglament, s’ha de 

comptar amb els suports necessaris en el Consell Municipal. El govern aspira que la majoria per 

aprovar la modificació de l’ordenança sigui tan àmplia com sigui possible. 

 

El Sr. BLASI saluda els membres de la Junta de Venedors i Venedores del mercat de la 

Boqueria, que no han pogut assistir a la sessió de la comissió perquè estan reunits per valorar 

aquesta mesura de govern, que, igual que els grups municipals, van conèixer la setmana 

anterior. 
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Seguidament, es mostra d’acord que la Boqueria és un mercat especial, amb marca pròpia, amb 

rellevància internacional, que pot competir perfectament amb l’Institut Municipal de Mercats, i 

el qual creu que no s’ha tractat degudament. En aquest sentit, afirma que el govern municipal de 

Barcelona en Comú i del Partit dels Socialistes intenta estroncar el model de mercats 

municipals, que era un model compartit per la majoria de grups municipals i per la ciutat de 

Barcelona, la qual valora de forma satisfactòria els mercats de la ciutat. Creu, doncs, que s’ha 

d’entomar la preservació i la millora del mercat. 

D’altra banda, apunta que el turisme genera problemes que afecten aquest mercat, però a la 

vegada també genera beneficis per a la marca de la Boqueria. Així, indica que el govern 

anterior ja va començar a executar algunes mesures i, després d’un parèntesi de quasi dos anys, 

el govern actual presenta aquesta mesura. A més a més, recorda que el seu grup va instar el 

govern municipal perquè mercats com el de la Boqueria o el de Sant Antoni tinguessin plans 

propis per abordar el fenomen del turisme. Opina, doncs, que en la mesura que presenta el 

govern no hi ha cap innovació. 

Quant a la inversió de 3,5 milions d’euros a què ha fet referència la Sra. Ballarín, comenta que 

aquests recursos es destinaran a reformes i remodelacions necessàries, com ara la compra 

d’espais per esponjar el recinte actual, i admet que el govern n’ha parlat amb la Junta de 

Venedors i Venedores. 

Finalment, critica que el govern no hagi teixit complicitats amb els grups municipals ni amb els 

agents afectats, especialment amb els venedors del mercat de la Boqueria. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que el dia anterior va 

aparèixer un article de les Sres. Ballarín i Pin en un mitjà de comunicació i critica l’hàbit del 

govern de publicar notícies a la premsa abans de tractar els temes en les comissions. 

En aquest cas, el seu grup considera que hi ha aspectes positius i altres de negatius. En primer 

lloc, coincideix que el mercat de la Boqueria necessita una actualització dels espais per 

respondre a les necessitats i a les noves exigències que es produeixen com a conseqüència de la 

presència massiva de visitants en una part del mercat, mentre que altres parts no són tan 

freqüentades. També reconeix que la Boqueria és un mercat emblemàtic i, com a icona turística, 

és un pol d’atracció molt important a la ciutat. Per tant, els usos i les funcions d’aquest mercat 

han variat durant els darrers anys, raó per la qual s’han d’actualitzar, com també s’ha de fer amb 

les infraestructures i l’organització. En aquest sentit, considera que la mesura de govern és 

oportuna i, si el govern realment vol fer aquesta remodelació de forma conjunta, de manera que 

també signifiqui una millora per als comerciants, donen la benvinguda a la mesura. 

Tanmateix, destaca que aquesta actuació s’emmarca en un pla d’ordenació de la Rambla del 

qual no tenen notícia. Demana, doncs, que el govern informi de com pensa encabir la reforma 

del mercat en el pla d’ordenació de la Rambla. A més a més, assenyala que el govern ha 

anunciat que vol modificar el pla d’usos, el qual defineix els porxos com una àrea de tractament 

específic, que permet l’activitat de restauració, activitat que el govern municipal impedeix. 

També vol saber com pensa el govern reordenar l’oferta, perquè remarca que els productes més 

venuts són els de consum immediat, activitat que el govern vol restringir per tal de garantir la 

presència d’altres productes que actualment no tenen tanta sortida. 

Pel que fa al consens esmentat per la Sra. Ballarín, pregunta com és que en el qüestionari només 

hagin participat 54 paradistes dels 225 que hi ha al mercat de la Boqueria. 

En definitiva, reitera que aquesta mesura de govern té aspectes positius i aspectes negatius. En 

tot cas, espera que el govern sigui capaç de garantir el diàleg i el consens sobre un element tan 

important i tan atractiu per a la ciutat de Barcelona com és el mercat de la Boqueria. 

 

La Sra. CAPDEVILA celebra la presentació d’aquesta mesura de govern, que proposa aturar el 

canvi de l’oferta comercial del mercat de la Boqueria, canvi que s’ha produït en bona part a 
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causa del procés de massificació turística, i que es vulgui recuperar l’essència com a mercat 

municipal i espai de referència per als veïns i veïnes dels barris Gòtic i del Raval. 

Pel que fa a la diagnosi, el Grup d'Esquerra Republicana comparteix que cal fer actuacions per 

tal de frenar el deteriorament d’aquest mercat i per millorar-ne la qualitat dels espais. També 

coincideixen que cal impulsar un marc normatiu propi per a aquest mercat. 

Tot i això, indica que hi ha una sèrie d’aspectes que els fan dubtar de la manera com s’ha gestat 

aquesta iniciativa i de l’eficàcia d’algunes de les mesures proposades. En primer lloc, lamenta 

que no s’hagi treballat amb els diferents grups municipals i del districte de Ciutat Vella. Així, 

no sap a què es referia la Sra. Ballarín quan ha parlat de debat amb els grups polítics perquè, 

com ja és habitual, es van assabentar d’aquesta mesura dues hores abans de ser presentada a la 

premsa. Posa en dubte, doncs, la voluntat del govern de cercar el màxim consens polític i social. 

En segon lloc, creu que el treball amb els paradistes del mercat és positiu, però troben que haver 

exclòs d’aquest procés de participació els veïns i les veïnes dels barris Gòtic i del Raval ha estat 

un error. Per tant, si l’objectiu d’aquesta mesura és recuperar l’essència de la Boqueria i tornar a 

fidelitzar una clientela que durant els darrers anys ha deixat d’anar-hi, el seu grup no entén per 

què no s’han creat espais de diàleg i participació per recollir les propostes d’aquests veïns. 

En tercer lloc, opina que el procés participatiu ha estat força dirigista, en el sentit que s’han 

plantejat les mesures a priori, com per exemple el percentatge de producte tradicional i elaborat 

que han de tenir les parades, proposta que els comerciants simplement han pogut puntuar. 

En quart lloc, li sorprèn que el percentatge de parades amb productes elaborats només sigui el 

20 %, perquè creu que aquest és un fenomen força més estès en aquest mercat i que no es limita 

a les parades de l’entrada principal. 

També creu que s’hauria de plantejar com es pot reduir progressivament la concentració 

elevada de bars a l’interior del mercat. En aquest sentit, subratlla que a Barcelona no hi ha cap 

mercat que tingui tants bars com la Boqueria. El seu grup entén que aquesta és la clau per 

ajudar a esponjar l’interior del recinte. 

D’altra banda, destaca que el seu grup ha treballat per la reordenació dels porxos del mercat en 

el Consell de Districte per fer una proposta relativa a l’ocupació d’aquest espai, proposta que ja 

compta amb el consens de comerciants i veïns. A més a més, pel que fa a la retirada de les 

antigues parades dels ocellaires de la Rambla, opina que és una mesura encertada perquè 

considera que la decisió del govern de mantenir aquests espais va ser un error. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el mercat de la Boqueria té problemes, que aquests problemes 

s’han agreujat durant el mandat de l’alcaldessa Colau i assegura que aquesta mesura de govern 

no resol els problemes de la Boqueria. Entén que hi ha dos grans problemes que el govern 

municipal ni afronta ni resol. En primer lloc, la massificació produïda per l’excés de turistes, 

que genera saturació i que impedeix el desenvolupament normal de l’activitat del mercat, alhora 

que n’allunya els veïns. En segon lloc, la retallada de les terrasses dels porxos del mercat. Per 

tant, augura que el mercat de la Boqueria continuarà essent una assignatura pendent per a 

l’ajuntament. 

Tot seguit, lamenta que el govern municipal perdi una oportunitat única per afrontar aquests 

problemes i per solucionar-los amb aquesta mesura de govern, la qual a més a més genera un 

problema nou perquè s’obre la porta a la desaparició dels quioscos de la Rambla a causa de la 

reconversió dels ocellaires. 

D’altra banda, insisteix que aquesta mesura es pren sense consens polític al districte i a 

l’Ajuntament de Barcelona, i sense una participació real, perquè el govern no l’ha debatut amb 

els diferents grups polítics. Recorda que el govern els va convocar dues hores abans de fer la 

roda de premsa per explicar-los una mesura que ja estava feta. 

A més a més, assenyala que els paradistes del mercat de la Boqueria tampoc no han participat 

en el procés d’elaboració d’aquesta mesura perquè, tal com la Sra. Ballarín ha manifestat, el 
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govern va fer una enquesta anònima en la qual van participar 51 dels 225 paradistes, un 23 %, 

és a dir, un de cada quatre paradistes. Pregunta, doncs, si una enquesta amb aquesta participació 

pot ser vinculant. 

Finalment, afirma que no es contemplen mesures concretes per resoldre els problemes reals 

causats per la massificació turística. En aquest sentit, apunta que només es parla d’incrementar 

el control i d’ampliar les hores de prohibició a grups de més de quinze persones, però palesa 

que aquests grups es divideixen i després es tornen a ajuntar dins del mercat. El Grup Popular, 

doncs, creu que aquesta mesura no solucionarà els problemes. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que el mercat de la Boqueria és per a les veïnes de Ciutat Vella allò 

que Ciutat Vella és per a les veïnes de Barcelona, és a dir, un lloc on tothom anava i que tothom 

recorda amb nostàlgia, però que cada cop menys gent té present. Així, assegura que aquest 

mercat és el paradigma d’allò que representa la gentrificació, la desaparició d’un tipus de gent, 

els veïns i les veïnes del barri, per la presència d’un altre tipus, els turistes de pas, que tenen un 

potencial per possibilitar el lucre ràpid. Considera que la intenció del pla del govern és que no 

se’l pugui acusar de ser la causa de la gentrificació. Així, assenyala que el govern presenta un 

seguit de mesures molt ben presentades, amb un llenguatge acadèmic i molt postmodern, 

mesures que no aborden el problema d’arrel, sinó que semblen destinades a rentar la cara de la 

institució, i qualifica el pla de reformisme sense voluntat transformadora i sense el valor per 

afrontar una situació que només beneficia, i molt, una minoria, alhora que perjudica, i molt, la 

majoria. 

A continuació, destaca alguns dels punts, que qualifica de despropòsits. En primer lloc, apunta 

que el punt 4.1 de les propostes d’actuació du com a títol «Millora de l’impacte de l’excés de 

les visites.» Afirma que un excés només es millora quan deixa de ser excessiu i la resta només 

és cantarella. Així, es proposa la reducció dels grups de quinze visitants o més en franges 

horàries i titlla aquesta mesura de ridícula. Recorda que el mes d’abril de 2015 el govern de 

Convergència i Unió ja ho deia en un informe, en el qual afegia que era competència del govern 

municipal regular aquesta qüestió. Tanmateix, indica que tothom sabia que els touroperadors 
dividien els turistes en grups de quinze per fer les visites, de manera que mentre un grup entrava a la 
Boqueria l’altre grup esperava a fora i després es tornaven. Per tant, palesa que aquesta mesura és 
calcada de l’informe jurídic del 2015, elaborat pel govern de Convergència i Unió, el qual ja 
contemplava que els divendres i els dissabtes al matí eren les franges més conflictives, mesura que es 
va demostrar que era inútil i fàcil de burlar per les empreses turístiques. Així, doncs, considera que 
aquesta mesura només pretén quedar bé perquè, tal com ja va quedar palès, no hi ha res més fàcil que 
adaptar-se a la norma fraccionant els grups. 

Plantejat d’una altra manera, assenyala que una escola bressol, una biblioteca o un centre de 

massatges, encara que sigui modernista, no són llocs adequats per dur-hi grups de cent turistes, 

com tampoc no ho és un mercat. Reclama, doncs, que si s’organitzen grups que es porten a la 

Boqueria les multes siguin per als touropoeradors perquè considera que els mercats són un lloc 

on la gent ha d’anar a comprar i, per tant, ja tenen un ús estipulat. 

En segon lloc, comenta que aquesta mesura proposa garantir la convivència entre el producte 

tradicional i l’elaborat mitjançant la modificació de l’article 88 per fixar un percentatge mínim 

de presència de productes frescos i no elaborats. Opina que aquesta proposta també és fàcil de 

burlar i que el govern ho sap. Pregunta per què no es modifica la normativa per incloure un 

percentatge d’economats municipals als mercats que garanteixin preus populars. 

En tercer lloc, esmenta la proposta de posar en marxa un sistema de compra a distància, 

mitjançant internet i altres tecnologies de la informació, per acostar el mercat als veïns i veïnes 

de Barcelona. Subratlla que aquesta proposta és contradictòria perquè es parla de preservar l’ús 

veïnal del mercat però es troben fórmules perquè la gent se n’allunyi. Apunta que en un mercat 

el producte es veu, es toca i es comenta, aspectes que formen part de la relació entre el venedor 
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i el comprador i inspiren confiança. Irònicament, pregunta per què no es proposa una visita 

virtual en 3D per als veïns i veïnes, o una còpia de cartró pedra de la Boqueria, similar al Poble 

Espanyol, a la Zona Franca, al costat del CIE, perquè hi vagin els turistes. 

Finalment, pregunta al govern amb quines associacions veïnals, col·lectius o associacions ha 

treballat aquesta mesura i si s’ha parlat amb alguna organització que no tingui interès de lucre 

en l’explotació del mercat. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix les aportacions dels grups municipals. El govern reitera el 

compromís per fer una regulació que abordi els reptes que té el mercat de la Boqueria, qüestió 

que han assumit amb valentia. 

Quant al consens, apunta que si haguessin plantejat el debat sense haver fet res els haurien 

acusat precisament de no haver fet res. Per tant, presenten una mesura de govern, de manera que 

exerceixen una responsabilitat de govern, i assegura que han buscat el consens des del 

començament. Així, a més a més de la reunió que van mantenir amb els grups municipals dues 

hores abans de la roda de premsa esmentada, recorda que el 6 de novembre el govern els va 

comunicar que estava treballant en la problemàtica de la Boqueria i també s’ha reunit 

reiteradament amb la Junta de Paradistes. A més a més, assenyala que aquest consens no és un 

punt d’arribada, sinó de partida, perquè el consens de veritat el necessitaran en el moment 

d’elaborar una regulació adequada per al mercat de la Boqueria, moment en què tots els grups 

hauran de votar aquesta qüestió en el Consell Municipal. Per tant, reitera que el govern treballa 

per arribar a un consens polític, raó per la qual no vol ser gaire dura amb l’oposició. 

Pel que fa a l’enquesta, puntualitza que no era un referèndum, tal com ja van advertir als 

paradistes, sinó una oportunitat per aportar-hi la seva opinió, i aquells que hi van voler 

participar ho van poder fer. Remarca que això no s’havia fet mai abans. 

D’altra banda, rebutja que no s’hagi comptat amb els veïns i veïnes de l’entorn, perquè al 

districte de Ciutat Vella hi ha molts òrgans de participació, com audiències públiques o consells 

de barri, on els veïns i veïnes han manifestat les seves preocupacions, inquietuds i idees i 

solucions sobre el mercat de la Boqueria. Així, doncs, entén que aquesta mesura de govern 

incorpora l’opinió del districte de Ciutat Vella. 

Quant al consens sobre el percentatge de producte elaborat i fresc, propi de les diferents 

parades, indica que aquesta qüestió s’ha de fixar en el nou reglament, de manera que en aquest 

moment encara no s’ha determinat. En aquest sentit, apunta que alguns paradistes parlaven d’un 

50 % com a màxim de producte elaborat, però insisteix que aquesta era una proposta dels 

paradistes que van opinar en el procés participatiu. Reitera, doncs, que el govern té una 

proposta però que s’ha de parlar amb els grups municipals, perquè finalment són els que 

finalment l’han de votar en el Consell Municipal. En conclusió, insisteix que el govern cerca 

més consens per a aquelles qüestions que necessiten una modificació normativa i remarca que 

hi ha bastants propostes concretes. 

Pel que fa a la limitació dels grups de visitants a quinze persones, admet que els paradistes 

tenen problemes per aplicar-la, però tampoc no volen que se suprimeixi. Apunta que s’han 

incrementat les hores de vigilància fins a 18.000 hores anuals, s’han contractat agents cívics i 

s’han establert protocols amb la Guàrdia Urbana per intentar resoldre els problemes de control 

dels grups de visitants. 

 

El Sr. BLASI ofereix la col·laboració del seu grup si el govern vol arribar a un consens sobre 

aquesta qüestió, perquè Convergència i Unió continua creient en el model de mercats de 

Barcelona i en el mercat de la Boqueria, si bé assenyala que el govern s’haurà d’esforçar per 

reunir aquest consens perquè s’ha allunyat una mica del model establert. En qualsevol cas, li 

sorprèn la poca capacitat d’influència del Partit dels Socialistes en el govern municipal perquè 

creu que són les tesis de Barcelona en Comú les que s’imposen. 
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A continuació, insisteix que hi ha molts aspectes d’aquesta problemàtica que queden oberts i 

que es necessitarà confiança en els venedors i les venedores per redreçar aquest mercat, que té 

una rellevància internacional i que ha patit moltes obres, que encara pateix les obres de la 

Gardunya. En definitiva, el seu grup vol que aquest mercat sigui capdavanter, però reclama que 

el govern no oblidi la resta de mercats que es poden trobar en una situació similar. 

En conclusió, demana que el govern abordi aquesta qüestió abans que no sigui massa tard. 

 

La Sra. MEJÍAS demana que aquesta vegada s’arribi a un consens per una normativa flexible i 

no restrictiva i prohibicionista, com és habitual en el govern municipal, que exclou bona part 

dels grups municipals. També vol saber exactament de qui té la responsabilitat d’implementar 

les mesures i si les obres les executarà l’Institut Municipal de Mercats, que és qui hauria 

d’haver tingut coneixement de la norma i no en té. 

 

La Sra. BALLARÍN respon que aquestes obres les executarà l’Institut Municipal de Mercats. 

Pel que fa a la intervenció del portaveu del Grup de Convergència i Unió, nega que el govern 

faci mesures continuistes respecte del govern anterior i afirma que els models d’ambdós 

governs són absolutament contraposats. 

 

Es dóna per tractada. 

 

2.-  Estratègia d’Impuls del Consum Responsable 2016-2019. 

 

El Sr. VIA exposa que en el marc de la política econòmica d’impuls de l’economia plural del 

govern han posat en marxa l’Estratègia d’impuls del consum responsable, la qual parteix de les 

actuacions que ja es feien d’informació i gestió de drets dels consumidors, i es basa en tres 

eixos: el reforçament de tot allò que té a veure amb el servei de l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consum de manera significativa; la implantació de dispositius d’informació que 

afavoreixin la presa de consciència respecte a les conseqüències socials i ecològiques derivades 

del consum, i la incorporació d’un dispositiu d’interpel·lació a la ciutadania, al món de 

l’empresa i, per tant, amb la implicació de Barcelona Activa. 

A continuació, assenyala que el govern té com a referències per a aquesta estratègia el Pla de 

prevenció de residus, el programa «Barcelona més sostenible», el Pla estratègic de turisme, el 

Pla estratègic de mercats municipals 2015-2020, el Pla d’acció triennal de Mercabarna, entre 

d’altres. Per tant, apunta que mitjançant aquesta Estratègia d’impuls del consum responsable el 

govern fixa un marc de referència, fa evident la voluntat política prioritària d’intervenir en el 

món del consum per afavorir una dinàmica socioeconòmica transformadora. 

Tot seguit, comenta que aquesta estratègia s’articula a partir de cinc objectius: estendre una 

nova cultura de consum, afavorir disposicions reguladores per a un consum responsable, 

impulsar el consum responsable dins de les pràctiques de l’ajuntament, impulsar el consum 

responsable en relació amb el món de l’empresa petita i mitjana i d’una manera significativa 

amb el món del petit comerç de proximitat, i impulsar i vincular encara més el consum 

responsable en relació amb les empreses i entitats d’economia social i solidària. 

Destaca que un dels aspectes remarcables de l’estratègia és que es va molt més enllà de 

plantejaments associats al món de l’alimentació o estrictament al món del medi ambient. En 

aquest sentit, s’hi incorporen com a àmbits temàtics tot allò que té a veure amb energia, aigua i 

subministraments, amb prevenció de residus, amb mobilitat i espai públic, amb educació i 

cultura, amb serveis financers d’habitatge i altres. 

Finalment, remarca que hi ha programades més de vuitanta accions, a partir de les quals 

s’articula l’estratègia, per posar en marxa i consolidar un àmbit de coordinació 

interdepartamental i per potenciar el Consell Municipal de Consum. 
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El Sr. BLASI agraeix la presentació de la mesura de govern i saluda l’equip de l’Àrea de 

Consum. 

A continuació, recorda que des de l’inici del mandat el Grup de Convergència i Unió ha 

manifestat que és una equivocació que les àrees de Comerç i Consum estiguin separades. 

D’altra banda, assenyala que els grups municipals només s’han reunit una vegada per parlar del 

Pla d’impuls al consum responsable i que no hi ha hagut cap tipus d’interlocució amb el món 

del comerç ni amb el món dels servei, tal com va posar de manifest en la reunió que varen 

mantenir. Té, doncs, la sensació que aquesta és una mesura feta a mida per a aquells sectors que 

sintonitzen amb el govern municipal i no pas per al conjunt de la ciutadania. Així, doncs, 

emplaça el govern a fer una revisió d’aquesta mesura, que compti amb tots els agents implicats. 

En tot cas, el seu grup comparteix que aquesta orientació de l’OMIC, que ja es plantejava en el 

Pla d’impuls del comerç, i espera que sigui una eina per conscienciar sobre les noves realitats. 

Insisteix, però, que això s’ha de fer d’acord amb tots els agents implicats. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la presentació d’aquesta mesura però indica que els models del Grup de 

Ciutadans i del govern municipal són antagònics i, per tant, se la podrien haver estalviat. 

Exposa que es destinen 4 milions d’euros per imposar una ideologia i impulsar una economia 

dirigista. No sap si es pretén tornar a un sistema de barata i plantejar una economia 

d’autoconsum. Així, el govern torna a parlar de la moneda pròpia, independent de l’euro. En 

definitiva, opina que el govern falta al respecte a la societat quan diu que l’individu no pot 

decidir per si mateix ni té capacitat per exercir un consum responsable i alhora consumir allò 

que li ve de gust. Així, doncs, entén que el govern sobrevalora la responsabilitat dels individus i 

té com a intenció última atacar l’individu lliure perquè no pugui decidir per ell mateix. 

A continuació, apunta que l’informe és farcit de termes molt amplis i interpretables que 

amaguen una guia política que es vol imposar. Si bé admet que el sector de l’economia social, 

cooperativa i solidària té importància, i el seu grup no hi està gens en contra, entén que el 

govern desatén l’economia més potent i que ha permès que Barcelona assoleixi unes xifres 

d’ocupació i de regeneració econòmica, en temps d’una crisi econòmica forta, molt millors que 

les de la resta de Catalunya i d’Espanya. 

