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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 

Sessió de  16 de febrer de  2016 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  16 de febrer de  2016, 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 les Imes Sres.: Francina Vila i Valls i Maria Rovira Torrens, el Srs: Jordi 

Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Jordi Ayala i 

Roqueta, Gerent de Presidència i Economia i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

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

 

S'obre la sessió a les 16.40 h. 

 

LA PRESIDENTA comenta que s’han inclòs a l’ordre del dia dues proposicions que a criteri de 

la presidència no són competència de la Comissió d’Economia i Hisenda, i anuncia que d’ara 

endavant no s’admetran aquelles propostes que siguin competència d’altres comissions. 

En segon lloc, recorda que el Grup Municipal de Ciutadans presenta iniciatives tant en castellà 

com en català i demana a la Secretaria que el text d’aquestes iniciatives no es tradueixi o, si es 

tradueix, que no se n’alteri el contingut ni el sentit. 

 

El Sr. GARGANTÉ discrepa del criteri de la presidenta i manifesta que, a causa de la 

transversalitat de moltes de les propostes, caldrà continuar discutint en quina comissió s’han de 

tractar. 

 

La PRESIDENTA argumenta que el fet que una nova regidora hagi d’assistir a la sessió per 

respondre a una de les propostes evidencia que el tema no és propi de la Comissió d’Economia. 

D’altra banda, afegeix que segons el reglament l’admissió de propostes és potestat de la 

presidència de la comissió i, per tant, d’acord amb la Secretaria s’establiran els criteris adequats 

per valorar l’admissió de les propostes dels grups, en funció de les competències de la comissió. 

 

La Sra. PÉREZ aclareix que és regidora adscrita a la Comissió d’Economia i Hisenda en 

substitució del Sr. Raimundo Viejo i, per tant, no assisteix a la sessió com a convidada. 

En segon lloc, explica que ha sol·licitat una alteració de l’ordre del dia per poder atendre a un 

compromís que ja tenia a l’agenda abans de ser nomenada regidora adscrita a la comissió. 

 

La PRESIDENTA anuncia que aquesta alteració de l’ordre del dia ha estat acceptada. 
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La Sra. RECASENS pregunta quin és el motiu per alterar de l’ordre del dia i que la proposició 

de la CUP es tracti abans que la de Convergència i Unió, perquè a l’agenda pública de la Sra. 

Pérez no hi figura cap compromís. 

 

La PRESIDENTA respon que s’ha acceptat la sol·licitud d’alteració per cortesia parlamentària. 

 

La Sra. RECASENS insisteix, si no hi ha cap raó per a l’alteració,  que es tracti en primer lloc 

la proposició de Convergència i Unió, també per cortesia parlamentària. 

 

La PRESIDENTA reitera que la petició d’alteració de l’ordre del dia ha estat acceptada i, per 

tant, la proposició de la CUP es debatrà en primer lloc. Tanmateix, insisteix que per admetre 

propostes a la comissió se seguiran estrictament els criteris de competència i que les peticions 

d’alteració de l’ordre del dia s’hauran de justificar degudament a la Secretaria. 

 

La Sra. RECASENS considera que aquesta decisió és arbitrària perquè la regidora Pérez no té 

cap altre compromís a l’agenda, tot i que si hi hagués algun motiu per sol·licitar l’alteració el 

Grup de Convergència i Unió l’acceptaria. Demana, doncs, que la discrepància del seu grup 

amb el criteri de la presidenta consti en acta. 

 

La PRESIDENTA argumenta que la petició d’alteració de l’ordre del dia es va fer arribar amb 

dos dies d’antelació als grups i que la presidència la va acceptar.  
 

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

S'aprova. 

 

II) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (16010002) Districte de Nou Barris 

Del primer Tinent d'Alcaldia, de 31 de desembre de 2015, que aprova l'arrendament dels locals 

ubicats al carrer la Selva, núms. 53-55 baixos, 2n i 3r amb Gesinmo 2014, SL per tal d'ubicar un 

punt central de distribució d'aliments al Districte de Nou Barris, per als exercicis 2016-2017, i 

per un import de 53.370,88 euros. 