En definitiva, assenyala que aquesta mesura conté un conjunt de propostes molt heterogènies, 

que costaran 4 milions d’euros, per canviar el model econòmic de Barcelona, que és un model 

d’èxit. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la presentació de l’Estratègia d’impuls del consum responsable, 

la qual entén que complementa el Pla d’impuls de consum responsable, que es va presentar a 

final de l’any 2015, que era més una declaració d’intencions i no concretava el calendari ni la 

metodologia per arribar al document que es presenta en aquesta sessió. 

Seguidament, exposa que el Grup d'Esquerra Republicana comparteix els objectius generals que 

es fixen en aquesta estratègia, en el sentit que cal que les polítiques públiques de consum 

incorporin aquesta visió del consum responsable i el treguin de l’àmbit més voluntarista o 

testimonial, per incloure’l de manera estructural en les actuacions que desenvolupa 

l’ajuntament. 

Pel que fa als continguts de la mesura de govern, en primer lloc comenta la poca presència de 

les entitats de consumidors i de comerç en el procés d’elaboració de l’estratègia, agents que 

entén que són destacats quan es parla de consum. Li sorprèn que no se’ls hagi tingut en compte 

en el disseny d’aquest document perquè, per exemple, el comerç de proximitat té un paper 

cabdal alhora d’avançar cap a aquest model de consum més responsable. En segon lloc, veu 

poca concreció pel que fa al paper de l’Oficina Municipal d’Informació del Consumidor, 

OMIC, que és el servei municipal per excel·lència en aquest àmbit, que cada any assessora més 
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de 40.000 ciutadans sobre els seus drets i realitza tasques de mediació. Així, apunta que el 

document contempla la creació d’un nou espai d’informació especialitzada però no deixa clar el 

rol que han de tenir l’OMIC o la Junta Arbitral en aquesta nova línia de treball. 

Finalment, quant al paper de l’ajuntament, remarca que no s’ha d’oblidar la importància que té 

la institució en l’àmbit de la contractació. Per tant, creu que el consistori ha de continuar 

aprofundint en la contractació ètica i ha d’exercir l’exemplaritat per la qual aposta aquest 

document. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la presentació de la mesura de govern, però demana concreció 

sobre les més de vuitanta accions que contempla, per exemple sobre el pressupost específic de 

cadascuna d’elles. 

A continuació, assenyala que el govern critica el model de consum tradicional que hi ha 

actualment i aposta per un model intervencionista i dirigista, al qual destinen 4,3 milions 

d’euros. El Grup Popular està totalment en desacord a fer aquesta despesa per imposar aquesta 

cultura de consum, entre altres raons perquè si s’haguessin tingut en compte més actors del 

sector a l’hora de plantejar aquesta mesura segurament el model resultant hauria estat molt més 

obert, més actual i més plural que no pas el model que planteja el govern. Així, apunta que entre 

la mà dura i invisible d’Adam Smith i la planificació marxista pura i dura en què es basa el 

govern hi ha un terme mitjà, que és el model neocapitalista de la societat actual i que és on el 

comerç es desenvolupa millor. En canvi, assegura que el govern vol imposar un model 

intervencionista i dirigista, en contra del comerç actual. 

D’altra banda, puntualitza que tothom està d’acord a evitar el malbaratament alimentari, però 

reclama que el govern digui quines mesures concretes es proposen per evitar-lo i com vol fer la 

fase d’adaptació del comerç actual al que es vol imposar. 

Pel que fa a la línia de subvencions per millorar la sostenibilitat del comerç, demana què es vol 

dir amb això i quines mesures concretes es volen impulsar. 

Quant a l’operador energètic mitjançant el qual es vol donar servei a 20.000 famílies d’un total 

de 600.000 famílies aproximadament que viuen a la ciutat de Barcelona, i que darrerament ha 

estat notícia, denuncia que el govern intenta influir sobre un 3 % del consum energètic total de 

la ciutat. Creu que el govern és molt il·lús si creu que amb aquesta mesura pot exercir cap 

influència sobre les tarifes del sector elèctric o sobre el consum energètic. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que no es pot potenciar un consum responsable amb mercats de 

pagès si al costat hi ha la presència de gegants del consumisme. Així, indica que, mentre el 

Corte Inglés, les Arenes, l’Illa Diagonal, Heron City, les Glòries o la Maquinista tinguin 

llicència per operar, parlar de consum responsable simplement és una neteja de cara. 

En segon lloc, subratlla que no es pot parlar de consum de proximitat quan a l’àrea 

metropolitana viuen 3 milions d’habitants i, sense un projecte de creixement, s’han de fer 

desplaçaments de més de cent quilòmetres per trobar productes com llet, carn, cereals, cafè, 

farines, fruita i verdures per alimentar aquesta massa de població. Per tant, opina que sense 

decreixement és impossible que en l’àrea metropolitana es pugui conrear, pasturar o produir 

cereals i verdures per a 3 milions de persones. 

Així esmenta la gran quantitat de menjar que es llença i l’alta taxa d’obesitat en aquesta 

societat, les quals no exclouen la pobresa. En aquest sentit, apunta que la pobresa genera una 

alimentació poc saludable i, per tant, obesitat. 

En tercer lloc, indica que durant els darrers anys els mercats municipals s’han transformat per 

poder-hi encabir supermercats de franquícia. Sense una moratòria per a la instal·lació de 

supermercats en els mercats municipals, entén que parlar de consum responsable tampoc no té 

sentit. 

En quart lloc, si el consum responsable té a veure amb factors culturals, pregunta quin factor 
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cultural fa que l’oci audiovisual a Barcelona sigui majoritàriament en castellà i quines 

polítiques públiques fa el govern per potenciar la cultura pròpia, com el tió per comptes del Pare 

Noel, la castanyada per comptes del Halloween. També pregunta quants diners de Barcelona 

Activa o Comerç de Barcelona es van destinar per potenciar imposicions consumistes, com la 

promoció laboral a McDonald’s, la compra compulsiva a la Shopping Night Barcelona o la 

il·luminació de Nadal, entre d’altres. 

En cinquè lloc, assegura que per tenir un comerç just cal produir productes justos. Així, 

pregunta on es produeix allò que es consumeix a Barcelona i si hi ha cap infraestructura 

municipal on es puguin instal·lar tallers per fer aquests productes, si l’ajuntament pot establir 

zones franques de tallers a cada districte, on la propietat dels tallers sigui municipal i hi hagi 

lloguer social per a artesans, de manera que es fomenti el consum de proximitat. 

En sisè lloc, reclama que hi hagi més inspecció laboral. Assegura que no hi ha comerç just si 

qui ven el producte és el primer explotat de la cadena. 

En conclusió, assenyala que no es pot parlar de consum responsable quan, de fet, no s’està 

impugnant el model de la marca Barcelona, que consisteix en centres comercials o grans 

esdeveniments com el Congrés Mundial del Mòbil, entre d’altres. Troba a faltar, doncs, 

compromisos concrets i que el govern determini on i com traslladarà la filosofia d’aquesta 

estratègia als plecs de condicions tècniques de material o serveis que adquireix l’ajuntament. 

 

El Sr. VIA assegura que voldria fer un debat efectiu sobre tots els aspectes que han plantejat els 

diversos portaveus, però el temps de què disposa no li ho permet. 

Comenta que a les reunions que s’han fet amb els grups municipals per parlar de l’Estratègia 

d’impuls del consum responsable el govern va deixar clar que estava obert a rebre propostes i 

consideracions, però no n’han rebuda cap. 

Pel que fa a la participació del sector, recorda que aquesta estratègia es va tractar en una reunió, 

amb informació prèvia, al Consell Municipal de Consum i, a més a més, es van entrevistar amb 

Pimec Comerç, entre altres agents. 

D’altra banda, es mostra convençut que aquest conjunt de mesures, que tenen a veure amb la 

presa de consciència respecte a les conseqüències del consum, amb la disminució del consum 

energètic o amb la disminució del malbaratament alimentari, són d’interès per a tots els grups 

municipals sense excepció. 

Tot seguit, i atès que és una qüestió recurrent, nega que el govern no tingui en compte cap altra 

política econòmica que no sigui la social i solidària. 

D’altra banda, comenta que les clàusules socials o el pagament directe a empreses 

subcontractades són aspectes valorats positivament pel món de l’empresa petita i mitjana. 

També assegura que es dóna tot el suport al comerç de proximitat des de la Regidoria de 

Comerç i Mercats i des de Barcelona Activa, amb els plans de desenvolupament local per 

districte. 

Finalment, afirma que aquesta mesura no té res a veure amb la planificació centralitzada d’arrel 

marxista, a la qual s’ha referit el Sr. Mulleras de manera reiterada. En qualsevol cas, admet que 

hi ha una interpel·lació a la capacitat d’autoorganització de la gent en relació amb el 

desenvolupament de l’activitat econòmica. 

 

El Sr. BLASI emplaça el govern a parlar amb tots els agents implicats. Troba molt bé que des 

de l’àmbit de Consum parlin amb la Regidoria de Comerç i Mercats quan els interessa, però 

insisteix que aquests àmbits no s’haurien d’haver separat. Pel que fa a la interlocució amb 

Pimec Comerç, diu que no s’esmenta en el document que han presentat, però en tot cas insisteix 

a emplaçar el govern a fer una interlocució amb tots els agents. Creu que la Regidoria de 

Comerç i Mercats els pot facilitar la informació necessària perquè comparteix amb Consum una 

part del Palau Foronda. 
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Seguidament, reitera que el seu grup comparteix amb el govern el Pla d’impuls al comerç, el 

Pla estratègic de mercats, dona suport a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i 

Solidària, però té la sensació que el govern actua només pels seus amics i no pensa en la 

generalitat. Afirma, doncs, que si el govern vol que hi hagi un canvi de consciència ho ha de fer 

amb complicitats. 

Per acabar, comenta que darrerament les mesures de govern les presenten els tinents d’alcalde i 

després en comissió les presenten els comissionats o els regidors, fet que qualifica d’interessant 

perquè indica que quan hi ha mitjans de comunicació presents el govern vol tenir protagonisme. 

 

El Sr. SIERRA afirma irònicament que el Sr. Via es troba en la millor posició per esperar 

aportacions del Grup de Ciutadans sobre consum responsable i li demana que esperi assegut. 

A continuació recorda que el Sr. Via ha manifestat que la voluntat política prioritària del govern 

és d’intervenir en l’economia, paraules que confirmen, tal com ha denunciat en la intervenció 

anterior, que el govern actua des d’una òptica marxista i vol imposar una ideologia. Critica, 

doncs, que el govern no tracti les persones com a individus lliures i amb capacitat de decidir per 

ells mateixos. 

 

La Sra. CAPDEVILA s’alegra que el Sr. Via s’hagi reunit amb Pimec Comerç, però indica que 

hi ha molts representants del petit comerç de la ciutat amb els quals no han parlat i que tenen 

molt a dir sobre el consum responsable, així com els mercats municipals, molts dels quals han 

començat a treballar seriosament en aquesta qüestió. 

D’altra banda, apunta que el Sr. Via s’ha reunit una sola vegada amb el Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana per parlar d’aquesta qüestió. Reconeix que el seu grup no ha fet 

propostes però insisteix que no n’hi ha prou amb una reunió en la qual el comissionat va 

plantejar uns punts molt generals. Entén, doncs, que el govern els hauria d’haver convocat per 

explicar-los el procés que va conduir a l’elaboració del document que acaben de presentar. 

Finalment, tal com ja va manifestar de bon començament, reitera que el govern tindrà el suport 

del seu grup sempre que treballi en la línia de millorar el comerç responsable a la ciutat de 

Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ insisteix que els llums de Nadal són un exemple de promoció del 

consumisme a qualsevol preu durant uns dies i, per tant, un exemple també de la derrota dels 

plantejaments del govern. Així, recorda que l’any 2015 es va intentar retardar tres dies l’encesa 

dels llums de Nadal, molts grups municipals i la patronal es van oposar a aquesta mesura i el 

govern va fer marxa enrere. Lamenta, doncs, la poca capacitat d’influir que té el govern. 

 

El Sr. VIA comenta que a la pàgina 37 del document que han presentat hi ha la referència a 

Pimec. 

Per acabar, reitera la predisposició del govern i del comissionat d’Economia Cooperativa, 

Social i Solidària i Consum a rebre aportacions dels grups municipals. També recorda que el 

govern vol dinamitzar i reforçar el Consell Municipal de Consum, en el qual són presents tots 

els grups municipals. Entén, doncs, que aquest pot ser un bon àmbit per recollir propostes i 

contrastar-les. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c) Informes 
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d) Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/5596) Que comparegui el màxim responsable polític del Govern per explicar el 

calendari d'obres del mercat de l'Abaceria. 

 

El Sr. BLASI anuncia que el seu grup es donarà per satisfet si se’ls dóna la informació 

reclamada. 

Recorda que durant el mandat anterior el govern havia fet una planificació de les obres del 

mercat de l’Abaceria, que el govern actual ha variat amb diversos processos participatius i 

revisions del projecte. Malgrat això, apunta que s’han donat informacions contradictòries, de 

manera que la Sra. Colau quan va al districte dóna unes dates, mentre que el regidor del districte 

en dóna unes altres i en comissió o al Consell Rector de l’IMB encara se’n donen unes altres de 

diferents. Per tant, solament pretenen aclarir aquesta situació per donar seguretat als paradistes. 

Per acabar, aprofita l’avinentesa per saludar els representants del mercat de l’Abaceria que són 

presents a la sessió. 

 

El Sr. MULLERAS saluda els representants del mercat de l’Abaceria que són presents a la 

sessió. 

A continuació exposa que durant el mandat anterior es va aconseguir un consens unànime entre 

les forces polítiques per a la reforma d’aquest mercat i que el 98 % dels paradistes eren 

favorables al projecte de reforma que s’havia plantejat. Afegeix que durant el mandat actual 

aquesta reforma del mercat de l’Abaceria s’ha ratificat tres cops, si bé amb alguns matisos, en el 

plenari del Consell de Districte de Gràcia el novembre de 2015, gràcies a una proposició del 

Partit Popular, a la sessió del mes de maig de 2016 de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

també mitjançant una proposició del Partit Popular, i també en la sessió del mes de gener 

d’aquesta mateixa comissió es va rebutjar una proposició del Grup de la CUP - Capgirem 

Barcelona que anava en contra de la reforma del mercat. 

Per tant, demana un compromís públic del govern sobre la reforma del mercat de l’Abaceria i 

que es faci el trasllat a la carpa provisional perquè les obres puguin començar abans del mes 

d’octubre de 2017. Recorda que el projecte és fet, que els recursos econòmics hi són, que hi ha 

una majoria política i social a favor de la reforma i, per tant, creu que hi ha tots els factors 

necessaris perquè el govern municipal iniciï aquestes actuacions. 

 

La Sra. BALLARÍN reconeix que aquest projecte es va iniciar durant el mandat anterior, però 

recorda que ho hi havia cap reserva pressupostària per dur a terme la reforma del mercat de 

l’Abaceria. Remarca que en aquest moment ja hi ha un projecte, pressupost i una voluntat clara 

i ferma per tirar endavant la remodelació del mercat, tal com ja va manifestar ella mateixa quan 

va ser nomenada regidora de Mercats. Apunta que en aquell moment es va acabar el procés 

consultiu i des d’aleshores el govern ha treballat per impulsar aquest projecte. 

A continuació, assenyala que en aquesta sol·licitud de compareixença es demanen qüestions 

molt concretes i, per tant, ha demanat al gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

que és qui ha seguit el projecte des del primer moment i en coneix els punts clau, els canvis i 

ajustos, que doni les explicacions pertinents. 

 

El Sr. TORRADES exposa que, després de mesos de negociacions, el 26 de juliol de 2016 

l’assemblea del comerciants del mercat de l’Abaceria va aprovar, amb una majoria propera al 

97 % dels vots, la proposta de reforma del mercat, la qual es va aprovar inicialment al Consell 

Rector de l’IMB el 4 d’octubre de 2016, i entre el 18 d’octubre i el 22 de novembre va estar en 
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exposició pública. Després que el secretari general va certificar que no s’havien rebut 

al·legacions, el projecte va quedar aprovat formalment el 22 de novembre. 

A continuació, informa que, immediatament després de l’acord amb els comerciants, es van 

negociar les amortitzacions de les parades i, a excepció de dos paradistes que encara s’ho estan 

pensant, abans del 31 de desembre ja se sabia qui continuaria i qui no. Durant les darreres 

setmanes s’ha definit conjuntament amb els venedors com seria el mercat provisional i han 

arribat a un acord, tal com pot certificar el portaveu de la junta de paradistes, a qui aprofita 

l’avinentesa per saludar. Així, doncs, assenyala que la voluntat del govern és concursar el 

projecte del mercat provisional el divendres 17 de febrer i, a partir d’aquí, l’adjudicació del 

concurs es produiria cap a final del mes de març, la redacció del projecte duraria tres mesos i 

estaria enllestida a començament de juliol. A partir d’aquí, es faria la licitació per construir el 

mercat provisional, de manera que a mitjan o a final de setembre es faria l’adjudicació de 

l’obra, el mes d’octubre començaria la construcció d’aquest mercat provisional, que es preveu 

que pot durar quatre mesos o quatre mesos i mig, i a mitjan o final de febrer s’haurien enllestit 

les obres. 

En paral·lel al procés de construcció del mercat provisional, indica que es farà el concurs i la 

redacció del projecte executiu del mercat definitiu, procés que pot durar entre deu i dotze 

mesos, la qual cosa vol dir que entre febrer i març de 2018 es pot tenir el projecte definitiu. 

Immediatament es faria el concurs de les obres, procés que necessita tres mesos, les quals 

s’adjudicarien al voltant del mes de juny de 2018, moment en què es podrà iniciar la 

construcció del mercat definitiu. Atès que es preveu que aquestes obres durin entre vint-i-sis i 

trenta mesos, el trasllat al nou mercat i la inauguració es podrien fer entre l’octubre de 2020 i el 

març de 2021. 

 

El Sr. BLASI agraeix la informació, si bé troba que els terminis previstos són molt llargs. En tot 

cas, espera que el govern treballi amb el consens dels paradistes i de l’entorn veïnal. 

 

El Sr. MULLERAS ha entès que el trasllat a la carpa provisional no es produirà fins al mes de 

febrer de 2018, cosa que lamenta perquè el Grup Popular demana que aquest trasllat es faci 

durant el mes d’octubre de 2017, perquè aquest era el compromís amb els paradistes. Constata, 

doncs, un primer incompliment del govern de Barcelona en Comú i del PSC pel que fa als 

pactes amb els paradistes. 

En segon lloc, insisteix que en la reforma d’aquest mercat hi ha tota una història 

d’incompliments. En aquest sentit, recorda que l’any 2008 es va aprovar aquesta reforma, que 

encara no ha començat, i ara s’endarrereix uns mesos més. El seu grup, doncs, demana celeritat 

al govern municipal, que hi hagi compromís públic sobre el trasllat del mercat a la carpa 

provisional tan aviat com sigui possible i que no cedeixi a les pressions de grups com la CUP - 

Capgirem Barcelona i ni del que qualifica d’associacions satèl·lits de la Sra. Colau i de la CUP 

a Gràcia. 

Conclou que el trasllat del mercat de l’Abaceria a una instal·lació provisional s’ha de fer tan 

aviat com sigui possible perquè és el que volen els paradistes, els veïns i la majoria del 

consistori. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Per començar, saluda els 

representants dels paradistes del mercat de l’Abaceria presents a la sessió. 

Pel que fa a la intervenció del gerent de l’IMB, reconeix que la informació que ha donat sobre 

el calendari ha estat concreta, però constata que el retard acumulat és considerable. Així, 

recorda que en una de les primeres reunions del Consell d’Administració de l’IMB ja els varen 

presentar el projecte com a imminent i remarca que aquest és un bon exemple que els projectes 

d’inversió a la ciutat sota el mandat del govern actual estan absolutament aturats, situació que 
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frena el progrés de Barcelona. Assenyala que aquesta circumstància es fa encara més evident en 

un cas com el del mercat de l’Abaceria, on hi ha consens des de legislatures anteriors, amb 

projectes aprovats, i tot i això s’han fet modificacions del projecte per acontentar alguns grups 

de pressió que no volen que el mercat tiri endavant, cosa que perjudica els interessos dels 

comerciants, dels paradistes i dels veïns. 

Per tant, malgrat que la regidora Ballarín hagi confirmat que hi ha pressupost per fer aquesta 

actuació, però es pregunta si hi ha voluntat política per cedir davant d’alguns grups municipals. 

Insisteix, doncs, que aquest és un bon exemple per veure com s’aturen projectes importants per 

a la revitalització d’un barri i per donar un servei important als seus veïns, per posar fi al 

deteriorament d’un mercat municipal que fa molts anys que en reclama la reforma i la innovació 

de l’oferta de venda. El seu grup, creu, doncs, que aquesta actuació hauria de ser una prioritat 

del govern. 

Finalment, pren nota del compromís del Sr. Torrades de tirar endavant aquesta reforma, anuncia 

que el seu grup vigilarà que el calendari es compleixi i espera que el pressupost es pugui 

executar d’acord amb els terminis previstos pel bé dels interessats, tant dels paradistes com dels 

veïns de Gràcia. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els representats del mercat de l’Abaceria i els agraeix l’assistència 

a la sessió. També agraeix les explicacions del Sr. Torrades sobre el trasllat del mercat a les 

instal·lacions provisionals i sobre l’inici de les obres. 

El Grup d'Esquerra Republicana entén, tal com ja ha explicitat en altres ocasions, la 

remodelació d’aquest mercat és una assignatura pendent i corre pressa abordar-la, tant per als 

paradistes com per al comerç de la zona. Assenyala que el darrer procés participatiu ha fet 

allargar els terminis però, un cop assolit consens respecte al projecte, demana al govern que es 

posi a treballar i que es compleixin els terminis que ha exposat el gerent de l’IMB pel bé dels 

paradistes, del petit comerç i dels veïns de Gràcia. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que la línia general que ha seguit el govern municipal pel que fa a 

aquesta qüestió ha estat altament opaca durant tot el procés, tant durant el mandat anterior de 

Convergència i Unió com del govern de Barcelona en Comú, i sobretot actualment, quan 

aquesta àrea és gestionada pel PSC. 

En qualsevol cas, la CUP - Capgirem Barcelona discrepa de la concepció de la reforma que 

defensa el grup proposant de la compareixença i també de la concepció del govern actual, 

perquè afirma que Barcelona en Comú desenvolupa un pla de Convergència i Unió que s’havia 

fet seguint el model del PSC. 

D’altra banda, indica que, més enllà d’explicar el calendari d’obres, caldria interpel·lar el 

responsable polític del que qualifica de funcionament obscur i aparentment autònom de l’àmbit 

polític de l’Institut de Mercats de Barcelona. També pregunta si el govern municipal ha donat 

instruccions als tècnics perquè dificultin l’accés de l’oposició a la informació. 

A continuació, recalca les discrepàncies del seu grup amb el model de mercats que es proposa. 

En aquest sentit, apunta que es parteix d’unes premisses que rebutgen de pla, com ara el fet que 

la gestió privada sigui millor que la gestió pública i que els equipaments municipals hagin de 

ser rendibles econòmicament. 

Per totes aquestes raons, el seu grup s’oposa a la ubicació d’un supermercat dins del mercat i a 

aixafar les parades per una qüestió de competència, i augura que amb aquesta línia d’actuació 

només subsistiran les parades dedicades a productes de luxe. Assenyala que, en un barri 

gentrificat, substituir la distribució de productes de primera necessitat per productes de luxe 

accentua el problema. També vaticina que la contractació per superfície i els salaris cauran en 

picat, i que es produirà un contrast entre el producte de luxe i la precarietat, situació que 

s’accentua al nucli antic de la vila de Gràcia i que perjudica especialment els col·lectius 
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vulnerables, com els joves en situació de precarietat o la gent gran, que representen la major 

part dels consumidors. 

Seguidament, critica que es potenciï l’entrada de grans capitals als mercats, que destrueixen el 

teixit productiu local i la construcció d’un aparcament. Opina que la zona logística que es vol 

construir pot tenir sentit per descongestionar la travessera de Gràcia, però no així els tres 

aparcaments subterranis previstos, segons el darrer plànol que els han lliurat, perquè aquesta és 

una actuació contrària a la mobilitat sostenible, al respecte pel medi ambient i a la recuperació 

de l’espai públic. Argumenta que els aparcaments extres encareixen molt el projecte i allarguen 

el termini d’execució de les obres. A més a més, critica que l’espai destinat a cooperatives, 

entitats i associacions no s’ha definit i al seu grup li preocupa que aquest espai es converteixi en 

el que qualifica de menjadora del govern per cooptar moviments veïnals o per col·locar-hi 

cooperatives afins. 

La CUP - Capgirem Barcelona reclama que els mercats s’entenguin com a equipaments 

municipals que no solament donin un retorn monetari, sinó que tinguin, una funció social de 

cohesió i de distribució de productes de primera necessitat per a les classes populars. Així, 

doncs, aposten per un mercat sense aparcament ni supermercat, demanen que s’aprofitin les 

zones que tenen parades tancades i que es col·labori amb les que encara són obertes per fer-hi 

distribució de productes de primera necessitat, amb control de preus per a les classes populars. 

Insisteix que el retorn econòmic d’aquests equipaments ha de contemplar no solament el valor 

de canvi, sinó també el valor d’ús. Proposa, doncs, que el mercat es converteixi en un centre de 

distribució que cohesioni el barri, que no se sobredimensioni el cost de les obres amb la 

construcció d’aparcaments subterranis i que s’inverteixi en el centre de distribució. 

En aquest punt, matisa que troba correcte parlar de centre de distribució o de centre logístic per 

al mercat mateix, però es mostra contrari fer un centre de distribució fora del mercat perquè la 

mobilitat és limitada a causa de l’estretor dels carrers i veu complicada l’entrada constant de 

camions. 

Finalment, proposa que es facin polítiques de reaprofitament d’excedents alimentaris. 

 

El Sr. TORRADES remarca la celeritat del govern perquè la reforma del mercat es va aprovar 

oficialment el 22 de novembre de 2016 i el 31 de desembre ja s’havien fet totes les 

amortitzacions. A més a més, indica que el trasllat a la carpa provisional s’ha discutit amb els 

venedors, els quals defensaven un tipus de carpa diferent de les que s’havien fet en altres 

remodelacions, de manera que les parades es puguin veure des de fora, que inclogui una sala 

cultural, amb inclusió de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Assenyala 

que tot això s’ha pactat i és el que es licitarà el dia 17 de febrer de 2017. 

Pel que fa als terminis, indica que són molt justos però factibles. En tot cas, apunta que es 

poden guanyar algunes setmanes, tant en la redacció del projecte com en la construcció i en els 

processos d’adjudicació, però no gaire més. Per tant, comenta que un procés que ha de durar 

quatre anys no hauria de provocar discussions per guanyar dos mesos, sinó que el que cal fer és 

tirar-lo endavant. 

 

La Sra. BALLARÍN puntualitza que no s’ha aturat cap actuació en la política de mercats, que hi 

ha pressupostada una inversió global de 88 milions d’euros i hi ha el compromís d’acabar les 

actuacions als mercats del Bon Pastor, Sant Andreu, la Vall d’Hebron, Sant Antoni i l’Abaceria. 

Reivindica, doncs, el compromís del govern amb els mercats municipals. 

En el cas del mercat de l’Abaceria, creu que ha quedat clara la feina intensa que s’ha estat fent 

conjuntament amb els paradistes, que estan molt implicats, actius i creatius. Aprofita 

l’avinentesa per saludar els que són presents a la sessió. 

Pel que fa al prec del Partit Popular, en el sentit que el trasllat a la carpa provisional es faci 

abans del tercer trimestre de 2017 i d’acord amb els paradistes, manifesta que accepta aquest 
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prec. Així, tal com ja ha explicat el gerent de l’IMB, s’està consensuant amb els paradistes la 

data d’octubre de 2107, tot i que és difícil avançar aquest termini a causa de la normativa 

establerta per fer tots els tràmits, i podria ser que el procés s’allargui fins a començament de 

2018. En tot cas, assumeix el compromís d’ajudar els paradistes durant la campanya de Nadal 

de 2017 si encara no s’hagués pogut fer el trasllat a la carpa provisional. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que el seu grup havia presentat una proposició en aquesta mateixa 

comissió que demanava una consulta vinculant sobre el mercat de l’Abaceria per tal que els 

veïns i veïnes de gràcia poguessin manifestar la seva opinió, proposició que va ser rebutjada per 

la resta de grups municipals perquè, segons es va dir, ja s’havia fet un procés participatiu sobre 

aquesta qüestió. Tanmateix, denuncia que, segons les entitats de la vila de Gràcia, aquest procés 

participatiu no va existir. 

 

La Sra. BALLARÍN insisteix que és complicat avançar els terminis, però el govern accepta el 

prec pel que fa al diàleg amb els comerciants. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

La PRESIDENTA proposa que es tractin conjuntament els punts 4 a 8 de l’ordre del dia. Atès 

que el punt 4 tracta una qüestió diferent, s’acorda que aquest se substanciarà en primer lloc i del 

5 al 8 es tractaran conjuntament. 

 

4.-  (E.07.6033.16) ACCEPTAR la renúncia formulada per la Generalitat de Catalunya, al dret de 

superfície constituït a favor de la dita administració per acord del Plenari del Consell Municipal 

en sessió de 26 de març de 1999, respecte la finca de propietat municipal situada al carrer 

Berruguete núms. 33-35, per a la construcció d’una Residència assistida i Centre de dia per a 

gent gran; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 
 

El Sr. AYALA exposa que mitjançant un acord del Consell Municipal es va constituir un dret 

de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya sobre una finca del carrer Berruguete, 

número 33-35, durant un termini de setanta-cinc anys per a la construcció d’una residència 

assistida i un centre de dia per a gent gran. Assenyala que aquestes actuacions no s’han arribat a 

fer mai i ni tan sols es va constituir aquest dret de superfície, de manera que el Consell de 

Districte va demanar a la Generalitat el retorn de la finca a l’Ajuntament de Barcelona per tal de 

poder-li donar una destinació. La Generalitat va respondre a la petició i torna el dret de 

superfície, de manera que la proposta que es porta a la comissió és que s’accepti aquesta 

renúncia. 

 

La Sra. RECASENS mostra l’acord del seu grup amb aquesta proposta atès que el solar està en 

desús. Assenyala que la Generalitat mai no va fer l’acte formal d’acceptació d’aquest solar i, 

per tant, opina que aquest retorn és natural i així se li podrà donar un ús més rendible per als 

veïns i veïnes d’aquest indret. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup. 
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La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup. Entén que la Generalitat no ha fet 

res en aquest solar que li va cedir a l’ajuntament i, per tant, és lògic que el retorni perquè 

l’ajuntament hi faci els equipaments que consideri oportú. 

 

El Sr. MULLERAS voldria saber els motius pels quals la Generalitat no ha complert amb la 

seva obligació de construir una residència per a gent gran al barri de la Vall d’Hebron, quan hi 

ha una llista d’espera a tota la ciutat de més de sis mil persones. També voldria saber per què 

l’ajuntament ha trigat gairebé vint anys, des de l’acord del Consell Municipal de 1999, a 

reclamar que es doni un ús a aquest solar. 

D’altra banda, pregunta quan es preveu constituir el dret de superfície a favor de la Generalitat 

per construir un institut de secundària en aquest solar i si la Generalitat s’ha compromès 

formalment a fer-ho. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. AYALA comenta que ell no pot parlar en nom de la Generalitat i, per tant, no sap les 

raons per les quals no s’han construït aquests equipaments. En tot cas, han constatat que en 

aquest solar no s’ha construït i, per tant, s’han dirigit a la Generalitat perquè aquesta retorni el 

dret de superfície atorgat. 

D’altra banda, admet que el Consell de Districte vol que s’hi construeixi un institut de 

secundària, però informa que això encara s’està negociant. Per tant no hi ha dates fixades ni 

tampoc pot assegurar que aquest equipament es construeixi, però el govern municipal no 

mantindrà els terrenys en mans de la Generalitat mentre es negocia aquesta altra qüestió. Per 

aquesta raó, mentre dura la negociació, la Generalitat automàticament renuncia al dret de 

superfície i retorna la titularitat d’aquesta finca a l’ajuntament. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's i ERC i amb la 

reserva de vot del PP i CUP.  

 

5.-  (E.01.6064.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al passeig de Joan de Borbó núm. 11, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 

construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en el marc de la 

promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels 

diferents projectes de cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de 

Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i segons el que s’estableix en 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 que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

El Sr. MONTANER exposa que en aquest punt i en els punts 6, 7 i 8 es tracta sobre la 

transmissió de quatre solars al Patronat Municipal de l’Habitatge per impulsar la construcció de 

dos-cents habitatges protegits. Assenyala que el repte és engrandir el parc públic de la ciutat, un 

repte immens i que s’afronta mitjançant la cessió de sòl per fer-hi diverses operacions. 

A continuació, indica que l’objectiu del Pla pel dret a l’habitatge 2015-2025 és el 80 % d’aquest 

parc d’habitatge sigui de lloguer públic, però alhora s’han d’impulsar altres règims de tinença, 



 

Ref:  CCP 2/17 Economia i Hisenda 

v.  16/ 2/ 2017     12: 21 
18 

com el cohabitatge. Assenyala que, mentre es fa cadascuna de les operacions, s’ha de tenir en 

compte l’arrelament al territori i potenciar la mixtura social perquè, a més a més, on hi ha més 

sòl públic és a la Marina del Prat Vermell, Nou Barris o la Sagrera, i aquesta mixtura és un 

element de partida per crear ciutat i cohesió social. 

Pel que fa als quatre solars, apunta que el que correspon al punt 4 de l’ordre del dia és al barri 

de la Barceloneta i és un espai molt emblemàtic, on es poden construir vuit habitatges i, per 

tant, només s’hi pot fer un tipus de gestió com ara el cohabitatge perquè en principi la gestió 

d’un espai tan petit no entra en la lògica de l’IMH. Quant als altres tres solars, informa que 

comportaran la construcció de 186 habitatges al districte de Nou Barris. Concretament, un solar 

és al carrer del Pla dels Cirerers, al barri de Roquetes, on es construiran vint-i-tres habitatges 

que també es licitaran per a cohabitatge; un solar més gran a la via Favència, al barri de la 

Trinitat Nova, on es construiran cent vint habitatges, la meitat dels quals s’oferiran en règim de 

lloguer públic i l’altra meitat en règim de dret de superfície; i un darrer solar, al carrer 

d’Escolapi Càncer, al barri de la Torre Baró, on es construiran quaranta-sis habitatges, tots ells 

en règim de lloguer. 

Finalment, comenta que la gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge assisteix a la sessió, la 

Sra. Àngels Mira, la qual podrà respondre a les preguntes o als dubtes més concrets. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup a les quatre propostes, per coherència 

amb el seu suport al Pla pel dret a l’habitatge. Entén, doncs, que amb aquestes mesures es 

comença a construir l’habitatge que necessita la ciutat de Barcelona. Tanmateix, recorda el 

compromís del Grup de Convergència i Unió, quan van donar suport al Pla pel dret a 

l’habitatge, de treballar conjuntament amb les entitats del tercer sector. En aquest sentit, 

assenyala que en aquestes mesures es marca un model concret, basat en l’habitatge cooperatiu i 

de lloguer social, i insisteix que aquest model s’ha d’implementar tenint en compte les entitats 

del tercer sector. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup a aquests punts, no solament perquè van 

donar suport al Pla pel dret a l’habitatge, sinó perquè la construcció d’un parc d’habitatge social 

en règim de lloguer va ser un dels punts destacats del programa de Grup de Ciutadans a la 

campanya electoral. 

Pel que fa al punt 7 de l’ordre del dia, admet que la construcció i gestió dels habitatges es facin 

també en règim de venda perquè hi ha un imperatiu legal per reallotjar algunes persones. 

Per acabar, reitera el vot afirmatiu i el suport del seu grup a aquest tipus de mesures. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que el Grup d'Esquerra Republicana va presentar al·legacions al 

Pla pel dret l’habitatge, en les quals defensaven que, malgrat que el model col·laboratiu no té 

caràcter especulatiu, pel fet de desenvolupar-se en sòl públic es resten solars disponibles que 

permetrien augmentar el parc de lloguer públic a la ciutat. A més a més, indica que aquest 

model històricament ha patit casos de manca de transparència, raó per la qual en les 

al·legacions demanaven que els concursos fossin transparents, des de l’atorgament d’ajudes fins 

a l’adjudicació dels habitatges i el lliurament final als ocupants. 

Per aquestes raons, anuncia que en els punts 5 i 6 el seu grup farà reserva de vot i votarà 

favorablement als punts 7 i 8. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que en els punts 5 i 6 es contempla la nova modalitat de 

cohabitatge, plantejada pel govern municipal. El Grup Popular té reserves respecte a aquest 

model i voldrien rebre una explicació més exhaustiva, si és possible en aquesta mateixa sessió. 

D’altra banda, també creu que hi ha manca de transparència en la gestió de l’habitatge protegit 

i, per tant, aquest model els genera molts de dubtes. 
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Per totes aquestes raons, anuncia la reserva de vot en els punts 5 i 6. 

Quant al punt 7, comenta que a la reunió que van mantenir amb el Sr. Ayala se’ls va explicar 

que l’opció de venda del dret de superfície era un imperatiu legal perquè per fer un 

reallotjament s’han de donar les opcions de lloguer i de venda. Per tant, si ho van entendre bé i 

realment això és així, anuncia el vot favorable del seu grup als punts 7 i 8. Tanmateix, si el 

règim de venda no és un imperatiu legal, sinó una disposició del govern municipal, aleshores no 

hi votarien a favor, perquè el Grup Popular considera que els habitatges de protecció no han 

d’estar en règim de venda, sinó que s’ha d’apostar clarament pel règim de lloguer. 

 

El Sr. GARGANTÉ s’adreça als portaveus que han intervingut anteriorment i els diu que 

l’expressió «parc d’habitatge social» sona més a planificació marxista que no pas a lliure 

mercat. En tot cas, com que aquesta qüestió s’ha de votar definitivament en el ple del Consell 

Municipal, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. MONTANER confirma que la Llei d’urbanisme obliga a mantenir el règim de tinença 

quan es fa un reallotjament, si bé hi pot haver ajustaments econòmics en funció de la superfície 

o d’altres circumstàncies. Explica que el dret de superfície és una invenció de fa uns anys i 

actualment es tendeix a reduir al màxim, però té un interès des del punt de vista de les finances 

del PMH perquè implica una cessió del volum però la propietat continua essent municipal. 

Apunta que el pagament que és fa és per sota del preu de mercat però és assimilable a una 

hipoteca. 

D’altra banda, remarca que el govern defensa el model de cohabitatge. Comenta que aquest 

model s’ha desenvolupat en països europeus i és diferent de les cooperatives d’habitatge, les 

quals continuaran impulsant perquè no renuncien a cap camí, malgrat que impliquen alguns 

dubtes de gestió. Afegeix que el model de cohabitatge és un model nou, que es troba en altres 

indrets de Catalunya, i consisteix en la cessió d’ús, de manera que el sòl continua essent públic. 

La base d’aquest model, continua, és una cooperativa que porta un projecte de vida comunitari, 

sa i sostenible, d’estalvi energètic, mentre que les cooperatives d’habitatges són una associació 

per tenir un habitatge de compra més econòmic. El govern, malgrat que coneix les reticències 

del Grup d'Esquerra Republicana a aquest model, considera que aquesta opció és millor perquè 

apodera la societat en tant que són la gent del barri, els veïns i veïnes, fills i filles, que tenen un 

habitatge públic cedit, que es gestiona de manera cooperativa i que és més difícil que es 

privatitzi perquè en la immensa majoria dels casos mitjançant la cooperativa se’n gestiona l’ús i 

la vida, però el sòl sempre és públic. Insisteix que el govern opta per aquest model perquè 

defensa l’economia cooperativa i solidària, i remarca que, malgrat que només representa un 6 % 

de les previsions del Pla pel dret a l’habitatge, implica la construcció de cinc-cents habitatges. 

 

La Sra. MIRA puntualitza que, en el marc del Pla pel dret a l’habitatge, s’ha previst que hi hagi 

un ventall de formes diferents per a l’accés a l’habitatge públic i protegit, entre les quals hi ha 

una part que pot ser residual però que s’ha de mantenir, que és el dret de superfície, que permet 

no perdre la titularitat del sòl alhora que garanteix una estabilitat del superficiari en l’habitatge 

perquè no està subjecte als terminis dels lloguers i, per tant, això li permet fer una planificació 

de vida. Així, doncs, insisteix que el dret de superfície permet oferir uns lloguers de llarga 

durada sense que l’ajuntament perdi la titularitat del sòl. 

Finalment, remarca que el PMH és un instrument que promou i gestiona l’habitatge de lloguer. 

Aquest organisme està sectoritzat i qualificat com a entitat pública de mercat, i això 

precisament permet buscar finançament per poder fer les promocions. Per mantenir aquesta 

condició, afegeix, cal que les despeses de l’entitat ens financin majoritàriament amb ingressos 

de mercat, que obté dels lloguers i també de les vendes, la qual cosa permet estabilitzar els 

comptes i fer la promoció d’habitatge de lloguer social a preus assequibles, amb independència 
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de les aportacions que fa l’ajuntament mitjançant el PIM, que també són molt necessàries. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta, si aquesta mesura s’implementa mitjançant un concurs públic, 

com es pot garantir que l’adjudicació serà per a la gent del barri. 

 

El Sr. MONTANER aclareix que es fa un concurs públic per a set solars, al qual es presenten 

cooperatives dels diversos barris de Barcelona, i entre les condicions es demana una explicació 

del projecte comunitari, si hi ha gent del barri, quines activitats faran en relació amb el barri, la 

seva situació en relació amb l’entorn, a més a més d’especificacions sobre finançament, 

sistemes constructius i projecte, entre d’altres. Comenta que un dels elements que es valora, per 

tant, és la relació del projecte amb el context i amb el barri, precisament per tal que la gent del 

barri pugui arrelar-se i mantenir-se en la seva zona. Aquesta mesura, afegeix, s’adreça a dos 

cicles de vida: la gent jove, que altrament seria expulsada del barri perquè sovint no tenen 

gaires recursos, i la gent gran que també vol quedar-se al barri. Apunta que aquest mode de vida 

comunitari pot ser molt adient per a un sector de la societat. 

Finalment, assegura que el procés de licitació és públic i transparent en què guanyaran els 

projectes millors per a cadascun dels set solars de l’ajuntament. 

 

La Sra. CAPDEVILA insisteix que en lloc no es diu que puntuï més el projecte que presenta la 

gent del barri. 

 

El Sr. MONTANER respon que aquest és un concurs obert en el qual puntua la relació amb el 

context i l’enriquiment del teixit urbà de l’entorn. No es demana concretament si els 

concursants són gent del barri però afirma que lògicament l’ajuntament sap quines cooperatives 

són del barri i quines no. Opina, a més a més, que el coneixement del barri es demostrarà en el 

projecte que fan els licitadors i aquest arrelament es pot veure mitjançant molts elements, 

especialment la relació amb el context i les aportacions que es fan per enriquir el context social 

i urbà. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU i C's i amb la reserva 

de vot d'ERC, PP i CUP.  

 

6.-  (E.08.6152.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al carrer Pla dels Cirerers núms. 2-4, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 

construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en el marc de la 

promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels 

diferents projectes de cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de 

Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i segons el que s’estableix en 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 que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
 

Tractada conjuntament amb el punt 5 de l’ordre del dia. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU i C's i amb la reserva 

de vot d'ERC, PP i CUP.  

 

 



 

Ref:  CCP 2/17 Economia i Hisenda 

v.  16/ 2/ 2017     12: 21 
21 

7.-  (E.08.6128.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada a la Via Favència núms. 263-271, grafiada en el plànol annex, per a la construcció i 

gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de 

superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, i segons el disposat en 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 que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
 

Tractada conjuntament amb el punt 5 de l’ordre del dia. 
 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i PP i amb 

la reserva de vot de la CUP.  

 

8.-  (E.08.6133.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Escolapi Càncer núms. 10-12, grafiada en el plànol 

annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió, 

d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial per a 

destinar-lo a lloguer social, d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 

formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO 

d'acord amb les dites condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 5 de l’ordre del dia. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i PP i amb 

la reserva de vot de la CUP.  

 

9.-  (ASS 2017-02/07) APROVAR la constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per 

l'Economia Social i Solidaria i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 

membre de ple dret; APROVAR els Estatuts de l’associació que s’adjunten a l’expedient; 

DESIGNAR el Primer Tinent d’Alcaldia com a representant titular i el Comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum com a representant substitut de 

l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR ambdós, indistintament, per a la signatura dels 

documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

COMUNICAR aquest acord a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la secretaria 

tècnica que està assistint el procés de constitució de la futura associació. 

 

El Sr. VIA exposa que després de la I Trobada Internacional de Municipalisme i Economia 

Social i Solidària es va decidir, conjuntament amb els ajuntaments de Badalona, Sabadell i 

Santa Coloma de Gramenet, impulsar un procés que dugués a la constitució de la Xarxa de 

Municipis per l’Economia Social i Solidària. 

A grans trets, en el manifest inicial s’indicava que convenia que els poders públics municipals 

exploressin i treballessin per l’extensió d’aquesta modalitat d’economia com a forma d’entendre 

l’activitat econòmica com una activitat al servei de les persones, que aprofundeix en la 

democratització de l’economia. 

Apunta que quaranta-set municipis, que signifiquen més del 60 % de la població de Catalunya, 
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s’han adherit al manifest. A partir d’aquí, assenyala que han desenvolupat un procés, que ha 

durat un any i mig, i que ha de portar a la constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per 

l’Economia Social i Solidària el proper 29 març de 2017. D’aquests quaranta-set municipis, 

n’esmenta els de Terrassa, Sant Feliu de Guíxols, Cornellà, Arenys de Mar, Canet de Mar o 

Palafrugell, i subratlla que són municipis de dimensions diverses, que van de micropobles com 

Mieres a ciutats com Barcelona, i municipis governats per diferents forces polítiques. 

A continuació, apunta que amb l’impuls d’aquesta associació es pretén crear condicions 

d’intercanvi i valoració d’acció política per al foment de l’economia social i solidària en l’àmbit 

municipal i, de manera rellevant i significativa, posar en comú la disponibilitat de recursos per 

poder desplegar aquestes polítiques. 