 

2.-  (16010003) Districte de Nou Barris 

Del primer Tinent d'Alcaldia, de 31 de desembre de 2015, que aprova l'arrendament del local 

ubicat al carrer Escolapi Cáncer, núms. 35-37 amb la comunitat de béns Ortiz Mesalles CB, per 

tal d'ubicar temporalment la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Torre Baró al Districte de 

Nou Barris, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 41.214,16 euros. 

 

b) Mesures de govern 
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c) Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Economia Social i Solidària a Barcelona. 

 

El Sr. VIA exposa que aquest informe s’emmarca en el Pla estratègic de foment de l’economia 

social i solidària, i que substitueix l’informe presentat l’any 2003 pel Consell de Treball 

Econòmic i Social. En destaca, més enllà de les dades estadístiques que aporta, la 

conceptualització de la diversitat de l’economia cooperativa, social i solidària, que fa un pas 

important en la consolidació de la informació estadística, que incorpora una metodologia per 

determinar les necessitats del sector i que en l’elaboració de l’informe han participat les 

organitzacions més representatives del sector, experts i persones rellevants en l’àmbit territorial. 

En aquest sentit, remarca les aportacions que fa l’economia cooperativa, social i solidària 

relatives a la democràcia econòmica, l’autogestió, l’ajuda mútua i el compromís amb la societat. 

A continuació, comenta algunes dades estadístiques. Assenyala que el sector el conformen 

4.700 empreses i entitats, de les quals 2.400 pertanyen al Tercer Sector Social, 1.200 són 

societats laborals i gairebé 900 són cooperatives, fonamentalment de treball associat. Afegeix 

que l’informe per primera vegada quantifica i cataloga iniciatives de caràcter sociocomunitari, 

com ara mercats d’intercanvi, grups de consum agroecològic, bancs del temps o horts urbans. 

Seguidament, quantifica en 53.000 els llocs de treball gestionats des d’aquest sector, xifra que 

equival aproximadament al 8 % de l’ocupació que hi ha a Barcelona, i indica que hi ha més de 

mig milió els socis de cooperatives de consum, més de 113.000 mutualistes i més de 100.000 

persones voluntàries relacionades amb el sector. Quant a l’activitat econòmica, la quantifica en 

3.750 milions d’euros, aproximadament el 7 % del producte interior brut de la ciutat. 

Quant a propostes i recomanacions, l’informe recull aspectes relatius a l’acompanyament i la 

formació, al finançament i a la visibilització del sector. En aquest sentit, destaca la necessitat de 

donar suport a la capitalització de les empreses i a la inversió per a la innovació, la necessitat 

també que el sector es vinculi amb el sistema de finances ètiques i crèdit cooperatiu, i la 

importància de la intercooperació amb relació a la compra pública i el desenvolupament del 

mercat social o de la moneda social. 

D’altra banda, assenyala la necessitat que l’ajuntament faciliti recursos i infraestructures per 

recuperar patrimoni cooperatiu, que cedeixi sòl destinat a habitatge en cessió d’ús o per 

promoure la presència del sector en els mercats municipals. 

Tot seguit, destaca la necessitat de desenvolupar ecosistemes cooperatius locals, línia que 

connecta amb la política econòmica del govern adreçada a promoure l’economia plural i un 

desenvolupament territorial integral. En aquest sentit, esmenta experiències com els régie de 

quartier a França, els districtes d’economia solidària a Itàlia o els pols regionals de chantier al 

Quebec. 

Finalment, remarca que tot aquest conjunt de consideracions han de deixar de ser una al·lusió 

retòrica i s’han de poder dur a la pràctica. Anuncia, doncs, que l’informe formarà part dels 

elements que es tindran en compte en el pla estratègic, juntament amb les aportacions del 

sector. 

 

El Sr. BLASI considera que hauria estat interessant que el tinent d’alcalde responsable de l’àrea 

hagués introduït la intervenció del comissionat. 