Finalment, remarca que l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària es 

planteja com a xarxa de municipis d’àmbit català. 

 

El Sr. BLASI agraeix les explicacions que acaba de donar el comissionat i també les que els va 

donar la setmana anterior sobre aquesta qüestió. Remarca una incongruència entre ambdues 

informacions, i és que aquesta mesura suposa un cost econòmic per a l’Ajuntament de 

Barcelona. En qualsevol cas, creu que seria interessant que, ocasionalment o de forma 

periòdica, s’informi sobre el funcionament de la xarxa en la Comissió d’Economia i Hisenda o 

en algun altre àmbit. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, anuncia el vot 

favorable del seu grup a la incorporació de Barcelona a la Xarxa de Municipis per l’Economia 

Social i Solidària, amb el benentès que es tracta d’un sector emergent i que necessita un suport 

de l'Administració pública en les fases inicials, amb l’objectiu que puguin assolir el seu 

potencial màxim, sobretot quan es pretén que aquestes economies garanteixin una reducció de 

les desigualtats socials i territorials, promoure una economia al servei de les persones i una 

millor redistribució dels serveis i de la riquesa. 

Tanmateix, planteja reserves perquè creu que en aquest cas el suport inicial de l'Administració 

pública, que hauria de consistir a donar una empenta a aquest tipus d’economia, es podria 

convertir en un intent de crear un monocultiu d’aquest sector i obviar altres sectors econòmics 

que són molt importants per a la ciutat i que han de fer de suport i acompanyament del model 

socioeconòmic. Reitera, doncs, que s’ha de garantir la sostenibilitat a Barcelona i la 

consolidació d’aquest sector emergent, però també la consolidació d’altres sectors importants 

per al desenvolupament de la ciutat. 

Per tant, atès que Ciutadans també ha donat suport a aquesta mesura en altres municipis, reitera 

el vot favorable del seu grup i adverteix que vigilaran que els objectius de la xarxa se centrin en 

la millora de l’atenció a les persones i en la disminució de les desigualtats socials i territorials. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que dies enrere el comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum els va presentar aquest projecte. Per tant, agraeix, tant al comissionat com al 

seu equip, la informació que els han facilitat. Creu que aquesta associació pot ser una eina 

positiva per reforçar aquelles polítiques públiques orientades a l’economia social que es duen a 

terme des del món local. També considera molt positiu el paper de Barcelona, com a capital del 

país, a l’hora d’exercir el lideratge en aquest àmbit i que jugui un paper clau en la creació i 

posada en marxa d’aquesta associació. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la informació. Assenyala que, tal com ha comentat un altre 

portaveu, s’ha establert una quota de 6.000 euros anuals per pertànyer a aquesta associació. El 

Grup Popular ha analitzat l’expedient i el Pla de treball 2017-2019 i no està d’acord amb 
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algunes de les propostes d’acció que el govern planteja en aquest pla. A més a més, entén que el 

govern utilitza aquest tipus d’eines per focalitzar únicament la tasca de foment de l’economia 

en l’economia social i solidària, sector al qual es mostra favorable però crítica que sigui l’únic 

sector que l’ajuntament té en compte. 

Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt, perquè no comparteix la 

totalitat de les propostes d’acció que aquesta associació presenta per als propers dos anys. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's i ERC, amb 

l'abstenció del PP i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

c) Proposicions 

 

V) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

10.-  (M1519/5597) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti en 

el termini de tres mesos un pla de reactivació econòmica del Polígon Industrial del Bon Pastor i 

La Verneda Industrials així com també d'altres nuclis industrials, en els diferents àmbits 

d'actuació que contempli, entre altres extrems, la represa del Grup de treball del Polígon 

Industrial, un pla d'inversions consensuat, la reordenació urbanística, la col·laboració de 

l'Ajuntament de Sant Adrià i especialment de l'AMB i la Diputació de Barcelona, així com la 

dotació d'una partida pressupostària suficient. 

 

El Sr. BLASI anuncia que aquesta proposició ha estat transaccionada. Exposa que a final del 

mandat 2007-2011 es va veure la necessitat d’aturar algunes intervencions urbanístiques a la 

zona del Bon Pastor i la Verneda i de fer una aposta decidida per a la preservació del teixit 

industrial, sostenible o en harmonia amb l’entorn. Amb aquesta finalitat es va crear un grup de 

treball específic que incloïa, a més a més dels diferents àmbits territorials i sectorials de 

l’ajuntament, empresaris, sindicats, veïns i grups municipals. Entén que aquella experiència va 

ser positiva i fins i tot es va arribar a presentar un projecte arran d’una iniciativa de la Sra. 

Recasens, en aquell moment vicepresidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Considera 

que el Sr. Collboni també ha anat en aquesta mateixa línia. Tanmateix, afirma que amb el canvi 

de mandat aquesta línia d’actuació ha quedat aturada i l’únic que es va fer va ser una mesura el 

mes de novembre de 2016. 

Per aquestes raons, el Grup de Convergència i Unió creu que cal tornar a la feina que s’estava 

fent per reactivar industrialment i econòmicament els entorns del Bon Pastor i de la Verneda. 

Entén que els projectes no s’han de limitar a aquells vinculats al Pla de barris ni s’han 

d’excloure àmbits de treball com l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Consell Comarcal del 

Barcelonès o la Diputació de Barcelona, i apunta que tampoc no s’ha d’excloure el treball 

conjunt amb altres municipis com el de Sant Adrià del Besòs. 
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A continuació, apunta que no s’han d’oblidar altres nuclis petits industrials existents i amb 

harmonia amb nuclis residencials de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, assenyala que tenir 

indústria sostenible dins de la ciutat significa un estalvi en mobilitat i es generen llocs de 

treball, cosa que actualment encara és necessària. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable del 

seu grup a la proposició, amb el benentès que els polígon industrials del Bon Pastor, que és el 

que coneix millor, i el de la Verneda són uns espais industrials que com a conseqüència de la 

crisi han patit unes dificultats enormes i necessiten una revitalització i una injecció de suport de 

l'Administració pública per tal de garantir-ne la permanència i els llocs de treball. Afirma que 

també cal aquest suport perquè la innovació i l’aportació de noves iniciatives empresarials es 

puguin establir en aquests espais i reforçar així el teixit industrial que ha de conservar la ciutat 

de Barcelona perquè no es pugui dir que a la ciutat només hi ha la indústria turística i que no es 

pot viure del monocultiu. 

Espera, doncs, que algun dia es puguin detallar el pla d’inversions i les actuacions que es duran 

a terme en aquesta zona. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. Recorda que temps enrere 

el Grup d'Esquerra Republicana ja va presentar un prec i una proposició en la qual exposaven el 

que podria ser un pla per a Barcelona Nord, que incloïa accions com les que proposa el Grup de 

Convergència i Unió per reformular els polígons industrials, per donar sortida a noves activitats 

i per dinamitzar l’activitat d’aquests polígons. 

Creu que aquestes actuacions són prioritàries i que el nord de Barcelona, i en concret la franja 

del Besòs, és una zona que s’ha de desenvolupar perquè l’activitat es desplaça cap al sud, que és 

on hi ha les instal·lacions de nivell internacional i de gran productivitat. Opina, doncs, que cal 

reequilibrar la ciutat cap al nord. 

A continuació, reitera que el mes de novembre de 2015 el govern municipal es va comprometre 

a presentar una mesura de govern en el termini de sis mesos i poques hores abans de presentar-

la, tot i que ja ho feien amb retard, la van retirar, situació que va causar un cert estupor i que 

encara ara no entenen. Reclama, doncs, que es doni compliment a aquella mesura. 

D’altra banda, considera que el Pla de barris, que pot ser una eina urbanística interessant, es 

limita a fer accions molt quirúrgiques sobre els barris implicats, però no és un pla global de 

ciutat que pugui contribuir a reequilibrar una dinàmica de ciutat, que ja es plantejava des dels 

temps d’Ildefons Cerdà, per la zona que necessita més atenció de l'Administració. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que si hi ha un tema en què coincideixin els diversos grups 

municipals, pel que fa a economia i industrialització, és aquest. En aquest sentit, recorda que el 

Grup Popular va presentar a la sessió de la Comissió d’Urbanisme de gener de 2016 un prec 

perquè s’aprovés inicialment el planejament urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de 

l’Estadella, i que es fes en un termini de sis mesos. Tot i que aquest prec va ser acceptat pel 

govern municipal, lamenta que aquesta aprovació, que s’havia d’haver fet el mes de juliol de 

2016, encara no s’ha efectuat, quan aquest pla urbanístic és una de les eines necessàries per a la 

reindustrialització de la part nord de la ciutat. 

Seguidament, opina que si els grups municipals coincideixen en aquesta qüestió deu ser perquè, 

si hi ha dos llocs que es podrien reindustrialitzar a Barcelona, són el nord i el sud de la ciutat, 

que és on es podria generar aquesta activitat econòmica i crear molts llocs de treball. El Grup 

Popular, doncs, defensa que aquesta indústria logística, neta i verda es pugui implantar a la 

Verneda Industrial i també al barri de la Marina, a la Zona Franca. 

Finalment, reitera que el seu grup votarà a favor de la proposició perquè és coherent amb el que 

han demanat en diverses ocasions, també en aquest mandat, i espera que aquesta actuació arribi 



 

Ref:  CCP 2/17 Economia i Hisenda 

v.  16/ 2/ 2017     12: 21 
25 

a ser una realitat perquè parlar de crear feina és parlar d’atraure indústria. Atès que hi ha el lloc 

per fer aquestes actuacions, creu que l’ajuntament ha de posar-hi les eines necessàries perquè 

això sigui una realitat. 

 

 El Sr. GARGANTÉ exposa que la CUP - Capgirem Barcelona està d’acord amb la reactivació 

del polígon, però només si ha de ser una oportunitat per al veïnat del Bon Pastor i dels voltants, 

sobretot tenint en compte que és un dels barris més empobrits de la ciutat i amb un índex d’atur 

força alt. Entén que s’haurien de cercar complicitats entre el veïnat per integrar-hi les propostes 

del barri. Alhora, creu que cal parar molta atenció als moviments especulatius i de terrenys 

entre empreses i administracions. 

Per aquest motiu, el seu grup defensa la reactivació de la indústria del polígon del Bon Pastor, 

que s’incentivi l’arribada i creació de cooperatives d’arts i oficis, i la urbanització del polígon, 

que està molt malmès per la deixadesa dels governs anteriors del PSC i de Convergència i Unió. 

També reclama que es treballi sobre l’enllumenat, que es faci una reordenació amb una mirada 

feminista, que es facin públics els terrenys de la Mercedes Benz per crear una escola d’oficis 

amb sinèrgies amb les cooperatives i empreses petites de la zona, que alhora es creï una bossa 

de treball amb un pla d’ocupació, i finalment que es treballi conjuntament amb el veïnat per a la 

definició del pla i amb la participació activa de borses de treball i l’escola d’oficis, sobretot amb 

els joves. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable dels grups del govern a la proposició perquè ja estan 

treballant en la redacció del pla de reactivació, en coherència amb allò que es va expressar en el 

PAM, on es plantejava la necessitat de reindustrialitzar Barcelona i en concret els polígons del 

Bon Pastor i del passatge del Torrent de l’Estadella, i en el parc del districte de Sant Andreu. 

Tot seguit, informa que des de Barcelona Activa s’està treballant en un pla de dinamització del 

polígon. Està d’acord que aquesta dinamització ha de cercar el desenvolupament sostenible, tant 

des del punt de vista econòmic com social, mediambiental i del territori. Per tant, assenyala que 

s’ha de treballar en diverses accions que facilitin la col·laboració entre els membres que formen 

aquesta comunitat per aconseguir que en aquest polígon es creï un ecosistema que permeti 

generar sinèrgies entre totes i cadascuna de les empreses, però també perquè les empreses 

siguin capaces de vincular-se amb el conjunt de la ciutat per aprofitar tots els elements. Entén, 

doncs, que el pla de dinamització hauria de definir cartera de serveis, actuacions de 

col·laboració, accions de foment de l’economia verda i circular, i, finalment, elements de 

comunicació. 

D’altra banda, indica que aquest pla de dinamització s’ha d’inscriure en el Pla del barri del Bon 

Pastor perquè té la capacitat per fer la modificació urbanística, que és el que permetrà inserir els 

projectes de canvis en les naus que estan desocupades per donar-los funcions diferents. Apunta 

que una de les millores urbanístiques podrien ser l’obertura del carrer de Cordelles. 

A continuació, destaca el paper de la Taula de Treball del Bon Pastor, que té representació 

empresarial, veïnal, sindical i de comerciants, la qual li consta que s’ha reunit el mes de 

novembre de 2016, com deia el Sr. Blasi, però també el mes de febrer i en altres ocasions. En 

tot cas, està d’acord que s’ha de potenciar la continuïtat d’aquesta taula i el govern treballa 

perquè, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, el Consorci del Besòs, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana i la Diputació de 

Barcelona, es pugui tirar endavant la rehabilitació i dinamització d’aquest espai. 

 

El Sr. BLASI pregunta quin serà el sentit del vot del Grup Socialista, atès que no hi ha cap 

membre d’aquest grup present a la sessió. En qualsevol cas, agraeix el suport dels grups. Creu 

que aquesta qüestió és compartida pels altres grups, com s’ha vist en iniciatives anteriors, com 

les del Partit Popular i d’Esquerra Republicana. També ressalta, com demanava el portaveu de 
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la CUP, que es faci un treball transversal amb el teixit veïnal, tal com es va plantejar en el 

mandat anterior, per intentar trencar la voluntat del govern del Partit dels Socialistes i 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de reconvertir aquest espai en 

zona residencial. 

Finalment, recorda que a la Taula de Treball del Bon Pastor també hi hauria d’haver els grups 

municipals dels districtes, però no s’ha comptat amb ells. Per tant, emplaça el govern perquè en 

un termini de tres mesos es pugui implementar aquesta mesura, que és important per a la ciutat i 

per als seus veïns i veïnes. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

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 de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable 

de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable 

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

següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal presenti en el termini de 

tres mesos un pla de reactivació econòmica pel Polígon Industrial del Bon Pastor i La Verneda 

Industrials així com també d'altres nuclis industrials, en els diferents àmbits d'actuació que 

contempli, entre altres extrems, la continuïtat del Grup de treball del Polígon Industrial, un pla 

d'inversions consensuat, la reordenació urbanística, la col·laboració de l'Ajuntament de Sant 

Adrià i especialment de l'AMB i la Diputació de Barcelona, així com la dotació d'una partida 

pressupostaria suficient. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

11.-  (M1519/5568) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal realitzi un 

anàlisi complert i general dels procediments establerts que determinin les quotes de les taxes 

municipals. Que s'aprofundeixi en l'ús de les tecnologies a nivell general amb l'objectiu de 

desenvolupar procediments més eficients, disminuir el temps de procés i reduir el cost que 

suposa per a les persones, autònoms i empreses. Que aquest anàlisi i els seus canvis estiguin 

previstos abans de la presentació de les Ordenances Fiscals per al 2018. 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la proposició. Indica que es tracta de fer una anàlisi i una 

revisió de tots els procediments que determinen les taxes municipals perquè en molts casos 

aquests procediments són antics i excessivament burocràtics, que involucren diverses persones i 

departaments. Entén, doncs, que cal aprofundir en l’ús de les noves tecnologies, les quals ja són 

prou desenvolupades, per tal de modernitzar els procediments. En definitiva, reclama que el 

govern sigui proactiu i prengui la iniciativa per treballar en la reducció de les taxes, de manera 

que se’n beneficiïn els veïns i veïnes de Barcelona, els emprenedors, els autònoms, les pimes i 

totes les empreses en general, atès que la ciutat suporta una de les pressions fiscals més grans 

d’Espanya. 

A tall d’exemple, comenta que establir un negoci nou, entre gestions, llicències, informes i 

permisos, té un cost excessiu en temps i en diners, que va en detriment del desenvolupament del 

negoci que es vol obrir i de la sostenibilitat inicial, i suposa una gran barrera. El Grup de 

Ciutadans, per tant, vol que s’estudiï la possibilitat de reduir aquests costos de manera 

significativa. Així, assenyala que en alguns casos s’estableixen taxes municipals per un treball 

efectiu o per ocupació de l’espai públic, però puntualitza que en la proposició es refereixen al 

cobrament de serveis com les tramitacions, l’expedició o la compulsa de documents, la 
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realització de còpies o la digitalització i reproducció de documents, i reitera que la presentació 

física de documentació comporta un malbaratament de temps i que és innecessària. 

Per aquestes raons, espera el vot favorable dels grups i que la proposició s’aprovi per agilitzar la 

tasca dels empresaris petits i mitjans, dels autònoms i de les pimes, i per afavorir el 

desenvolupament econòmic de Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS explicita el suport del Grup de Convergència i Unió a la proposició del 

Grup de Ciutadans. Anuncia que han fet una esmena transaccional, que han fet arribar a la resta 

de grups. Recorda que les ordenances fiscals per a l’any 2017 no es van poder aprovar per 

manca de suports polítics i el mes de novembre el seu grup va presentar un prec, que va ser 

acceptat, mitjançant el qual demanaven fer un treball conjunt per poder oferir a la ciutat unes 

noves taxes i, en definitiva, una nova fiscalitat. Malgrat tot, tres mesos més tard encara no hi ha 

hagut cap novetat. En canvi, recorda que el govern de Convergència i Unió va implementar 

taxes sobre drogodependències, sobre alcoholèmia i sobre caixers automàtics, que van ser 

pactades durant el mandat. 

Pel que fa als costos, indica que durant el mandat anterior el govern municipal va crear la 

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació i creu que seria un bon instrument per 

treballar en aquesta direcció si rebés les instruccions polítiques corresponents per tal de revisar i 

avaluar els costos dels serveis i, així, poder aplicar uns preus més justos. 

D’altra banda, també assenyala que una anàlisi acurada dels costos pot repercutir sobre una taxa 

com la de mudances, filmacions a la via pública i instal·lació bastides i grues. En aquest cas, 

recorda que el govern va reduir aquesta taxa del 90 % al 40 % del cost del servei i va adquirir el 

compromís de reduir-la progressivament després de fer una anàlisi dels costos. Tanmateix, 

critica que no han tornat a tenir notícies sobre el compliment d’aquesta mesura i recorda que 

precisament aquest compromís del govern va ser el que va possibilitar el suport del Grup de 

Convergència i Unió a aquella mesura. 

Finalment, suposa que els grups del govern votaran a favor d’aquesta proposició però reclama 

que es compleixi allò que s’aprova en les comissions. 

Per acabar, llegeix el text de la transacció. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que l’import de les taxes es calcula tenint en compte el cost que 

té per a l'Administració la gestió del servei que demana el ciutadà, ja sigui una persona física o 

jurídica. Creu, doncs, que l’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de vetllar perquè els circuits 

i processos de gestió de les sol·licituds siguin el màxim d’eficients possible perquè això permet, 

d’una banda, tenir una administració més àgil i eficient, i, de l’altra, reduir el cost econòmic que 

les gestions amb l'Administració tenen per a la ciutadania. 

Tot i això, apunta que cada vegada que s’estudien, es negocien i es voten ordenances fiscals 

aquest és un punt important a l’hora de valorar el conjunt de la proposta d’ingressos propis que 

té l’ajuntament. Per aquesta raó, el Grup d'Esquerra Republicana està convençut que els Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament de Barcelona quan elaboren els informes econòmics adjunts a les 

propostes de taxes valoren correctament aquest import i que des de les diverses àrees de 

l’ajuntament es fa el màxim esforç per avançar cap a una agilitat i eficiència majors. 

Per aquestes raons i pels exemples que ha exposat el portaveu del grup proposant, anuncia el 

vot favorable a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el Grup Popular ha denunciat en nombroses ocasions i en les 

al·legacions successives que ha fet a les ordenances fiscals les mancances destacades en 

l’anàlisi de costos per fixar les taxes municipals. Així, sempre ha considerat que el govern no 

facilita la relació detallada dels costos directes ni especialment dels indirectes, sinó que 

solament dóna imports globals de costos, però sense especificar ni argumentar com s’han 
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calculat. Assenyala, doncs, que la mancança específica dels costos d’algunes taxes, com les de 

serveis generals, mercats, tinença d’animals de companyia, cementiris o cremació, entre 

d’altres, fa que no hi hagi la transparència obligada a l’hora de conèixer com s’han conformat 

aquestes taxes en les ordenances fiscals. 

El seu grup creu que hi ha recorregut per abaixar els costos que justifiquen les taxes municipals. 

En particular, tal com ja s’ha dit, recorda que el mes de juny de 2016 el Grup Popular va 

demanar mitjançant un prec la reducció de la taxa de mudances simplificant els tràmits i fent 

una racionalització de la documentació per evitar duplicitats i treball burocràtic. Per tant, 

coincideix que cal aprofundir en l’aplicació de les noves tecnologies per aconseguir la 

simplificació dels tràmits burocràtics. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del grup a la proposició, perquè entenen que la 

rebaixa de les taxes és possible millorant l’eficiència dels procediments administratius amb 

l’aplicació de les noves tecnologies. 

 

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

 

El Sr. PISARELLO recorda que els funcionaris de l’ajuntament, i l’ajuntament com a tal, 

contínuament estan millorant els processos interns de gestió i de prestació dels serveis, de 

manera que els costos es van reduint, com passa en el cas del sistema Activity Based Costing. 

Assenyala que quan es produeixen millores en la gestió de les taxes l’ajuntament les trasllada 

als imports de les tarifes. En aquest sentit, afirma que la majoria de tarifes de taxes se situen per 

sota del cost dels serveis prestats o de la valoració que es fa de l’ocupació de l’espai públic. 

Seguidament, apunta que a les ordenances fiscals aprovades l’any 2016 ja es van introduir 

reduccions de taxes per millores en la seva gestió, com en temes de Guàrdia Urbana o serveis 

de protecció i extinció d’incendis. Per tant, reitera que aquest esforç es fa de manera permanent. 

Pel que fa a la proposició, accepta incorporar l’anàlisi que es demana i els canvis en les taxes 

que se’n derivin abans de la presentació de les ordenances fiscals. També es compromet a 

explicar les mesures corresponents als grups municipals, tal com es demana, en una reunió 

monogràfica, tot i que insisteix que aquest esforç ja s’està fent i que els funcionaris de 

l’ajuntament han implementat procediments i mecanismes informàtics per millorar l’eficiència 

de la seva tasca i que això repercuteixi en la baixada de tarifes. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. Pel que fa a la 

primera part de la proposició, es demana un informe tecnicoeconòmic en relació amb l’article 

25 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, que exigeix que l’aprovació de 

cadascuna de les taxes vagi acompanyada d’un informe que justifiqui exactament el cost del 

servei i que el preu de la taxa no superi aquest cost. Per tant, indica que es tracta de complir el 

principi de legalitat. En aquest sentit, apunta que l’ajuntament sempre ha fet molts esforços per 

ser pioner a l’hora de fer els millors informes tecnicoeconòmics que acompanyen l’aprovació de 

taxes. 

En segon lloc, entén que la segona part de la proposició té relació amb la determinació del cost 

efectiu dels serveis, i això és una manifestació del principi d’eficiència administrativa. Per tant, 

manifesta que aquesta qüestió també forma part del mandat que té el govern municipal per 

avançar en la millora dels procediments. 

Per acabar, reitera el vot favorable del seu grup per tal d’incorporar aquests dos vessants de la 

proposició a la gestió municipal. 

 

El Sr. SIERRA agraeix el vot favorable de tots els grups, tret d’un, i també agraeix la 

presentació de l’esmena del Grup de Convergència i Unió. 

A continuació, comenta que la proposició no planteja solament l’aplicació del principi de 
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legalitat perquè el nombre de taxes municipals és molt gran i en l’essència de la proposta no hi 

ha solament la reducció del cost, sinó també la reducció dels terminis del procés per donar 

facilitats a tots els emprenedors que arrisquen el seu patrimoni personal i familiar. Afegeix que 

també es tracta d’aprofitar la millora de la situació econòmica per enfortir la creació d’ocupació 

a Barcelona i la regeneració de l’economia. 

 

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

del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot 

favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el 

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

redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que el Govern municipal realitzi un anàlisi 

complert i general dels procediments establerts que determinin les quotes de les taxes 

municipals. 2. Que s'aprofundeixi en l'ús de les tecnologies a nivell general amb l'objectiu de 

desenvolupar procediments més eficients, disminuir el temps de procés i reduir el cost que 

suposa per a les persones, autònoms i empreses. 3. Que aquest anàlisi i els seus canvis estiguin 

previstos abans de la presentació de les Ordenances Fiscals per al 2018 i que el Govern 

municipal ho presenti a tots els Grups municipals en una reunió monogràfica, per tal de poder 

fer-hi aportacions al respecte. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/5579) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a crear un 

grup de treball amb tots els grups municipals per tal de poder analitzar les dades de la revisió 

cadastral i poder garantir que aquesta revisió no afectarà negativament als veïns i veïnes de 

Barcelona. La primera reunió d'aquest grup serà anterior a la propera Comissió d'Economia i 

Hisenda. 

 

El Sr. BOSCH exposa que el cadastre va ser concebut com una eina per castigar la població 

l’any 1715, després de la victòria borbònica. El Grup d'Esquerra Republicana demana que 

aquest mal record no es revifi entre la població i que no es pugui considerar la revisió prevista 

del cadastre com un altre càstig, en aquest cas infringit no pas per la dinastia borbònica, sinó 

pels governants actuals de la ciutat. 

Per tant, sol·licita que es formi un grup de treball integrat per tots els grups municipals del 

consistori, que aquest grup es constitueixi abans de la celebració de la següent sessió de la 

Comissió d’Economia i Hisenda. Espera, doncs, que es pugui parlar i pactar com ha d’influir la 

revisió cadastral en els tributs de l’ajuntament, especialment en l’IBI, i en l’economia dels 

ciutadans. 

Creu que aquesta proposta és de sentit comú, en primer lloc perquè hi ha altres precedents. En 

aquest sentit, recorda que mesos enrere el PSC va proposar una mesura molt semblant a aquesta 

i Barcelona en Comú s’hi va pronunciar en contra, quan encara no eren socis de govern. Indica 

que serà interessant de veure com ara llimen aquelles diferències. 

En segon lloc, apunta que cal crear aquest grup de treball immediatament perquè el govern ja 

està treballant en la revisió cadastral, revisió que no es fa des de l’any 2001 i, per tant, s’ha de 

fer amb una certa urgència. A més a més, assenyala que la revisió cadastral comporta molts de 

riscos, com ara que es disparin els valors cadastrals i que això porti inevitablement a una 

apujada de l’IBI o a un desequilibri entre barris. En aquest sentit, comenta que l’apujada 

dramàtica que hi ha hagut en el preu de venda de pisos a Ciutat Vella es podria reflectir en els 

impostos, cosa que encara agreujaria més la situació d’alguns barris on els preus dels pisos, tant 
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de venda com de lloguer, ja s’han disparat. Alerta, doncs, del perill d’expulsió de veïns i de 

buidatge dels barris. 

Quant a les finances de l’ajuntament, remarca que l’IBI representa un 25 % dels ingressos i un 

50 % de la recaptació pròpia, de manera que una apujada d’impostos podria comportar un 

superàvit que s’hauria de saber gestionar bé. Recorda que quan el Grup d'Esquerra Republicana 

va proposar que s’inclogués en el Pla pel dret a l’habitatge que el superàvit de l’ajuntament 

s’utilitzés per contribuir a la construcció d’un parc públic de lloguer social la proposta va ser 

rebutjada. Insisteix, però, que aquesta mesura és de pura lògica perquè, si de l’increment del 

preu dels pisos i de la bombolla immobiliària es deriva un superàvit, aquests recursos s’haurien 

de destinar a mitigar els efectes d’aquesta bombolla immobiliària. 

Insisteix, per tant, que totes aquestes qüestions s’han de discutir i, si pot ser, s’han de 

consensuar. Opina, doncs, que no té cap sentit que el govern actuï unilateralment i que ni tan 

sols informi els grups municipals de com evoluciona aquesta situació. Per aquestes raons, el seu 

grup ofereix una mà estesa per tractar la revisió del cadastre i la repercussió possible dels canvis 

en els valors cadastrals en els impostos que pagaran els ciutadans. Proposa que es faci un pacte 

de ciutat entre totes les forces polítiques per evitar que sorgeixin propostes oposades i que tots 

els grups siguin coresponsables d’aquesta qüestió, que afecta tothom i que pot arribar a ser greu 

perquè s’acumularia amb altres derives que ja són molt greus. Afegeix que aquest pacte 

possibilitaria una transparència més gran, perquè en aquest moment el govern no està explicant 

les passes que fa, i també evitaria les corredisses d’última hora i la pressió per aprovar alguna 

mesura. En aquest cas, creu que haurien de ser capaços de preveure les conseqüències de la 

revisió cadastral, planificar-la i arribar a un acord en bé de tots els ciutadans. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. De fet, comenta que 

el Grup de Convergència i Unió està decebut amb Barcelona en Comú perquè va arribar a 

l’alcaldia amb la promesa de fer unes noves polítiques fiscals, més redistributives i justes, però 

després d’un període de temps considerable aquesta revolució fiscal no es veu per enlloc. 

Contràriament, tal com han denunciat reiteradament, diu que el govern ha potinejat en la gestió 

de l’IBI, que és una de les grans fonts d’ingressos per a la ciutat de Barcelona. 

Per tant, critica el govern perquè havia anunciat una política d’impostos progressiva però s’ha 

limitat durant dos exercicis fiscals a rebaixar l’IBI un 2 % per als habitatges amb un valor 

cadastral superior als 300.000 euros. Posteriorment, el govern va anunciar un seguit de 

subvencions a l’IBI per a persones amb poc recursos i per als equipaments que depenen de 

l’àrea gestionada pel Sr. Collboni, i altres ajuts per al comerç emblemàtic o mesures del 

programa «Reempresa». Està segura que la Sra. Ballarín, que especialista en dret tributari, 

encara que no ho digui, no deu compartir aquest potineig d’un dels impostos principals. 

També recorda els escarafalls que va fer el Sr. Pisarello quan el desembre anterior el Grup de 

Convergència i Unió va presentar una pregunta per saber quines eren les subvencions en 

matèria d’IBI i com havien funcionat, i encara no han rebut resposta. 

En definitiva, assenyala que el 31 de juliol de 2015 el govern va anunciar una revolució 

cadastral per avançar cap a una fiscalitat més justa i equitativa, com li agrada repetir al Sr. 

Pisarello, però posteriorment el comissionat Sr. Ayala va detallar que aquesta actuació es faria 

en tres fases: en la primera, al setembre de 2015, hi hauria una regularització dels impostos; en 

la segona fase, entre octubre de 2015 i març de 2016, es faria una inspecció a tots els edificis, i 

en una tercera fase, a final de 2016, hi hauria una nova ponència del cadastre. Constata que no 

s’ha tornat a saber res d’aquestes mesures, tret d’unes declaracions del Sr. Pisarello en què 

anunciava que tot això es retardava fins a 2018. 

Conclou dient que hi ha una apagada informativa sobre la revolució cadastral del Sr. Pisarello. 
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El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. Recorda que l’última 

revisió cadastral es va fer l’any 2001 i sospita que, encara que hi ha hagut un descens en els 

preus després que esclatés la bombolla immobiliària i que el valor cadastral es calculi aplicant 

un factor de correcció del 50 % sobre el preu de mercat, després de l’entrada al govern 

municipal de la Sra. Colau hi ha hagut una apujada dels preus de l’habitatge, tant de compra 

com de lloguer. 

Tot seguit, tot i que troba bé que es faci una comissió de seguiment sobre la revisió cadastral i 

que se n’estudiïn les conseqüències, ja avança que la conclusió immediata serà que s’ha 

d’abaixar el tipus imposable perquè li sembla molt que el valor cadastral dels habitatges 

s’incrementarà, atès que la darrera revisió es va fer l’any 2001. 

Quant a la intervenció del portaveu d’Esquerra Republicana, troba graciós que hagi parlat de 

coherència, quan governa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’Entesa pel Progrés 

Municipal, on s’adscriu l’alcaldessa Colau, i amb el PSC, i alhora que parli dels problemes que 

causa el superàvit, quan el seu grup ha aprovat les dues modificacions pressupostàries que s’han 

hagut de fer a causa d’aquest superàvit de l’ajuntament. Així, tot i la proposta del Sr. Bosch de 

destinar aquests recursos al parc d’habitatge social, assenyala que aquestes modificacions 

pressupostàries han destinat un màxim del 20 % a polítiques socials. A més a més, l’acusa 

d’actuar més com a representant de la Generalitat de Catalunya que d’Esquerra Republicana 

perquè, per exigència del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, el gruix de les 

modificacions pressupostàries s’ha destinat a pagar coses que hauria de pagar la Generalitat. 

Per acabar, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició i espera que la revisió cadastral 

no faci apujar la gran pressió fiscal que pateixen els barcelonins. 

 

El Sr. MULLERAS espera que la revisió cadastral no sigui un cavall de Troia recaptatori, un 

parany que asfixiï encara més els barcelonins, els quals ja tenen un ajuntament amb superàvit, 

que no necessita apujar més els impostos, i també tenen la fiscalitat més alta d’Espanya. Entén, 

doncs, que no és just que s’apugin més els impostos als barcelonins sinó que, contràriament, 

s’haurien d’abaixar més si es pot, sobretot a alguns col·lectius de persones. 

Seguidament, argumenta que, malgrat que el govern municipal assegura que aplica una 

fiscalitat més justa, progressiva i equitativa, en realitat ha apujat els impostos i ha recaptat més. 

El Grup Popular, contràriament, demana que s’abaixin els impostos als col·lectius més 

desafavorits de Barcelona i que el govern apliqui la progressivitat de què parla. Proposa que 

això es faci mitjançant bonificacions i beneficis fiscals a les famílies nombroses, a les famílies 

monoparentals, a les persones grans, a les vídues amb rendes baixes, a les persones amb 

discapacitat i a les persones que han estat castigades per la crisi, que han quedat a l’atur i no 

tenen el poder adquisitiu que podien tenir anys enrere. 

Per tant, es mostra d’acord amb la proposició, la qual demana que la revisió cadastral no afecti 

negativament els veïns i les veïnes, que la fiscalitat municipal estigui al servei del ciutadà i no 

pas de la recaptació, és a dir, del govern municipal de torn i dels seus capricis de despesa. 

 

El Sr. GARGANTÉ entén que es demani que la revisió cadastral afecti el mínim possible 

algunes persones, però no comparteix l’anàlisi que es fa. Exposa que la revisió del cadastre es 

fa per actualitzar la fiscalitat dels immobles i, per tant, afectarà tothom, tant si el valor de 

l’immoble puja com si baixa. Remarca que fa molts anys que no se’n fa cap actualització. Així, 

doncs, celebra les mesures que es puguin prendre perquè una possible apujada del cadastre, que 

també implicaria una apujada de l’IBI i afectaria les classes populars, encara que siguin 

propietàries, sigui gradual. Contràriament, opina que les persones més benestants poden 

assumir directament aquesta apujada i les seves conseqüències. A més a més, entén que per 

pal·liar els efectes d’una apujada gran de l’IBI es poden donar subvencions. 

Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. 



 

Ref:  CCP 2/17 Economia i Hisenda 

v.  16/ 2/ 2017     12: 21 
32 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que des de l’any 2002 han passat molts anys i la relació entre el 

valor cadastral i el valor de mercat ha evolucionat de manera molt diferent entre els barris de la 

ciutat, cosa que provoca situacions injustes. Assenyala que el mecanisme dels sostres 

impositius, que es va idear per evitar apujades ràpides o desproporcionades, temps després 

provoca que valors cadastrals similars tributin de manera diferent. Creu, doncs, que cal revisar 

els valors cadastrals. 

Tanmateix, assenyala que una apujada del valor cadastral no ha de significar per força una 

apujada de l’IBI perquè el valor cadastral solament és un dels dos elements que es tenen en 

compte per quantificar aquest impost. Així, apunta que el valor cadastral n’és la base, però 

sobre aquesta base s’aplica un tipus impositiu que pot oscil·lar amunt i avall, i hi ha altres 

mecanismes, com ara bonificacions i altres, que hi influeixen. 

A continuació, es mostra d’acord que el govern ha d’explicar les passes que faci i les ha de 

compartir amb tots els grups municipals per oferir la màxima transparència en aquesta qüestió. 

En aquest sentit, subratlla que si es fa una revisió cadastral és precisament per arribar a una 

situació més justa que l’actual. Es compromet, doncs, en nom del Grup Socialista, en tant que 

integrant del govern municipal, a oferir la màxima transparència i responsabilitat en aquesta 

qüestió. 

 

El Sr. PISARELLO està d’acord a fer una reunió monogràfica sobre aquest tema però creu que 

no cal fer comissions o grups de treball específics per a aquestes qüestions. Assenyala que el 

portaveu del grup proposant ja ha explicat quins són els riscos que planteja una revisió cadastral 

i considera que la Comissió d’Economia i Hisenda és un espai adient per discutir sobre la 

revisió cadastral. 

A continuació, recorda que correspon al Ministeri d’Hisenda fer la revisió cadastral, que aquest 

procés és complex i s’està fent llarg, de manera que el retard actual no és causat pel govern 

municipal, sinó pel ministeri. Per tant, apunta que si aquesta revisió s’hagués durant el mandat 

anterior ara no tindrien aquest debat. 

Tot seguit, informa que el govern municipal espera rebre el resultat dels estudis relatius a 

determinats usos i quan tingui aquesta informació es compromet a compartir-la immediatament 

amb tots els grups. Accepta, doncs, la coresponsabilitat que han ofert tots els grups. 

D’altra banda, és conscient que l’ajuntament disposa d’un conjunt d’instruments per aconseguir 

que el resultat de qualsevol revisió cadastral sigui just i que no afecti els rebuts de l’impost de 

béns immobles. Assegura que el govern municipal ha aplicat una política progressiva 

fiscalment, que és la que van acordar amb el PSC, amb Esquerra Republicana de Catalunya i 

amb la CUP - Capgirem Barcelona en l’aprovació de les primeres ordenances fiscals del 

mandat, perquè van congelar els rebuts del 98 % de la població de Barcelona. Per contra, indica 

que el govern de Convergència i Unió feia apujades lineals. Aquesta sola mesura, afegeix, ja té 

un efecte redistributiu, a més a més de l’apujada de l’impost a l’1 % de la població que té més 

propietats. 

En conclusió, accepta que tots els grups municipals puguin ser coresponsables en aquesta 

qüestió i està d’acord a fer un pacte de ciutat. Creu que aquest és un tema prou important perquè 

qualsevol decisió que s’adopti compti amb un suport ampli de les forces polítiques del 

consistori. Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. BOSCH agraeix les explicacions però expressa una certa decepció perquè creu que el 

grup de treball que proposen és necessari. Espera, doncs, que el govern es prengui aquesta 

qüestió seriosament atès que la proposició s’aprovarà i desitja que es tingui en compte l’opinió 

de la majoria dels grups municipals. 
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El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, 

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

C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

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

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/5586) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

incorporar en el Pla Estratègic de Turisme 2020 abans de la presentació al Consell Plenari de 

l'Ajuntament: 1. Defensar el model de col·laboració públic-privat com a eina bàsica de 

referència i de promoció del turisme sostenible a Barcelona. 2. Crear i fomentar noves icones 

turístiques allunyades del centre turístic de la ciutat. 3. Fomentar el turisme de qualitat que 

incrementa el valor afegit que aquesta activitat genera a Barcelona. 4. Treballar per disposar de 

les eines necessàries per aconseguir millorar la governabilitat del turisme a Barcelona: 

competències en la gestió i el 100% de la recaptació de l'impost turístic de Barcelona. 5. No 

incrementar la pressió fiscal als barcelonins/es i als emprenedors/es de la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que dies enrere el govern va presentar el Pla estratègic de turisme 

2020. Entén que la intenció és dur aquest pla al plenari del Consell Municipal en un termini 

d’un o dos mesos. 

Indica que el govern municipal i el Grup Popular van mantenir una reunió informativa sobre 

aquest pla, en la qual el seu grup va plantejar una sèrie de qüestions que entenen que no han 

estat recollides en la proposta que finalment ha fet el govern en el Pla estratègic de turisme 

2020. El Grup Popular ha volgut condensar aquestes propostes, de forma genèrica i també de 

forma concreta, en els cinc punts de la proposició que presenten. 

En primer lloc, aposta per la defensa del model de col·laboració publicoprivada, perquè entén 

que el govern municipal vol donar un paper residual a aquest tipus de col·laboració, com es 

desprèn del document que ha presentat el govern. El seu grup entén que la col·laboració 

publicoprivada ha de continuar essent una referència per a la gestió del turisme a Barcelona 

perquè aquest model ha estat admirat i copiat per altres grans ciutats. Admet que s’ha de 

millorar la governança des de l'Administració, però apunta que això no s’ha de fer reduint a la 

mínima expressió el protagonisme del sector privat, tal com es fa en aquest pla estratègic. 

Aprofitant aquest debat, pregunta al regidor de Turisme quin serà concretament el paper que ha 

de tenir Turisme de Barcelona en el pla estratègic i quina importància dóna el regidor a l’àmbit 

de la col·laboració publicoprivada, en el qual s’inclou Turisme de Barcelona. 

En segon lloc, proposa la creació i el foment de noves icones turístiques allunyades del centre 

de la ciutat, proposta que tampoc no veuen recollida en el pla. Assenyala que prohibir hotels no 

és la solució i no garanteix que es resolguin els problemes del turisme, perquè els turistes 

continuaran anant al barri Gòtic, a la Catedral, a la Sagrada Família o al front marítim, malgrat 

que no es permeti construir hotels en aquests indrets, perquè són les icones turístiques que la 

gent vol veure. Augura, doncs, que els hotels es faran en una altra ciutat però Barcelona 

continuarà tenint els problemes que genera la massificació del turisme al centre de la ciutat. Per 

reduir l’impacte causat per la massificació turística al centre de Barcelona, el seu grup proposa 

que s’espongi el turisme i que es creïn noves icones per repartir l’atracció turística arreu de la 

ciutat, mesura que tampoc no han vist reflectida en el pla. 

En tercer lloc, proposen fomentar el turisme de qualitat per incrementar el valor afegit que 

genera aquesta activitat, però veuen que el govern municipal renuncia a aquesta línia de treball. 

Acusa el govern de no apostar per créixer en qualitat i de fer tot el possible per expulsar aquest 

tipus de turisme, i no només amb la prohibició de construir determinats hotels fora del centre de 

la ciutat, com l’hotel del Deutsche Bank i l’hotel de la Torre Agbar, sinó també amb altres 
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missatges que es donen a la societat i al món en general que impedeixen l’atracció del turisme 

de qualitat. 

Pel que fa als punts 4 i 5, comenta que fan referència als impostos. El Grup Popular creu que no 

calen nous impostos perquè ja hi ha un impost turístic que genera al voltant de 21 milions 

d’euros cada any. Per tant, insisteix a reclamar que l’Ajuntament de Barcelona exigeixi la gestió 

del cent per cent d’aquest impost, perquè amb aquests diners hi hauria recursos suficients per 

poder pal·liar l’impacte i els problemes generats pel turisme. Reitera, doncs, que no cal 

incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, sinó que s’ha de gestionar millor allò que ja es 

té. Insisteix, doncs, a exigir a l’alcaldessa Colau fermesa davant del president Puigdemont per 

aconseguir els 21 milions d’euros anuals de l’impost turístic que es recapten a Barcelona. 

Per acabar, pregunta si el govern municipal pensa incrementar la pressió fiscal als barcelonins i 

als emprenedors de la ciutat en el sector del turisme. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable a la proposició. Apunta que els debats polítics 

sempre es fan a instància dels grups de l’oposició, en aquest cas al voltant del Pla estratègic de 

turisme 2020, que hauria de ser una eina estratègica per resoldre la bombolla turística que hi ha 

a Barcelona. Recorda que els partits que hi ha al govern varen criticar molt el govern de 

Convergència i Unió al mandat anterior mitjançant diferents plataformes però, en canvi, un cop 

al govern han estat incapaços d’implementar eines per resoldre cap dels problemes existents. 

A continuació, afirma que la reunió plenària sobre el Pla estratègic de turisme 2020 va ser un 

fracàs absolut de participació, perquè només varen prendre la paraula els membres de l’equip 

directiu de Turisme o el Sr. Truñó per fer veure que hi havia una certa participació, situació que 

qualifica de surrealista i de sorprenent. 

El Grup de Convergència i Unió creu que aquest pla no té cap concreció i que és massa genèric. 

També troba sorprenent que no s’hi esmenti el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, 

que és l’eina principal per fer front a aquesta problemàtica. A més a més, recorda que el govern 

va presentar plans de xoc contra els habitatges d’ús turístic il·legals i va anunciar tot un seguit 

de mesures, com l’enviament de 800.000 cartes als veïns perquè posessin denúncies, la promesa 

que amb els recursos de l’impost turístic es pagarien canvis d’estatuts de les comunitats de 

veïns, el conveni amb l’Agència Tributària per obrir expedients per les transaccions irregulars 

en aquesta matèria, la sanció a Airbnb, entre d’altres. Tanmateix, acusa el govern que, a l’hora 

de la veritat, es limita a filosofar i no fa cap tipus de concreció. 

D’altra banda, indica que el seu grup voldria que es gravés, amb una taxa nova, els turistes que 

no pernocten a Barcelona però passen el dia a la ciutat, que quantifica en 15 milions anuals, 

anomenats excursionistes, que ocasionen força problemes de mobilitat i no consumeixen en els 

sectors de l’allotjament, la restauració o el transport. Pregunta, doncs, què pensa el govern sobre 

la possibilitat d’estudiar aquest nou gravamen. 

A continuació, recorda que el seu grup havia demanat que es creés una comissió de seguiment 

del PEUAT i voldria saber si el govern està disposat a ser transparent en aquesta qüestió. 

Finalment, pregunta al govern com pensa concretar el Pla estratègic de turisme 2020. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable del 

seu grup a la proposició, si bé amb no gaires esperances, malgrat que està segura que el Sr. 

Colom dirà que bona part dels punts proposats ja estan incorporats al pla estratègic, que hi 

donaran compliment i que formen part dels objectius del pla. Tanmateix, apunta que durant 

l’actual mandat el govern de la Sra. Colau ha impulsat mesures d’ordenació i regulació del 

turisme que no han anat en aquesta línia i que el model que defensa en govern municipal és 

força diferent. En aquest sentit, diu que l’aposta del seu grup és pel model de col·laboració 

publicoprivat perquè ha donat bons resultats i perquè, a més a més, l'Administració pública 

juntament amb el sector privat han de garantir una bona distribució i oferta de turisme de 
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qualitat. 