Tot seguit, critica que el govern presentés un pla de xoc abans que l’informe perquè entén que 

el pla de xoc hauria de derivar precisament de l’informe. Atribueix, doncs, el pla de xoc a la 

necessitat que tenia el govern de justificar un conjunt de despeses abans que finalitzés l’any. 
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Quant a l’informe, demana quant ha costat i pensa que haver-lo encarregat a la cooperativa 

Ciutat Invisible és un error perquè pot haver fet que sigui esbiaixat i que sigui més un informe 

de Barcelona en Comú que no pas de l’Ajuntament de Barcelona. 

A continuació, critica que el govern sempre acabi parlant de quatre grans grups de cooperatives: 

TEB, ECOS, Uni.Co i Clade, i comenta que el comissionat té vinculacions amb ArçCoop, 

cooperativa fundadora del grup ECOS. 

Pel que fa al Tercer Sector Social, lamenta que, si bé a l’informe s’hi dediquen quinze pàgines, 

no s’hi fa esment de la col·laboració publicoprivada, que actualment és l’àmbit d’actuació més 

important de les empreses d’economia cooperativa, social i solidària. També lamenta que a 

l’informe no es parli de l’economia col·laborativa, quan durant el mandat anterior una membre 

del govern actual en feia una reivindicació constant. 

Finalment, manifesta que el seu grup creu en l’economia social i pregunta si es farà una 

reestructuració de la direcció de Barcelona Activa que contempli l’àmbit de l’economia social. 

 

El Sr. SIERRA exposa que l’informe reflecteix el model econòmic del govern municipal, que 

no se centra en els principals problemes dels ciutadans de Barcelona, que són l’atur i la 

regeneració de l’economia, perquè entén que aquest model d’economia social i solidària no 

genera ocupació ni riquesa. En aquest sentit, assenyala que el govern vol imposar un determinat 

model ideològic, la qual cosa indueix l’informe a diversos errors de diagnòstic. En primer lloc, 

destaca que, segons l’informe, el nombre d’ocupats pel conjunt de cooperatives no arriba a l’1,4 

% del total de llocs de treball que hi ha a Barcelona i, segons fonts de la Seguretat Social, 

només 27.429 del total de 2.306.000 d’afiliats de la província pertanyen a l’economia social i 

solidària. Reitera, doncs, que des d’aquest sector no es crea ocupació ni es regenera l’economia 

i, per tant, creu que no és correcta l’afirmació que fa l’informe en el sentit que aquest és un 

sector que s’obre pas a la ciutat, sinó que opina que està estancat i en franca decadència. En 

segon lloc, remarca que l’economia social i solidària solament representa un 3 % del PIB a 

Catalunya, raó per la qual no és un model alternatiu i complementari. 

El Grup de Ciutadans entén que les cooperatives, com a forma societària i no pas com a 

concepte econòmic i ideològic, s’han de fomentar perquè poden ser una alternativa a moltes 

empreses que pateixen les conseqüències de la crisi, de manera que permeten mantenir molts 

llocs de treball. 

Seguidament, considera que el més greu de l’informe és que en l’apartat dedicat als barris és on 

el govern aposta més clarament pel model d’economia social i solidària, en contra del model 

que defensa el seu grup, i es criminalitza el turisme, que és una font de riquesa i de generació 

d’ocupació. 

Finalment, critica la proposta de transformar el districte 22@ en un espai d’economia social i 

solidària i abandonar el model anterior, que apostava per les noves tecnologies i permetia situar 

Barcelona en l’àmbit internacional. 