Pel que fa a la creació de noves icones turístiques a la ciutat, assegura que és una qüestió molt 

important perquè esponjarà el turisme arreu de la ciutat, generarà riquesa en altres barris o 

acostarà els turistes a d’altres zones de Barcelona que ho reclamen, com l’eix Besòs, cosa que 

enriquiria el teixit comercial i dels emprenedors, i garantiria més inversions, les quals 

permetrien l’existència d’una oferta de més qualitat. Per tant, el seu grup vol que hi hagi noves 

centralitats a la ciutat que permetin una distribució millor del turisme, millorar la marca 

Barcelona, millorar les destinacions turístiques i evitar concentracions en determinats espais on 

tanmateix és evident que els turistes es concentraran perquè l’atractiu turístic hi és. 

El Grup de Ciutadans també és partidari d’apostar pel turisme de qualitat, però assenyala que 

impedir que hi hagi allotjaments turístics de qualitat, de luxe o d’alt nivell no afavorirà 

l’arribada de persones que deixin ingressos a la ciutat. Així, davant la manca d’oferta 

d’allotjament, entén que continuarà la presència de turistes que passen el dia a la ciutat però que 

s’allotgen fora, de manera que l’impacte serà el mateix però la ciutat no gaudirà dels recursos 

que generen els allotjaments. 

Pel que fa a les eines per a la bona governabilitat, al seu grup li agradaria que se 

n’implementessin, però constata que ni el PEUAT, ni altra regulació sobre allotjaments 

turístics, ni els resultats del pla de xoc no han permès aquesta millora de la governabilitat del 

turisme. 

Finalment, es mostra d’acord que els recursos provinents de la recaptació fiscal per conceptes 

turístics s’inverteixin en els barris que pateixen més la pressió turística, però sempre que això 

no augmenti la pressió fiscal dels ciutadans. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició perquè creu que hi ha una 

certa confusió darrere d’aquesta proposta. Així, d’una banda s’insisteix que es vol un turisme de 

qualitat i sostenible, però entén que el grup proposant no està disposat a fer servir les eines que 

poden garantir aquests objectius. Assenyala que per tenir aquestes eines s’han de tenir uns 

instruments fiscals adequats, de manera que es puguin gravar les activitats més sostenibles i 

afavorir aquelles que ho són més. Pensa, doncs, que renunciar a la fiscalitat i a la modulació 

dels impostos i de les taxes corresponents és un gran error i una contradicció. Per tant, el Grup 

d'Esquerra Republicana no està d’acord amb el plantejament de la proposició i entén que el que 

es proposa és paradoxal. 

A continuació, qualifica de malaltissa la pretensió del Grup Popular que la Generalitat cedeixi 

la totalitat de la recaptació de l’impost turístic que es fa a Barcelona a l’ajuntament. Argumenta 

que l’impost d’estades en establiments turístics és un impost de la Generalitat de Catalunya, que 

una part important ja està cedida als municipis i una part encara més important està cedida a la 

ciutat de Barcelona. Per tant, pregunta per què el grup proposant insisteix a en aquest tema 

quan, a més a més, no té clar com ha d’enfocar aquesta qüestió, atesa la contradicció que ha 

comentat anteriorment. També pregunta per què reclamen la cessió del cent per cent d’un 

impost de la Generalitat i no ho fan amb la totalitat o una part de les taxes aeroportuàries, que 

també tenen molt a veure amb el turisme i també afecten molt la saturació de la ciutat de 

Barcelona. Argumenta en la mateixa línia sobre les taxes d’amarratge de creuers al port de 

Barcelona. Assegura que el Grup Popular fa aquestes propostes perquè en un cas es tracta d’un 

impost de la Generalitat i en els altres casos la competència és del Govern espanyol del Partit 

Popular. En definitiva, torna a qualificar aquesta reclamació d’obsessiva i suggereix que 

l’apliquin a altres àmbits. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que el model de col·laboració publicoprivat o de gestió mixta del 

turisme és un paradigma fals. Argumenta que el patrimoni comú sobre el qual es desenvolupa 

l’atracció turística és, per definició, de caràcter públic, mentre que l’empresa privada turística 
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fonamenta el negoci sobre l’atractiu turístic per a benefici propi i exclusiu. La CUP - Capgirem 

Barcelona, per tant, considera que la gestió ha de ser pública i que no s’han de destinar recursos 

públics a la promoció del lucre privat. Defensa, doncs, un model de decreixement turístic per a 

la ciutat de Barcelona i no creu que s’hagi de promoure la ciutat amb l’objectiu de captar més 

turistes. 

En segon lloc, afirma que el model de descentralització turística és una fal·làcia perquè les 

icones turístiques són les que són i concentren els milions de visitants de la ciutat. La 

descentralització, afegeix, en el millor dels casos és una forma d’estendre el problema o, en el 

pitjor dels casos, una forma per continuar construint la bombolla turística i immobiliària. 

Apunta que el decreixement no passa per descentralitzar, sinó per fomentar un model productiu 

de ciutat diferent. 

En tercer lloc, en el supòsit que s’hagués de fomentar un tipus de turisme, el seu grup no optaria 

per un turisme de les elits, que és el que el grup proposant anomena «turisme de qualitat», sinó 

per un turisme de les classes populars i per a les classes populars. 

En quart lloc, assenyala que el problema no és la governabilitat del turisme, sinó el caràcter 

massiu, especulatiu i la incidència negativa sobre les veïnes. Tot i així, reclama que 

l’ajuntament pugui gestionar el cent per cent de la recaptació de l’impost turístic per tal de 

destinar-la íntegrament a reparar els efectes negatius que aquesta activitat té sobre la ciutadania, 

per exemple sobre la pobresa o l’habitatge, i no per continuar promocionant el turisme. 

Finalment, considera que s’ha d’incrementar la pressió fiscal a les empreses turístiques per 

fomentar el retorn social dels beneficis que extreuen aprofitant-se del patrimoni i l’esforç 

comuns. Recorda que el seu grup va fer propostes en aquest sentit durant el debat de les 

ordenances fiscals. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. COLOM mostra sorpresa per la proposició del Grup Popular perquè, tal com el govern ha 

defensat reiteradament, la gestió de les polítiques turístiques han de tenir un lideratge municipal 

i, per tant, el pla estratègic respon al principi de gestió pública. Tot i així, comenta que a les 

primeres vint pàgines del pla s’esmenten deu mesures concretes de col·laboració 

publicoprivada. 

Pel que fa a les noves icones turístiques, remarca que el Programa 3, «Destinació Barcelona», 

en la línia d’actuació 3.3, «Estratègia territorial de la destinació», es contemplen mesures com 

l’estratègia de desconcentració, la gestió del turisme en l’àmbit metropolità. En la línia 

d’actuació 3.4, «Atractius de visita i productes turístics», es contempla crear nous atractius que 

encaixin amb l’estratègia territorial o promoure el comerç i la gastronomia locals. Així, doncs, 

pregunta al portaveu del Grup Popular si ha llegit el pla estratègic, perquè té la sensació que no 

ho ha fet. 

D’altra banda, li preocupa que es pretengui considerar els hotels com a icones turístiques i, per 

tant, opina que tant el Sr. Mulleras com la Sra. Mejías cometen una incoherència greu perquè 

defensen que s’ha de desconcentrar el turisme però alhora volen que es facin més hotels al 

centre. Contràriament, creu que el PEUAT precisament permet la construcció d’hotels a les 

zones perifèriques. 

A continuació, replica a la Sra. Recasens que el pla estratègic sí que fa referència al PEUAT, 

concretament a la pàgina 69. També li retreu que hagi criticat les intervencions del director de 

Turisme o del Sr. Truñó, quan és ben conegut el paper que ha jugat aquest darrer en diversos 

plans estratègics. Per tant, reitera que tota la crítica que ha fet la portaveu del Grup de 

Convergència i Unió no té coherència ni credibilitat. 

Finalment, pel que fa a reclamació que es fa per tal que l’ajuntament pugui gestionar el cent per 
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cent de la recaptació de l’impost turístic, constata que el grup proposant no ha presentat cap 

esmena a la Llei de mesures fiscals en aquest sentit. 

 

El Sr. MULLERAS torna a preguntar si el govern descarta, o no, incrementar la pressió fiscal 

als barcelonins i als emprenedors de la ciutat en l’àmbit del turisme. 

 

La Sra. RECASENS aclareix que en la intervenció anterior havia dit que era significatiu que a 

la jornada participativa on el Sr. Colom va presentar el Pla estratègic de turisme 2020 només 

van prendre la paraula els membres del seu equip directiu i un redactor del pla estratègic, a part 

d’una consellera de la CUP i d’un veí que va parlar de l’àrea metropolitana. En tot cas, 

puntualitza que no ha criticat que el Sr. Torrella, director de Turisme i Esdeveniments, o el Sr. 

Truñó hi intervinguessin, sinó que en una jornada que havia de ser participativa només 

intervinguessin aquestes persones. 

 

La Sra. MEJÍAS aclareix que no ha parlat d’hotels com a icones turístiques, sinó que ha 

defensat que cal crear noves centralitats amb atractius turístics nous en altres espais de la ciutat 

per tal d’esponjar el turisme. En cap moment, doncs, no ha dit que els hotels sigui icones 

turístiques. 

 

El Sr. GARGANTÉ fa referència a la situació que s’ha produït en el debat d’aquest punt, en el 

qual, havent-se esgotat el temps d’intervenció de tots els grups, la presidenta ha concedit trenta 

segons addicionals a cada portaveu. Entén, doncs, que quan dos grups sol·licitin trenta segons 

addicionals d’intervenció se’ls concedirà perquè, altrament, es produiria una situació 

discriminatòria. 

 

La PRESIDENTA respon que la Presidència té la potestat d’administrar els temps 

d’intervenció. 

 

El Sr. COLOM replica a la Sra. Recasens que primer havia dit que en la presentació del Pla 

estratègic de turisme 2020 només havien intervingut dues persones i ara ha reconegut que van 

ser quatre, de manera que si disposés de més temps segurament aquest nombre d’intervinents 

s’aniria ampliant. 

Quant al PEUAT, retreu a alguns grups que identifiquin turisme de qualitat amb turisme de 

luxe. En tot cas, assegura que en un any s’ha avançat molt perquè ara ja es parla de lideratge des 

de l'Administració i de turisme de qualitat per comptes de quantitat, mentre que un any enrere el 

debat era totalment diferent. 

A continuació, diu que el pla estratègic pretén ser un pla de ciutat. En aquest sentit, assenyala 

que el govern municipal hi ha estat treballant i ho continuaran fent amb tots els grups polítics 

perquè volen que, d’una manera o altra, tothom s’hi senti identificat i que es pugui avançar 

conjuntament per millorar la gestió del turisme a la citat de Barcelona perquè, en definitiva, 

això significa millorar el model de ciutat. 

 

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

PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot 

favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 

favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/5590) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Reprovar al President del Consell 

d'Administració de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet i Ferrer, per fer cas omís a la moció 

del parlament de Catalunya i a la Declaració Institucional de l'Ajuntament de Barcelona que 

sol·licita la no presència de l'Exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament, entre altres 

esdeveniments. 2. Instar a l'Alcaldessa i Presidenta del Consell General de Fira de Barcelona a 

convocar una sessió segons disposa el punt b) de l'article 9 dels Estatuts per explicitar aquesta 

reprovació i sol·licitar el compliment de la moció del Parlament de Catalunya i la Declaració 

Institucional de l'Ajuntament de Barcelona en relació a la no presència de l'Exèrcit espanyol al 

Saló de l'Ensenyament, entre altres esdeveniments. 3. Modificar l'article 1 paràgraf cinquè i 

l'article 2 paràgraf primer dels Estatuts: "...la promoció, foment i desenvolupament del comerç i 

la indústria..." afegint "dintre del marc de la cultura de la pau i les accions de foment de la pau 

al món". 4. Modificar l'article 13 on s'indica: "El Consell d'Administració està constituït per set 

o nou membres nomenats pel Consell General, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació de Barcelona..." afegint ", la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 

Barcelona...". 5. Modificar l'article 15 on s'expressen les tasques que li corresponen al Consell 

d'Administració per a que el Consell General, tenint en compte que la part pública representa el 

66% de la Fira de Barcelona, tingui potestat per introduir els canvis que consideri necessaris si 

així s'escau en la programació de les activitats de la Fira, l'organització de la realització de les 

activitats de la Fira, la cessió temporal de locals, instal·lacions o serveis de la Fira, la regulació 

de l'ordenació interna de la Fira, la constitució de comissions i ponències, l'autorització de 

concessions sobre instal·lacions o serveis de qualsevol naturalesa que s'estableixin al recinte 

firal, l'encàrrec, aprovació i contractació de la realització de projectes tècnics, obres, 

instal·lacions i presentacions de serveis, l'aprovació de l'emissió i subscripció d'emprèstits i tota 

mena d'inversions, operacions de crèdit i qualsevol tipus de contractes o convenis de contingut 

econòmic, la fixació de la política general de preus i tarifes d'utilització dels espais i dels 

serveis en les activitats firals i qualsevol altra que sigui necessària per al desenvolupament de la 

Fira. 

 

EL Sr. GARGANTÉ exposa que el 26 de febrer de 2016 el plenari del Consell Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona va fer una declaració institucional de suport a la campanya 

«Desmilitaritzem l’educació», en el primer punt de la qual va acordar defensar un Saló de 

l’Ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais 

educatius que fomentin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la 

solidaritat internacional. 

A continuació, recorda que el 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una 

moció sobre la desmilitarització a Catalunya, amb els vots favorables de Junts pel Sí, Catalunya 

Sí que es Pot i la CUP. En el cinquè punt d’aquesta moció s’insta el Govern de la Generalitat a 

evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació, i evitar també que 

sigui present en espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la 

Infància, la Fira de Formació Professional a Lleida, l’ExpoJove, de Girona o l’Espai de 

l’Estudiant, de Valls. 

Malgrat aquesta declaració institucional de l’Ajuntament de Barcelona i la moció del Parlament 

de Catalunya, constata que l’exèrcit espanyol triplicarà la superfície del seu estand durant el 

Saló de l’Ensenyament, que s’ha de celebrar entre el 22 i el 26 de març de 2017 al recinte firal 

de Montjuïc. 

Pel que fa al funcionament de la Fira de Barcelona, indica que el president del consell 

d’administració des de 2004 és Josep Lluís Bonet, president també de Freixenet i de la Cambra 

de Comerç d’Espanya, i que el poder accionarial de la Fira es reparteix a parts iguals entre 



 

Ref:  CCP 2/17 Economia i Hisenda 

v.  16/ 2/ 2017     12: 21 
39 

l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. 

Remarca que el Consell General de Fira de Barcelona és presidit per l’alcaldessa Ada Colau, 

amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, com a vicepresident primer i el 

president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, com a vicepresident segon. A 

més a més, apunta que, segons els estatuts de Fira de Barcelona, s’estableix que la Cambra de 

Comerç té la potestat de proposar els membres del consell d’administració, potestat de la qual 

queden exclosos l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, malgrat que aquestes 

dues institucions públiques tenen un 66 % de les accions. Comenta que el Consell 

d’Administració de Fira de Barcelona és format per nou membres i que el seu president, el Sr. 

Bonet, ha decidit que l’exercit espanyol tripliqui la superfície del seu estand, conjuntament amb 

la resta de membres d’aquest consell d’administració. 

Tenint en compte aquesta situació, la campanya «Desmilitaritzem l’educació» va enviar una 

carta la Presidència del Consell d’Administració de Fira de Barcelona lamentant que hagi 

acceptat mantenir i ampliar l’espai destinat a l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament contra la 

voluntat popular, recollida i expressada per l’Ajuntament de Barcelona i pel Parlament de 

Catalunya, i considera que les fires educatives o de qualsevol tipus han de servir per oferir al 

jovent opcions per fomentar la creativitat, el pensament crític i el valor de la pau, entre altres. 

Per tant, la CUP - Capgirem Barcelona proposa reprovar el president del Consell 

d’Administració de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet i Ferrer, insta l’alcaldessa i presidenta 

del Consell General de Fira de Barcelona a convocar una sessió d’aquest organisme per 

explicitar aquesta reprovació i sol·licitar el compliment de la moció del Parlament de Catalunya 

i de la declaració institucional de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal que no torni a succeir 

quelcom de similar, proposa la modificació del paràgraf cinquè de l’article 1 i el paràgraf 

primer de l’article 2 dels estatuts per tal que aquest organisme es regeixi dintre del marc de la 

cultura de la pau i les accions de foment de la pau al món. També proposa la modificació de 

l’article 13, que atorga la potestat de nomenar els membres del consell d’administració a la 

Cambra de Comerç de Barcelona, per tal que en aquest nomenament també participin la 

Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Barcelona. Finalment, proposa la modificació de 

l’article 15, on s’especifiquen les tasques del consell d’administració, per tal que la part pública, 

que insisteix que representa el 66 %, tingui la potestat per introduir els canvis que consideri 

necessaris. Si no es fan aquests canvis, subratlla que cada quatre anys es voten uns representants 

polítics però que en realitat qui pren les decisions són els membres del consell d’administració, 

els quals no són votats pels veïns i veïnes de Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS entén que no és pertinent plantejar aquesta proposta en el marc de la 

Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, raó per la qual anuncia 

l’abstenció del Grup de Convergència i Unió. 

En aquest sentit, recorda que l’ajuntament ja s’ha posicionat sobre aquesta qüestió i n’ha parlat 

a bastament. Així, assenyala que el 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar 

una moció sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament i 

va instar el Govern de la Generalitat, en concret el Departament d’Ensenyament, que és qui té 

representació en el Consell d’Administració de Fira de Barcelona, a emprendre les actuacions 

que ha assenyalat el portaveu de la CUP. De la mateixa manera, indica que el 26 de febrer de 

2016 el Consell Municipal es va posicionar sobre aquesta qüestió amb una declaració 

institucional que instava l’Ajuntament de Barcelona a fer les gestions pertinents amb Fira de 

Barcelona perquè no es permetés la representació institucional militar al Saló de 

l’Ensenyament. 

D’altra banda, el Grup de Convergència i Unió agraeix a la CUP que presenti aquesta 

proposició perquè vol saber les gestions que ha fet l’alcaldessa, com a presidenta de Fira de 

Barcelona, per traslladar la posició de l’ajuntament sobre aquesta qüestió, més enllà que 
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s’enorgulleixen i s’alegren de les rodes de premsa l’alcaldessa amb el president de Fira de 

Barcelona, amb el conseller Baiget i amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

perquè posen en valor la Fira, cosa que comparteix. 

A continuació, remarca que Fira de Barcelona fa molts anys que no està polititzada i temps 

enrere es va fer un acord per teixir complicitats amb el sector privat per tal que aquesta 

institució fos un motor econòmic de Catalunya i pal de paller de l’estratègia econòmica del país. 

En aquest sentit, assegura que els resultats són evidents i destaca que l’any 2016 Fira de 

Barcelona va tenir un rècord històric de facturació, amb una xifra de negoci de més de 165 

milions d’euros. Reclama, doncs, de no jugar amb els instruments que contribueixen a la 

competitivitat de la ciutat perquè alguns debats, posicionaments i formulacions no són innocus. 

Finalment, reclama que el govern municipal faci declaracions que siguin impecables pel que fa 

al suport a Fira de Barcelona i que, en aquest cas, expressi la posició de l’ajuntament en el si del 

Consell d’Administració de Fira de Barcelona, que és on pertoca. Demana que l’alcaldessa 

compleixi amb les seves funcions i alhora protegeixi la Fira i li doni suport. 

 

La Sra. MEJIAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que les Forces 

Armades Espanyoles tenen diverses escoles de formació, on s’imparteixen cicles formatius i 

curriculars reconeguts tant pel Ministeri d’Educació com per la Secretaria d’Estat 

d’Universitats, fruit de convenis signats amb centres públics a Catalunya mitjançant el 

Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Formació Professional. Destaca que 

aquestes formacions donen lloc a titulacions que tenen plena homologació en la vida civil com a 

tècnic especialista o tècnic superior. Afegeix que el nivell de formació és molt alt i en alguns 

casos les titulacions tenen reconeixement internacional a la Unió Europea i a la resta del món. 

Entén, doncs, que les Forces Armades tenen tot el dret a participar en el Saló de l’Ensenyament 

per fer conèixer la seva oferta formativa, igual que ho fa qualsevol altra institució de l’Estat. 

Tot seguit, qüestiona la credibilitat i l’autoritat moral de la CUP per exigir el compliment de les 

resolucions que s’aproven a l’ajuntament o al parlament, perquè són els primers a saltar-se la 

llei. Contràriament, assegura que Ciutadans està acostumat a complir les lleis, afirma que les 

lleis són iguals per a tothom i, per tant, també per a les Forces Armades. En aquest sentit, 

pregunta quina autoritat moral o quina credibilitat té qui insulta, menysprea, ofèn o provoca 

contínuament institucions de l’Estat, el qual es veu obligat a donar compte d’aquestes 

actuacions a la justícia, per exigir que algú se salti les lleis i veti il·legalment ningú de participar 

en una mostra educativa com el Saló de l’Ensenyament. També és pregunta quina autoritat té el 

portaveu de la CUP per parlar de cultura de pau, quan les alcaldesses d’aquesta formació han fet 

declaracions com «aquí habrá hostias que parirán terror», o quan tracten com a herois persones 

que han estat inculpades i condemnades per intentar imposar les seves idees a través de la força 

de les armes. Assegura que això no és cultura de pau i insisteix que la CUP no té cap autoritat 

moral ni credibilitat per demanar el que es demana en aquesta proposició. 

Finalment, indica que el grup proposant no té possibilitat de modificar els estatuts de Fira de 

Barcelona perquè no té representació en el consell d’administració atès que aquest està format 

per empresaris que amb la seva empenta han aconseguit fer de la Fira el que avui és i, en segon 

lloc, perquè no tenen representació en el Consell General ja que no tenen prou suport social ni 

prou vots. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que, tot i que el Grup d'Esquerra Republicana no comparteix al 

cent per cent la manera com es planteja aquesta proposició, hi votaran a favor per coherència 

amb allò que han defensat sempre. 

En primer lloc, exposa que Esquerra Republicana i les seves joventuts sempre han denunciat la 

presència de les institucions militars en espais educatius i de lleure com el Saló de 

l’Ensenyament o el Saló de la Infància, perquè creuen que cal fomentar els valors de la pau. 
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En segon lloc, apunta que votaran a favor de la proposició per ser coherents amb allò que els 

grups polítics han aprovat en diferents institucions els darrers mesos, com la Moció 55/XI del 

Parlament de Catalunya, en la qual s’insta el Govern de la Generalitat a evitar la presència de 

l’exèrcit en espais educatius i promocionals, i la declaració institucional de l’Ajuntament de 

Barcelona aprovada pel Consell Municipal tot just un any enrere, i que insta el govern 

municipal a no permetre la representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a 

cap altre espai educatiu o de lleure, com el Saló de la Infància. 

Finalment, creu que hi ha algun problema en els òrgans de representació i de gestió de Fira de 

Barcelona quan, malgrat que les administracions públiques, Ajuntament de Barcelona i 

Generalitat de Catalunya, representen el 66 % d’aquest consorci, malgrat el compromís 

d’aquestes institucions pel que fa a la sostenibilitat econòmica, al creixement i projecció de la 

Fira, i malgrat l’existència d’un mandat popular clar sobre aquesta qüestió que s’ha expressat 

mitjançant les declaracions de l’ajuntament i del Parlament, el consell d’administració en fa cas 

omís i ni tan sols es molesta a donar resposta a les cartes enviades per l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que sol·liciten que es desestimi la sol·licitud de 

l’exèrcit pel que fa al Saló de l’Ensenyament. 

Per totes aquestes raons, el Grup d'Esquerra Republicana reitera el suport a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el Grup Popular no està d’acord ni en la forma ni en el fons de 

la proposició. 

Pel que fa a la forma, voldrien que Secretaria expliqués per quina raó aquesta proposició es 

tracta en la Comissió d’Economia i Hisenda i no pas a la de Presidència, per exemple, perquè es 

parla d’organització i funcionament de la fira, dels estatuts, de reprovar el paper d’una persona 

que té un càrrec a Fira de Barcelona, i no del contingut. Apunta la possibilitat que la proposició 

s’hagi inclòs en l’ordre del dia simplement perquè el grup proposant és qui és. 

D’altra banda, insisteix que la Comissió d’Economia i Hisenda no és el lloc per reprovar el 

president de la Fira ni la gestió del consorci. En tot cas, creuen que l’haurien de felicitar perquè 

l’exèrcit espanyol sigui al Saló de l’Ensenyament i perquè hagi triplicat la superfície del seu 

estand. El seu grup està molt content que això sigui així perquè aquest és un dels estands que té 

més èxit de visitants en aquest esdeveniment, cosa que atribueix a la gran tasca que fa en 

l’àmbit de la formació i de l’ensenyament a Barcelona i a Catalunya. 

Afegeix que la cultura de la pau no consisteix a coaccionar metges, a agredir periodistes, a 

cremar banderes ni homenatjar terroristes, sinó defensar civils en guerres internacionals, formar 

gent que no té recursos i lluitar i morir per la pau. Afirma que això és el que fa l’exèrcit 

espanyol. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia que el Grup Socialista tampoc pot donar suport a la proposició i 

subratlla el suport del govern municipal a la tasca que fa la Fira quant a promoció de 

l’economia de la ciutat. En aquest sentit, assenyala que la projecció mundial de Barcelona en 

termes econòmics és un èxit clar, a més a més, la Fira ha tingut i té la capacitat de generar 

activitat econòmica directament i indirecta, i és un dels motors econòmics més evidents que 

tenen tant la ciutat com l’àrea metropolitana. Indica que, en part, això s’ha aconseguit gràcies a 

un treball conjunt entre la societat civil, les empreses i les administracions, en aquest cas la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions. 

Tot seguit, apunta que, a causa d’aquest èxit que esmenta, no s’han de traslladar a la Fira de 

forma mimètica els debats polítics, tot i que són legítims, dels grups polítics. Entén que la 

Comissió d’Economia i Hisenda no és el lloc adequat i que fer reprovacions o demanar la 

modificació d’estatuts tampoc no és la forma adequada per abordar aquesta qüestió, perquè ja hi 

ha mecanismes previstos dins de la Fira per fer-ho possible. 

Per una raó de forma, doncs, reitera que el seu grup no donarà suport a la proposició. 
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Tanmateix, remarca que l’alcaldessa, en nom del govern, es va adreçar als òrgans directius de 

Fira de Barcelona i els va traslladar les resolucions que havien pres l’ajuntament i el Parlament, 

i reconeix que aquestes resolucions no han estat ateses. 

Pel que fa al fons de la qüestió, el Grup Socialista no comparteix la posició que les Forces 

Armades no puguin ser a la Fira. Apunta que en qualsevol país democràtic i avançat la professió 

de militar és reconeguda i reglada, com també ho és a Espanya. Per tant, els sembla normal que 

l’exèrcit tingui presència al Saló de l’Ensenyament, tal com han expressat no donant suport a 

les iniciatives del Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona. 

A continuació, reclama més coherència als grups que donen suport al Govern de la Generalitat, 

perquè veu dues posicions diferents en aquests grups municipals, cosa que no entén perquè 

apunta que el conseller Baiget representa el Govern de la Generalitat a Fira de Barcelona i, per 

tant, assenyala que aquest debat es podria reproduir en el Parlament de Catalunya. 

Finalment, reitera que la Comissió d’Economia i Hisenda no és el lloc ni presentar una 

proposició és la forma per plantejar un debat d’aquestes característiques. 

 

El Sr. COLOM exposa que Barcelona en Comú va signar la declaració institucional del 26 de 

febrer de 2016, en què s’instava el govern municipal a fer les gestions amb Fira de Barcelona 

per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament. Informa que 

s’han fet les gestions corresponents i se’n continuen fent, gestions que hauran de ser ateses per 

la Fira. Tanmateix, el govern considera que no és mitjançant aquesta proposició que s’han 

d’articular canvis en els estatuts del consorci ni reprovar el president del consell 

d’administració. Així, el govern està obert a parlar sobre la governança de la Fira, qüestió que 

s’ha de poder discutir tranquil·lament, però afirma que seria un error fer aquest debat a causa de 

la presència de l’exèrcit a la Fira. 

Així, doncs, el seu grup està d’acord en el fons de la qüestió però no en la forma, raó per la qual 

anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt. 

 

El Sr. GARGANTÉ replica a la consideració que la Comissió d’Economia i Hisenda no és el 

lloc pertinent per presentar aquestes demandes i assenyala que la CUP no té presència en el 

Consell General de Fira de Barcelona, de manera que no tenen cap altre lloc on presentar-les. 

D’altra banda, considera que sí que és pertinent reprovar la decisió del president del consell 

d’administració, el qual ha ignorat les decisions de l’Ajuntament de Barcelona i del Parlament 

de Catalunya. 

Quant als estatuts del consorci, insisteix que pertoca modificar-los perquè les entitats públiques 

que hi ha a la Fira, que són majoritàries, puguin decidir sobre el consorci, i que no sigui la part 

privada, que és minoritària, la que acaba decidint qüestions com aquestes. 

A continuació, comenta que, malgrat que s’ha afirmat que la Fira no ha d’estar polititzada, la 

presència de l’exèrcit espanyol és una decisió política i té connotacions polítiques, més en 

aquests moments històrics, com li sembla que és evident. 

Pel que fa a l’afirmació del portaveu del Grup Popular sobre el fet que la proposició s’hagi 

inclòs a l’ordre del dia pel fet que el grup proposant és qui és, no sap a què ha volgut dir. En tot 

cas, indica que s’han limitat a registrar la proposició, tal com es fa habitualment. 

Finalment, reitera que el fet que el president del Consell d’Administració de Fira de Barcelona 

ignori les decisions de l’Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya i que alguns 

grups municipals creguin que no és important reprovar aquesta actitud retrata aquests grups. 

 

El Sr. COLLBONI expressa l’abstenció del seu grup.  
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La PRESIDENTA davant l’empat en la votació dóna la paraula a la secretària que aclareix que  

quan es produeix empat en la votació la facultat de dirimir el vot la té atribuïda, mitjançant el 

vot de qualitat, el regidor portaveu del grup municipal del govern en el qual s’integra 

l’alcaldessa, i que quan el sentit del vot d’aquest és l’abstenció, s’entén que no s’aprova la 

proposició. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Collboni expressa l'abstenció del PSC, la 

Sra. Recasens expressa l'abstenció de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot contrari de C's, la 

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

i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. ES REBUTJA. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

15.-  (M1519/5569) Que el Govern municipal elabori dos censos. Un, dels immobles consistents en 

edificis que puguin destinar-se a oficines propietat de l'Ajuntament de Barcelona, empreses i 

organismes municipals. Altre dels immobles pels que l'Ajuntament de Barcelona, empreses i 

instituts municipals paguin un lloguer. 
 

El Sr. SIERRA llegeix el text del prec. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec. Informa que el cens d’edificis municipals cedits ja existeix 

i està disponible a la web de l’ajuntament, web que s’actualitza de manera periòdica i que tindrà 

una nova actualització el mes d’abril de 2017. 

D’altra banda, comenta que el govern està treballant en un pla de racionalització i de gestió dels 

edificis municipals que permeti redistribuir les dependències municipals reduir paulatinament la 

despesa de l’ajuntament en concepte de lloguers. 

Pel que fa al cens d’immobles llogats, apunta que a començament de febrer de 2017 s’ha acabat 

d’actualitzar i pròximament serà publicat al Portal de la transparència. 

 

El Sr. SIERRA agraeix l’acceptació del prec i anuncia que s’ha d’absentar de la sessió per 

motius personals. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/5587) Que el Govern municipal ens informi sobre la situació administrativa del quiosc 

situat a la plaça de la Revolució del Districte de Gràcia, la raó per la qual no s'ha retirat i quina 

és la data prevista de fer-ho, detallant tota la informació per escrit en la mateixa sessió de la 

Comissió incloent les dates concretes corresponents. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’11 de desembre de 2013 es va aprovar un pla de quioscos, que 

preveia que quan un quiosc es tanqués sortiria a concurrència pública i, si aquesta quedava 

deserta, es plantejaria l’eliminació del quiosc de l’espai públic. 

Aquest prec fa referència al quiosc de la plaça de la Revolució, al districte de Gràcia, que 

actualment no té activitat. Vol saber des de quan està inactiu, perquè no s’ha retirat si ja no 

s’utilitza per vendre diaris, revistes i altres publicacions, quina és la seva situació administrativa 

i quina és la data prevista per retirar-lo de l’espai públic. 
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El Sr. PISARELLO recorda que aquestes preguntes s’han plantejat reiteradament en el Consell 

de Districte de Gràcia i ja han explicat al Grup Popular que la situació administrativa del quiosc 

de premsa de la plaça de la Revolució és de vacant, sense concessió. 

D’altra banda, apunta que les retirades puntuals de quioscos sempre s’han realitzat a petició dels 

districtes i assenyala que en aquest cas al consell de districte no li consta que hi hagi hagut cap 

tipus de protesta per la situació d’inactivitat del quiosc. 

Finalment, informa que el govern està confeccionant un nou pla de quioscos en el qual es 

decidiran les accions que s’han de fer a tots els quioscos de la ciutat. Apunta, doncs, que en 

aquest pla es donarà resposta a la situació d’aquest quiosc concret. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que, tal com ha reconegut el tinent d’alcalde Pisarello, el quiosc 

de la plaça de la Revolució no té concessió i, per tant, no s’està utilitzant per a la seva finalitat. 

Denuncia que aquest potser és el primer quiosc ocupat de Barcelona i que actualment els ocupes 

de Gràcia l’estan fent servir de traster gratuït, on s’emmagatzemen cadires, cartells i no sap si 

també de materials que poden ser utilitzats per a alguna altra finalitat en les manifestacions. 

Fins i tot indica que pot mostrar una fotografia que palesa aquesta situació. Remarca que això és 

una utilització privativa de l’espai públic i gratuïta perquè aquestes persones no paguen 

impostos. Per tant, acusa els ocupes de Gràcia d’actuar amb absoluta impunitat, amb la 

permissivitat del govern municipal de la Sra. Colau i del Sr. Collboni. 

Seguidament, pregunta al govern per què té aquesta tolerància amb els ocupes i no la té amb 

altres col·lectius que també cometen infraccions. Qualifica aquesta situació de presa de pèl per 

als veïns i per als comerciants de Gràcia i de Barcelona. 

Per tant, el Grup Popular reclama la retirada immediata d’aquest quiosc ocupat perquè és un 

focus d’inseguretat i un greuge comparatiu important per als veïns i els comerciants del barri, 

els quals han de pagar per utilitzar l’espai públic, per posar una terrassa, un negoci o per fer 

qualsevol tipus d’activitat. 

Finalment, acusa el govern de ser còmplice d’aquesta situació, quan sap que fins i tot això pot 

constituir un delicte. 

 

El Sr. PISARELLO apunta que els membres del Partit Popular s’haurien d’avergonyir quan 

parlen de no pagar impostos, de frau fiscal i de generació d’inseguretat. En tot cas, reitera que 

aquesta situació, que preocupa tant al portaveu del Grup Popular, al districte de Gràcia no ha 

generat cap tipus de queixa de veïns ni de comerciants. Per tant, insisteix que quan el pla estigui 

enllestit el govern n’informarà de manera adequada. 

 

Es dóna per tractat. 

 

17.-  (M1519/5588) Que el trasllat del mercat de l'Abaceria a la carpa provisional del passeig de Sant 

Joan es faci, com a molt tard, abans del darrer trimestre d'aquest any 2017, i que l'esmentada 

carpa es faci de comú acord amb els paradistes afectats. 
 

Tractat conjuntament amb el punt 3 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractat. 
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d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

18.-  (M1519/5598) Quin és el pla de treball del Govern municipal respecte al sector estratègic de la 

Moda a Barcelona. 
 

El Sr. BLASI recorda que durant el passat mandat, i potser durant els anteriors no tant, el sector 

de la moda era un sector estratègic. En aquest moment assenyala que s’ha produït un parèntesi i 

no sap si amb l’entrada del Partit dels Socialistes al govern municipal la situació ha variat. 

Per aquesta raó, formula la pregunta i, atès que suposa que hi respondrà el Sr. Collboni, espera 

tenir més sort en la resposta que quan l’àrea era gestionada per Barcelona en Comú. 

 

El Sr. COLLBONI exposa que el govern municipal, integrat per Barcelona en Comú i el PSC, 

té un pla per al sector de la moda i el disseny. Informa que en aquest moment el govern ha 

designat una persona de l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació per fer-se càrrec de la gestió 

dels temes relacionats amb la moda. Reconeix que durant uns anys, i no solament durant el 

darrer, aquesta responsabilitat no havia estat ocupada. Tanmateix, assegura que el sector de la 

moda i del disseny és estratègic i transversal, aplega més de 2.000 empreses, 3.000 treballadors 

i té una dimensió artística, industrial i d’innovació clau per a la ciutat. 

A continuació, comenta que el darrer pla va ser el Pla de moda 2009-2016 i que s’ha arribat a 

2017 sense haver-lo executat, entre altres coses perquè el govern de Convergència i Unió no ho 

va fer. 

Tot seguit, assegura que és conscient que el Grup de Convergència i Unió és sensible a aquesta 

qüestió. Reitera que l’ajuntament tindrà un responsable per a aquest àmbit i un pressupost, que 

estima al voltant de 300.000 euros, que es canalitzarà de l’àmbit de Promoció de la Ciutat. 

Assenyala que l’objectiu és tenir una diagnosi acurada de l’estat del sector, alinear els actors 

diferents actors que des de l’ajuntament treballen en qüestions vinculades amb la moda, alinear 

actors públics i privats al voltant d’una estratègia compartida, potenciar la vinculació de la 

moda amb la reputació internacional de Barcelona i garantir el suport municipal a aquelles 

iniciatives que, d’acord amb allò que estipuli aquest pla de treball, siguin d’interès per a la 

ciutat. En aquest cas, a més, el govern vol treballar al voltant de la relació entre el comerç, la 

cultura, el disseny, la moda i la innovació. Comenta que Barcelona Activa, sota la direcció de 

Promoció de la Ciutat, farà un procés de selecció de personal per treballar en aquest àmbit. 

Finalment, s’ofereix al Grup de Convergència i Unió per treballar plegats en aquest sentit. 

 

El Sr. BLASI agraeix la resposta. Entén que el govern municipal, amb l’entrada del Partit dels 

Socialistes, potser comença a tenir una visió més ampla per contemplar el sector de la moda 

com a estratègic, tal com havia estat en el mandat anterior. 

Quant al Pla de moda 2009-2016, constata que el segon tinent d’alcalde no ha esmentat si es 

farà un nou pla estratègic o de treball, o si voldran aplicar aquest, que ja està caducat. 

En qualsevol cas, puntualitza que han formulat aquesta pregunta també per posar-se a 

disposició del govern i treballar conjuntament en aquest àmbit, que ha de ser un àmbit de 

referència per a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI respon que sí que hi haurà un pla de treball, en el qual ja s’està treballant. 

 

Es dóna per tractada. 
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19.-  (M1519/5599) Quin ha estat finalment el resultat pressupostari en termes SEC de l'exercici 

2016 i quin serà el destí del mateix en matèria d'inversions o altres destins? 
 

La Sra. RECASENS vol saber quin serà el superàvit amb què el govern tancarà l’exercici 2016 i 

quina serà la destinació d’aquest superàvit pel que fa a inversions. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que la Llei reguladora de les hisendes locals és la que regula el 

període d’aprovació de la liquidació del pressupost. Apunta que és molt complicat fer aquesta 

liquidació abans del primer de març i que és materialment impossible tenir el resultat de 

l’exercici abans dels terminis fixats legalment. En tot cas, com cada any, es compromet a 

presentar la liquidació del pressupost abans d’acabar el mes de febrer i el govern n’informarà en 

la següent sessió del Consell Municipal, que serà el 31 de març. 

 

La Sra. RECASENS creu que aquesta liquidació s’haurà de fer abans del que anuncia el Sr. 

Pisarello perquè ja tenen el calendari de comptes i el 28 de febrer el govern tindrà el decret de 

liquidació, en el qual es podrà veure aquest resultat pressupostari. Diu que aquesta és una nova 

mostra de la manca de transparència del govern d’Ada Colau, que es va presentar a les 

eleccions precisament exigint transparència, i deu dies abans de signar el decret el govern vol 

fer veure que no coneix el superàvit amb què tancarà l’exercici. Atribueix aquesta falta 

d’informació al fet que el tinent d’alcalde pugui estar desinformat, cosa que sap que no és així, 

o bé al fet que li faci vergonya haver de reconèixer aquesta xifra de superàvit. Dit això, suposa 

que el superàvit de 2016 es deu acostar als 50 milions d’euros, que és la xifra que s’ha anat fent 

pública. 

Pel que fa a la segona pregunta, suposa que el tinent d’alcalde deu tenir aquesta informació i, 

per tant, torna a preguntar a quina finalitat es destinarà el superàvit. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que, d’acord amb el calendari de tancament de l’Ajuntament de 

Barcelona, els proveïdors poden enviar les factures corresponents a serveis prestats el 2016 fins 

al 16 de gener de 2017, i la data límit d’aprovació d’aquestes factures és el 31 de gener de 2017. 

Apunta que després cal confeccionar tota la documentació de la liquidació. Per tant, assegura 

que el govern es mou dins dels mateixos terminis que en els anys anteriors. 

A continuació, i tal com ha comentat en altres ocasions, diu que durant l’exercici 2016 s’ha 

hagut de fer el pagament derivat de la sentència de l’1 %. D’altra banda, informa que una part 

del superàvit es destinarà a mantenir el romanent de tresoreria per tal que l’ajuntament pugui 

continuar pagant a trenta dies i, una altra part, a inversions que siguin sostenibles 

financerament. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/5570) Augmentarà el Govern municipal durant aquest exercici els preus de les àrees 

blaves i verdes d'aparcament per als usuaris en els termes recollits al projecte d'Ordenances 

Fiscals per a 2017 o similars? En quines zones es pretén aplicar aquest increment durant aquest 

any 2017? Inclou aquesta mesura l'augment de l'horari de pagament de l'àrea blava? 
 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que la regidora 

d’Urbanisme va assegurar en unes declaracions que té la intenció d’aplicar una mesura que 

incrementarà el preu de l’aparcament a les àrees blaves i verdes en els termes recollits en el 

projecte d’ordenances fiscals per al 2017 o en termes similars. Atès que aquesta mesura ja 
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s’havia anunciada anteriorment i, a més a més, el govern municipal, d’una manera unilateral, va 

decidir incrementar el preu de l’aparcament en aquestes àrees també durant el mes d’agost, 

malgrat que aquest mes habitualment l’aparcament era gratuït, el seu grup vol saber si el govern 

realment vol fer aquesta apujada de preus i com la pensa fer. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que els grups municipals van tenir accés a l’expedient i, per tant, 

saben que el govern és favorable a fer canvis en l’aplicació de tarifes per a l’aparcament de 

rotació a la via pública. Aquestes tarifes, afegeix, seran vinculades al nivell de contaminació i a 

la dimensió de cada vehicle. Tanmateix, recorda que finalment les ordenances no es van arribar 

a tramitar i en aquest moment el govern està obert a escoltar les propostes dels grups 

municipals. Així, doncs, indica que si el Grup de Ciutadans no està d’acord amb la proposta del 

govern o en té una d’alternativa l’escoltaran. 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta si el govern té previst aplicar una mesura d’aquestes característiques 

durant l’any 2017, tal com va afirmar categòricament la Sra. Pin en un programa de televisió 

pocs dies enrere, declaracions que també va recollir un titular de premsa. Insisteix a preguntar, 

doncs, si el govern té previst d’aplicar aquestes mesures de manera unilateral abans de presentar 

el nou projecte d’ordenances fiscals o d’incorporar-les a les ordenances. Creu que aquesta 

mesura té un impacte directe en l’economia domèstica perquè hi ha moltes persones que 

utilitzen el vehicle privat per treballar i necessiten aquesta rotació dels aparcaments. Entén, 

doncs, que l’objectiu no hauria de ser solament preservar el medi ambient, sinó que hi hagi una 

rotació dels aparcaments per facilitar la feina de totes aquestes persones que utilitzen el vehicle 

privat o industrial per treballar. 

 

El Sr. PISARELLO diu que no pot respondre una altra cosa del que ja ha dit. Repeteix que els 

grups municipals van tenir accés a l’expedient i saben quina és la posició del govern. Malgrat 

tot, apunta que qualsevol iniciativa que s’aprovi en aquest sentit ha de comptar amb el suport de 

la resta de grups municipals. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/5580) Quin és el superàvit previst de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2016? 

 

El Sr. BOSCH comenta que la pregunta és similar a la que ha formulat el Grup de 

Convergència i Unió, però ho atribueix al fet és sabut que hi ha aquest superàvit i, per tant, és 

lògic que diversos grups facin la mateixa pregunta. Així, doncs, tenint en compte que quatre 

mesos enrere el govern li havia dit a la Sra. Capdevila que tenia una previsió de 26,3 milions 

d’euros de superàvit, li pregunta quina és la previsió en aquest moment. Suposa que quatre 

mesos més tard de la primera previsió les dades deuen ser més afinades. 

 

El Sr. PISARELLO reitera la resposta que ha donat a la Sra. Recasens, no pot donar en aquest 

moment la xifra exacta perquè hi ha uns terminis legalment establerts per al tancament de 

l’exercici. Tanmateix, sí que pot explicar per què s’ha produït el superàvit i a què es destinarà, 

informació que ha donat en la resposta a la pregunta del Grup de Convergència i Unió. En tot 

cas, insisteix que tan bon punt se signi el decret els lliuraran les xifres que es demanen. 
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El Sr. BOSCH no entén per què quatre mesos enrere van fer una previsió i en aquest moment no 

la poden fer. Ho troba contradictori. De tota manera, s’imagina que el superàvit serà superior al 

que havien previst i li estranyaria que no fos així. 

Tot seguit, recorda que els partits actualment al govern van flagel·lar governs anteriors perquè 

van generar un superàvit que segurament era inferior al que hi haurà en l’exercici de 2016 i, per 

tant, apunta que potser ara s’hauran d’autoflagel·lar una mica. 