 

El Sr. BOSCH també creu que l’informe té un caràcter descriptiu i una certa càrrega ideològica, 

si bé opina que aquesta no és una qüestió excessivament polèmica. Així, remarca l’arrelament 

profund del model d’economia social i solidària a Barcelona i, contràriament a d’altres 

opinions, entén que el fet que aquest sector representi el 8 % del PIB de la ciutat és una dada 

important perquè hi ha pocs sectors que assoleixin aquest percentatge i, per tant, no es pot 

menystenir. 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana comparteix l’interès que mostra el govern per 

aquest sector emergent i destinat a ocupar un paper cada cop més important en l’economia de la 

ciutat. En aquest sentit, recorda el pes que havia tingut el cooperativisme durant els anys trenta, 
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i no solament en l’àmbit econòmic, puixança que es va estroncar l’any 1939. Per tant, li sembla 

bé que es recuperi una dinàmica que havia estat present a la ciutat i que havia tingut un futur 

molt prometedor. 

Tanmateix, no comparteix que s’estableixi una polarització entre els models econòmics a la 

ciutat. Indica que el sector públic representa un 10 % de l’activitat econòmica i, per tant, si 

l’economia social i solidària representa un 7 % del PIB i s’ha de potenciar, en resta un 83 % que 

no es pot menystenir. Celebraria, doncs, que el govern presentés un informe sobre la resta de 

sectors perquè són els que marquen el dinamisme econòmic i la creació d’ocupació. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació de l’informe perquè presenta una fotografia molt 

interessant d’una part de l’economia de Barcelona, de la qual destaca que el sector ocupa 

53.000 persones, que representa un 7 % del PIB de la ciutat i un 3 % de les empreses, a més a 

més de voluntaris i socis de cooperatives, xifres que considera rellevants. 

A continuació, expressa que les organitzacions que s’analitzen a l’informe hi han de ser, però 

n’hi troba a faltar d’altres que també tenen un impacte social fort. 

Pel que fa al districte 22@, creu que l’informe recull anècdotes que s’eleven a categoria i, per 

tant, es fa una lectura esbiaixada d’aquest districte. 

D’altra banda, considera que l’informe ofereix dades sobre el volum i la repercussió de les 

cooperatives i empreses del Tercer Sector Social que poden ser un bon punt de partida per situar 

aquest sector en el global de l’economia a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, recorda que a 

la sessió anterior de la comissió el govern va presentar un pla de xoc de l’economia social i ara 

presenta aquest informe. Reclama, doncs, una visió completa del sector per poder fer-se una 

idea de quin és el model que proposa el govern i cap on vol anar. 

Finalment, tot i reconèixer el gran valor que té l’economia social i solidària, considera que 

Barcelona a pogut resistir millor que altres ciutats els efectes de la crisi gràcies a una economia 

productiva i de serveis molt plural, en la qual les empreses d’economia social i solidària 

conviuen amb altres empreses i organitzacions que també contribueixen de manera molt 

significativa a generar riquesa i ocupació. Per tant, conclou que el miracle de Barcelona, pel 

qual la ciutat és admirada arreu, és que sigui capaç de ser present alhora al fòrum de Davos i al 

fòrum de Porto Alegre, i assenyala que aquest és el model que defensa el seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el fet que el comissionat d’Economia Social i Solidària presenti 

més informes i mesures de suport que no pas el regidor de Comerç és un símptoma que la ciutat 

i el govern municipal tenen un problema. Al Grup Municipal del Partit Popular li agradaria 

saber quin model d’activitat econòmica defensa el govern, perquè sembla que l’únic model 

sigui el de l’economia social i solidària, i, tot i que no hi tenen res en contra, considera que 

l’economia de la ciutat no es pot basar en aquest sector, que només representa l’1 % dels llocs 

de treball de Barcelona. En aquest sentit, recorda que segons el darrer informe presentat al 

plenari del Consell Municipal, el 99 % de l’activitat econòmica de Barcelona és protagonitzat 

per empreses petites i mitjanes i per autònoms. Demana, doncs, que es doni la mateixa 

importància a les pimes i als autònoms, i que el govern presenti un pla de xoc per ajudar aquests 

empresaris. 

D’altra banda, indica que fa la impressió que el govern confongui la institució de l’ajuntament 

amb el seu partit i, malgrat que sigui legítim que proposi l’economia social i solidària com a 

únic model, entén que Barcelona és més gran i, per tant, creu que s’hauria de diferenciar entre 

els interessos de Barcelona en Comú i els interessos de Barcelona. Em aquest sentit, manifesta 

que també s’haurien d’aclarir les relacions que té el partit del govern amb diverses cooperatives. 