També pregunta a quines finalitats es destinaran aquests recursos. En aquest sentit, el seu grup 

ja va proposar que es destinés a inversions i, davant la situació d’emergència habitacional, que 

un 25 % de les inversions es destinessin a habitatge de lloguer social, proposta que va ser 

rebutjada pel govern. Tenint en compte que l’ajuntament té un problema de liquiditat, pregunta 

si destinaran aquest superàvit a incrementar el romanent de tresoreria. 

 

El Sr. PISARELLO explica que, tal com ja li ha dit a la Sra. Recasens, l’ajuntament ha hagut de 

fer front al pagament derivat de la sentència de l’1 % i li recorda que el Grup d'Esquerra 

Republicana estava molt content que s’hagi hagut de fer aquest pagament. Per tant, el govern 

destinarà una part del superàvit a mantenir el romanent de tresoreria, que és una qüestió 

important, i una altra part a inversió financerament sostenible, que pot incloure qüestions 

d’habitatge. En aquest sentit, remarca que aquest és el govern que més ha invertit en habitatge, 

molt més que el Govern de la Generalitat. Quan sent parlar el portaveu d’Esquerra Republicana 

amb tanta vehemència, li ha de recordar que el seu partit governa a la Generalitat i que és allà 

on hauria de fer tota aquesta pressió. Així, comenta que s’han ofert moltes dades sobre 

l’actuació de la Generalitat i la de l’Ajuntament de Barcelona. Li demana, doncs, que no pateixi 

perquè l’habitatge és una prioritat per al govern municipal. 

 

Es dóna per tractada. 

 

22.-  (M1519/5581) A quantes persones s'ha denegat la subvenció de viduïtat corresponent a l'Impost 

sobre Béns Immobles de l'exercici 2016 a qui se'ls hi havia concedit per l'exercici 2015 i per 

quins motius? 

 

La Sra. CAPDEVILA aclareix que hi havia un error en una data en l’enunciat d’aquesta 

pregunta però que ja ha estat corregit. A continuació, llegeix el text de la pregunta. 

Tot seguit, apunta que fan aquesta pregunta per aclarir situacions de què han tingut coneixement 

sobre persones grans, viudes i dones que tenen recursos molt limitats i que no tenen l’obligació 

de presentar la declaració de renda perquè no arriben al límit establert. Aquests casos, afegeix, 

són persones viudes a les quals mai se’ls havia exigit la declaració de renda per poder obtenir 

aquesta subvenció i que amb el certificat de rendes de la Tresoreria de la Seguretat Social es 

donava per acreditat el requisit que la renda fos menor a dues vegades el salari mínim 

interprofessional. Tanmateix, el 2016 se’ls ha denegat la subvenció pel fet de no haver pogut 

aportar la declaració de la renda. 

Per aquestes raons, demana al govern municipal que estableixi, conjuntament amb l’Institut 

Municipal d’Hisenda, mecanismes per tal de facilitar que aquesta ajuda es pugui concedir al 

col·lectiu per al qual ha estat pensada i facilitar-ne al màxim la tramitació burocràtica. 

 

El Sr. AYALA explica que la problemàtica no és exactament la que ha exposat la portaveu del 

Grup d'Esquerra Republicana i puntualitza que aquesta subvenció no es denega pel fet de no 

presentar la declaració de renda. Assenyala que la Llei 38/2003, de subvencions, prohibeix la 

concessió de subvencions a aquelles persones en situació pendent de regularització amb 

l’Agència Tributària. Comenta que l’any 2015 hi va haver un canvi legislatiu que va fer que, a 

partir d’aquell moment, l’Agència Tributària creui dades. Aleshores, indica que el que ha passat 
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amb una sèrie de vídues és que no havien de fer la declaració per volum d’ingressos però en 

tenir dos pagadors sí que l’havien de fer. Recorda que això havia passat sempre però fins aquest 

moment l’Agència Tributària no prohibia pagar la subvenció a aquestes persones. 

Per tant, a partir de 2018, el govern municipal assessorarà individualment les persones sobre la 

seva situació. Aclareix que no poden tenir un coneixement individualitzat de la situació de cada 

persona però sí que es pot saber quines persones estan en situació de risc, a les quals avisaran 

que la concessió de la subvenció pot provocar que hagin de fer la declaració de la renda. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta a quantes persones ha afectat aquesta situació. 

 

El Sr. AYALA informa que hi ha 731 persones afectades, però matisa que mitjançant l’Institut 

Municipal d’Hisenda s’han posat en contacte amb totes elles i han aconseguit que 300 

solucionessin el problema amb hisenda i poguessin regularitzar la seva situació. Pel que fa a les 

400 restants encara no s’ha pogut resoldre la situació, però hi estan treballant i l’ajuntament 

continuarà fent aquest assessorament individualitzat per tal de solucionar aquesta problemàtica. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/5591) Tenint en compte que el Mobile World Congress es va realitzar del 22 al 25 de 

febrer de 2016, i passat un any d'aquest esdeveniment, sol·licitem saber com és possible que no 

s'hagi entregat a l'Ajuntament de Barcelona l'estudi economètric dels suposadament 13.000 

llocs de treball que creava el MWC segons el Cap de GSMA, John Hoffman, sol·licitat pel 

nostre grup el gener d'aquell any; i com és possible que ara sense aquest estudi per part de 

GSMA i per aquest any 2017 hagi anunciat el seu Cap l'ajustada xifra de 13.213 els llocs de 

treballs temporals. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que el mes de gener de 2016 la CUP - Capgirem Barcelona va 

preguntar en quins sectors es crearien els suposats 13.000 llocs de treball que havia de generar 

el Congrés Mundial del Mòbil, quin seria exactament el nombre de llocs de treball creats, 

quants serien per a homes i quants per a dones, a quins convenis s’acollirien i quines serien les 

empreses privades i públiques contractants, entre d’altres. Recorda que l’ajuntament va fer 

publicitat de l’anunci de la creació d’aquests llocs de treball mitjançant el Digital D Barcelona i 

Barcelona Activa. El govern va respondre que no tenia resposta perquè aquestes xifres les havia 

donades el Sr. John Hoffman, conseller delegat de GSMA, però es van comprometre que 

després de l’esdeveniment, atès que l’ajuntament participa directament en la Fundació Mobile 

World Capital Barcelona, facilitaria aquesta informació tan detalladament com fos possible. 

Posteriorment, el 15 de novembre de 2016, nou mesos després de la primera resposta, van 

preguntar com estava l’informe sol·licitat i el Sr. Collboni va respondre que no podia lliurar 

aquesta informació perquè no GSMA no els l’havia facilitat. 

Troba que aquesta situació és sorprenent perquè dies enrere el Sr. John Hoffman va fer una roda 

de premsa, en la qual hi havia el Sr. Constantí Serrallonga, director general de Fira de 

Barcelona, i el primer tinent d’alcalde, Sr. Pisarello. En tot cas, entén que el Sr. Hoffman no va 

lliurar l’informe, però va anunciar la creació de 13.213 llocs de treball. 

Per tant, vol saber com és que encara no s’ha lliurat aquest informe a l’Ajuntament de 

Barcelona, perquè suposa que els representants municipals el van demanar, i com és possible 

que, sense tenir l’informe, el conseller delegat de GSMA donés una xifra tan concreta. 
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El Sr. COLLBONI reitera, tal com ja va dir el mes de novembre, que el govern no té aquest 

informe i, per tant, no és responsable de les xifres que dóna una altra persona. Tanmateix, el 

govern municipal sí que disposa de xifres sobre l’impacte que té el Mobile World Congress a la 

ciutat de Barcelona, extretes de fonts contrastades, que demostren que aquest esdeveniment és 

una gran iniciativa per a la ciutat, defensada pel govern, i que permet que Barcelona sigui la 

novena ciutat d’Europa més atractiva per als emprenedors digitals segons els índexs europeus, 

el cinquè hub tecnològic europeu, només darrere de Londres, París, Berlín i Amsterdam, que 

acull el 30 % de totes les start-ups de base tecnològica de l’Estat, segons dades de 2016, que 

lidera la inversió en empreses d’aquest tipus a l’Estat i capta el 56 % de les inversions, i, a més 

a més, la ocupació que crea aquest sector és una ocupació de molta més qualitat i estabilitat que 

la creada en altres sectors. Això, remarca, és el que el govern municipal busca i facilita amb 

inversions estrangeres per facilitar l’ocupació de qualitat i estable en el temps, si bé no 

estrictament la que es genera durant l’esdeveniment, que és el que el Sr. Garganté demana 

constantment. 

 

El Sr. GARGANTÉ insisteix a demanar aquesta dada perquè es va fer pública en mitjans de 

l’ajuntament. 

Dit això, remarca que l’ajuntament es gasta cada any 5 milions d’euros per fidelitzar el Congrés 

Mundial del Mòbil, creu que el mínim que pot fer GSMA és facilitar aquest informe. 

Finalment, entén que el govern considera que el Congrés Mundial del Mòbil com el gran 

generador de llocs de treball i fa servir aquesta circumstància per vendre el producte, però 

demana prudència perquè els empresaris no es dediquen a crear llocs de treball per filantropia, 

sinó per obtenir una plusvàlua a costa del treballador i la treballadora. 

 

El Sr. COLLBONI informa que el quart trimestre de 2016 Barcelona tenia 51.000 treballadors 

en empreses del sector de les TIC afiliats a la Seguretat Social, 11.000 més que l’any 2011, i, 

per tant, palesa que s’ha creat ocupació en aquest sector. D’altra banda, assenyala que 

Barcelona té 2.500 empreses en el sector de les TIC, sense comptar els autònoms. Quant a la 

feina fixa, més enllà dels llocs de treball temporals que es creen durant aquest esdeveniment, 

indica que durant l’any hi ha moltes persones que treballen en empreses relacionades amb 

aquest congrés. Considera, per tant, que aquest esdeveniment és una bona iniciativa, que té un 

bon impacte sobre l’ocupació de la ciutat i això és el que valora el govern municipal. 

 

Es dóna per tractada. 

 

24.-  (M1519/5592) El Govern de Barcelona en Comú i PSC realitzarà una procés participatiu i 

vinculant per tal de decidir la destinació de, com a mínim, un 5% del pressupost municipal 

corresponent a l'any 2018 per tal d'incorporar-lo prèviament a la seva aprovació al plenari del 

Consell Municipal? 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que el 12 de juliol de 2016 van presentar una proposició, que es va 

aprovar, en relació amb els pressupostos participatius, en el primer punt de la qual s’instava el 

govern a impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de decidir la destinació de com a 

mínim un 5 % del pressupost municipal corresponent a l’any 2017 i incorporar-lo prèviament a 

l’aprovació pel plenari del Consell Municipal. Subratlla la dada del 5 %, extreta dels programes 

electorals tant de Barcelona en Comú com de la CUP - Capgirem Barcelona. Apunta que en 

aquell moment Barcelona en Comú i el Grup Socialista es varen abstenir i el Sr. Fernando 

Pindado, comissionat de Participació, va argumentar que el govern discrepava de la proposició 

perquè en el temps disponible no es podia fer un procés participatiu sobre un tema tan complex 

com el pressupost. Subratlla que ara, en principi, ja no tenen l’excusa del temps perquè tot just 
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és el mes de febrer. 

Per aquestes raons, entén que el govern de Barcelona en Comú i del PSC farà un procés 

participatiu i vinculant per decidir la destinació d’una part del pressupost municipal 

corresponent a l’any 2018. Vol saber, doncs, quin percentatge del pressupost es tractarà en 

aquest procés participatiu i vinculant. 

 

El Sr. PINDADO lamenta no poder respondre de manera tan concreta com es demana. Recorda 

que en la comissió en què es va tractar la proposició esmentada es va dir que es farien unes 

proves pilot, que s’estan executant en aquest moment a l’Eixample i Gràcia, i estan en fase de 

votació. Per tant, el govern no vol implicar-se en un procés molt complex sense tenir clars quins 

són els elements que grinyolen quan es posa en marxa un procés d’aquestes característiques. 

Apunta que amb aquestes proves pilot s’estan extraient conclusions d’aspectes que funcionen 

bé i de d’altres que no funcionen tan bé, i quan acabi aquest procés, a final de febrer, el govern 

tindrà les dades suficients per poder prendre una decisió coherent. 

 

El Sr. GARGANTÉ ja coneix les proves pilot i, en aquest punt, assenyala que estan d’acord 

amb el Partit Popular, que també va proposar aquesta mesura, situació que qualifica de 

surrealista. Tanmateix, insisteix que Barcelona en Comú proposava un procés participatiu i 

vinculant per als pressupostos en el programa electoral, de manera que suposa que aquesta 

qüestió la devien tenir una mica estudiada i que no és una improvisació d’última hora. Tenint en 

compte que dins del govern hi ha grups que han governat a l’Ajuntament de Barcelona durant 

trenta-dos anys i que hi ha experiències similars en altres municipis, suposa que ja devien tenir 

pensat com implementarien aquesta mesura. No entén, doncs, que s’argumenti que no hi ha 

prou temps per fer aquest procés participatiu i vinculant sobre els pressupostos, perquè no es 

parteix de zero. 

 

El Sr. PINDADO aclareix que no diu que no es faci aquest procés, sinó que la resposta la podrà 

donar quan s’acabin aquesta fase de les proves pilots, que suposa que serà a final del mes de 

febrer de 2017. Apunta, doncs, que si el portaveu de la CUP té prou confiança per esperar-se al 

mes de març pot ser que en aquell moment el govern podrà identificar què pot fer-se i què no 

pot fer-se. En aquest sentit, li recorda que s’ha fet un procés de participació molt important per 

elaborar el Programa d’actuació municipal, el qual ha incorporat bona part de les propostes que 

han fet els ciutadans. Per tant, constata que el govern sap fer aquests processos, però matisa que 

les experiències que ha esmentat el Sr. Garganté no els serveixen perquè precisament el que 

indiquen és que s’ha d’anar amb cautela a l’hora d’organitzar aquest procés participatiu. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

25.-  (M1519/5582) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició presentada a aquesta 

Comissió en data 19 de gener de 2016 amb el següent contingut: (M1519/2229) La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) Estudiar la signatura d'un conveni 

amb CONSTA, la Fundació Privada per a l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, 

per tal de fomentar que les empreses del sector de la construcció i rehabilitació que operen a la 

ciutat ho facin, com a mínim, complint tots els requisits que regula el segell CONSTA. 2) 

Exigir la identificació del constructor que efectua les obres, en un lloc visible a on es faci l'obra, 

amb l'obligatorietat d'informar del nom de l'empresa, número de llicència i nom del promotor 
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amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i la qualitat del servei. 

 

La Sra. CAPDEVILA llegeix el text del seguiment de proposició. 

 

El Sr. COLOM exposa que s’ha avançat substancialment en el treball amb el Gremi de 

Constructors per impulsar aquesta certificació. Fruit d’aquest treball, anuncia que s’ha acordat 

incloure aquest segell de qualitat en el plec de condicions d’una propera licitació de Barcelona 

Gestió Urbanística SA, per tal que les empreses que el tinguin no hagin de presentar la 

documentació que aquest segell acredita. Així, assenyala que el gremi, en una notificació 

recent, valorava positivament aquest treball conjunt amb l’Ajuntament de Barcelona per 

incloure aquest segell de qualitat en els plecs de condicions de les licitacions. Apunta que 

aquest és un primer pas i creu que a partir de l’anàlisi dels resultats aquesta qüestió anirà 

avançant. 

Pel que fa al segon punt de la proposició, comenta que ja es recull en les ordenances d’obres. Li 

consta que la verificació que aquestes dades constin a peu d’obra és una pràctica habitual. 

 

La Sra. CAPDEVILA assegura que el seu grup no té aquesta sensació. Assenyala que fa més 

d’un any que es va aprovar aquesta proposició i diu que el govern no hi ha fet res. La seva 

proposta era molt concreta i molt fàcil d’aplicar per avançar en l’exigència de qualitat en els 

àmbits laboral i ambiental, entre d’altres, pel que fa a les empreses que operen a Barcelona. 

Tanmateix, té la sensació que el govern municipal viu en el món de les idees i que això li 

impedeix dur a terme els projectes interessants i fàcils d’aplicar, com el que proposava el seu 

grup. 

Finalment, adverteix que si el govern no hi posa més interès el seu grup continuarà insistint amb 

el sector per impulsar polítiques des de l’oposició per millorar la ciutat i sobretot la qualitat de 

les construccions que s’hi fan. 

 

El Sr. COLOM es remet a les dades i remarca que el gremi va atorgar el 27 de desembre passat 

un premi al director tècnic de Rehabilitació d’Habitatges de l’Ajuntament de Barcelona com a 

reconeixement per la tasca realitzada, i va destacar en una nota emesa la feina conjunta amb 

l’ajuntament, que valorava molt positivament, com ara la inclusió del segell de qualitat en els 

plecs de condicions de les licitacions de l’ajuntament, entre moltes altres col·laboracions. Per 

tant, considera que el govern sí que deu haver fet alguna cosa. 

D’altra banda, comenta que els processos de licitació són processos reglats, però ja hi ha una 

primera experiència, que es valora positivament, i per tant s’ha obert un camí que ja no té 

tornada enrere. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/5589) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 20 de setembre de 2016: 

(M1519/4179) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que 

l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per actuacions amb 

dotació econòmica pressupostària i calendari d'execució, per garantir el manteniment de les 

instal·lacions i les condicions d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona.  

 

El Sr. MULLERAS recorda que el 20 de setembre de 2016 es va aprovar una proposició que 

instava el govern municipal a presentar un pla d’inversions per al Zoo de Barcelona, detallat per 
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actuacions, amb dotació pressupostària i calendari d’execució, que permetés garantir el 

manteniment de les instal·lacions i les condicions d’habitabilitat exigides per a les espècies del 

zoo. Apunta que el Grup Popular sempre ha apostat per millorar i remodelar aquestes 

instal·lacions per garantir el benestar animal de les espècies que hi viuen. 

En segon lloc, la proposició feia referència explícitament al delfinari, que construït l’any 1968 i 

que no complia les condicions mínimes exigibles. Afegeix que el mes de novembre de 2015 es 

van deixar de celebrar espectacles en aquest recinte i durant tot aquest temps el govern 

municipal ha estat incapaç de gestionar amb una perspectiva de futur el delfinari, fins que es va 

tancar definitivament i es va paralitzar la inversió anunciada per garantir la continuïtat del zoo 

en les mateixes condicions que tenia l’any 2016. 

 

El Sr. COLLBONI assegura que tant el govern municipal com l’empresa BSM garanteixen el 

futur del zoològic. En segon lloc, vol fer un reconeixement de la feina dels treballadors i 

professionals d’aquesta instal·lació. En tercer lloc, desvincula la decisió sobre el futur del 

delfinari del futur de l’equipament mateix i remarca que la retirada del delfinari no és una 

amenaça a la viabilitat del zoo, sinó un replantejament del que ha de ser aquest equipament en 

el futur. 

A continuació, indica que s’estan fent inversions i actuacions en el Zoo de Barcelona, que li 

consta que el portaveu del Grup Popular coneix pel director financer de BSM, Sr. Pedro 

Vázquez, que assisteix a la sessió. Així, informa que hi ha un grup de treball que elabora les 

conclusions que han de fonamentar un pla estratègic que permetrà establir actuacions i 

inversions coherents amb un model de zoo que tingui futur, que faci una tasca de difusió, 

pedagògica i de protecció dels animals. També apunta que s’hi inverteixen recursos públics i 

anuncia que en els pressupostos de BSM per a 2017 i 2018 hi ha previstos 13,5 milions d’euros 

per a inversions, les quals s’acabaran de concretar en funció del pla estratègic. A més a més, 

assenyala que hi ha obres adjudicades, que consten al PIM, per valor de 4,6 milions d’euros, 

conegudes com a obres de la sabana, que inclouen actuacions al recinte de les girafes. També 

esmenta les obres de remodelació i reparació de la xarxa d’aigua per fer-ne un ús més eficient i 

reduir-ne el consum, per valor de 2,5 milions d’euros. 

Creu que el Sr. Mulleres ja deu conèixer aquestes xifres, que denoten que s’estan fent 

inversions de manteniment i millora del zoo. Tanmateix, reitera que el gruix de la inversió es 

produirà quan hi hagi un pla estratègic definit, amb objectius i en coherència amb allò que es 

vol que sigui el zoo del futur de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS qüestiona les manifestacions favorables al zoo que fa el govern perquè diu 

que només són paraules i el seu grup reclama fets i inversions, perquè la manca d’inversions va 

ser la causa que es perdés el delfinari i no volen que aquesta manca d’inversions també deixi 

morir el zoològic de Barcelona. Admet que el zoo té grans professionals, però assenyala que els 

grans professionals també necessiten que les inversions i la responsabilitat de l’ajuntament els 

acompanyin, cosa que no ha passat. Demana, doncs, perquè creuen en aquest equipament, que 

fa una gran tasca i que l’ha de continuar fent, que no es deixi morir el Zoo de Barcelona i que es 

facin les inversions corresponents perquè tingui més èxit encara que el que té ara i que 

esdevingui un model d’èxit que atregui cada vegada més les escoles i els barcelonins. 
 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 
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VII) Declaracions Institucionals 

 

27.-  La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Refermar la importància de la garantia del dret a 

Internet i de la lluita contra l'escletxa digital per garantir ciutats pròsperes i justes al segle XXI. 

2. Destacar la importància de seguir estenent aquells serveis municipals destinats a fer 

accessibles de forma universal les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 3. 

Constatar les limitacions que l'actual regulació estatal i europea posa a aquests serveis 

actualment. 4. Saludar que la UE hagi pres consciència d'aquestes limitacions, i estigui 

articulant un projecte d'ajuda a les ciutats europees per facilitar el desplegament del WIFI, i 

demanar l'aplicació d'aquest projecte a la ciutat de Barcelona, mitjançant la iniciativa 

Wifi4BCN. 5. Instar als òrgans competents, començant pels de l'Estat espanyol, a iniciar els 

canvis normatius pertinents perquè les ciutats puguin proveir WIFI lliure i de major qualitat a 

tota la ciutadania. 6. Treballar amb totes aquelles ciutats que comparteixin aquests objectius, 

per aconseguir les millores necessàries que reivindiquem. 

 

El Sr. PISARELLO llegeix el text de la declaració. 

 

S’APROVA amb el vot favorable de BnComú, PSC, CiU, C’s, ERC i PP. 

 

28.- La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Refermar el compromís amb els drets i 

deures de les persones consumidores amb qualsevol de les formes de consum existents. Segon.- 

Sumar-se als diferents actes de celebració del Dia Internacional del Consum Responsable. 

Tercer.- Promoure el coneixement entre la ciutadania de l'Oficina Municipal d'Informació al 

Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum com a mecanisme de resolució de conflictes. 

Promoure l'adhesió per part de les empreses i prestadores de serveis a la JACB. Quart.- 

Promoure campanyes de conscienciació dels drets i dels deures dels consumidors així com la 

necessitat d'exercir un consum responsable amb harmonia amb el nostre entorn. Cinquè.- Fer 

arribar el contingut d'aquesta Declaració a les entitats del consum i a les diferents institucions i 

administracions amb responsabilitats amb l'àmbit del consum.  

 

 El Sr. BLASI recorda que el 15 de març és el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, raó per 

la qual presenten aquesta declaració. A continuació, en llegeix el text. 

 

S’APROVA amb el vot favorable de BnComú, PSC, CiU, C’s, ERC i PP. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.39 h. 

 
 