A continuació, critica diverses actuacions del govern municipal en matèria econòmica, com la 

moratòria hotelera –que perjudica el sector del turisme, el qual té una influència important en 

també en l’economia social i solidària–, l’excessiva permissivitat amb el top manta, la falta de 
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seguretat i de neteja dels carrers, i tota una sèrie de mesures transversals que perjudiquen el 

comerç i l’activitat econòmica, també la social i solidària. 

En conclusió, insisteix que el govern ha d’ampliar la seva òptica i li reclama que impulsi les 

mesures necessàries per ajudar les pimes i els autònoms de Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ critica que l’informe que presenta el govern hagi estat elaborat per 

persones externes a l’ajuntament, que es limita a fer una descripció del sector de l’economia 

social i solidària a la ciutat de Barcelona, i hi troba a faltar propostes del govern, perquè les 

poques aportacions que hi ha són fetes per persones del sector. Així, doncs, la CUP no veu clar 

quina és la intenció del govern en presentar aquest document, si bé creu probable que es 

presenti alguna proposta o pla vinculat al pressupost de 2016, el qual saben que inclourà una 

partida de 4 milions d’euros per al foment de l’economia social i solidària. Tanmateix, afegeix, 

les poques propostes des de la perspectiva política municipal que conté el document es 

concentren en l’apartat de cooperatives d’habitatge. 

Seguidament, mostra preocupació per diverses afirmacions que es fan al document que van en 

contra de la remunicipalització de serveis externalitzats, com ara que la gestió d’allò comú no 

s’ha de delegar en les institucions o el fet que la municipalització de l’economia faria perdre 

poder de decisió a les classes populars, de manera que el que es guanyaria en justícia social es 

perdria en democràcia econòmica. En aquest sentit, entén que és un error posicionar-se en 

contra de les municipalitzacions i a favor de les externalitzacions, i recorda que als plecs de 

clàusules no es pot introduir l’exclusivitat per a cooperatives. Per tant, no entén que 

l’ajuntament renunciï a democratitzar els serveis públics i reclama que es comenci per cessar el 

conseller delegat i el director de TMB i el director del metro per la gestió opaca i jeràrquica de 

l’empresa, tal com reclama el comitè d’empresa. 

A continuació, assenyala que encara esperen el document que el seu grup havia reclamat amb la 

relació de totes les externalitzacions que s’han fet a l’Ajuntament de Barcelona, document que 

el govern ha anunciat que està a punt però que no acaba d’arribar. 

Finalment, retreu al govern que no hagi complert la proposta de remunicipalitzar el SAD 

(Servei d'Atenció Domiciliaria), que actualment gestionen, entre altres, l'empresa Clece i la 

cooperativa Suara, denunciada a Inspecció de Treball per abús en la utilització de pactes 

individuals i frau en la contractació, entre altres motius. 

 

El Sr. VIA es posa a disposició dels grups per respondre a les observacions que li han fet. 

 
Es dóna per tractat. 

 

d) Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

2.-  (E.11.6000.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió per a 

la conservació, subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de determinats elements 
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de mobiliari urbà de la ciutat. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta 

dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions; TENIR per elevat automàticament 

aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública mitjançant  

procediment obert per a la seva adjudicació; FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 

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

 

El Sr. PISARELLO exposa quin és l’objecte del concurs referent a mobiliari urbà, bàsicament 

associat a la xarxa de transport, i en destaca els quatre punts principals: disminuir l’impacte 

publicitari a la via pública, mantenir un cànon raonable i fix durant la vigència del contracte, 

reduir la durada del contracte i garantir el manteniment i la reposició del mobiliari. 

Pel que fa al primer punt, informa que es redueix en un 20 % el nombre d’impactes publicitaris 

i en un 14 % el nombre de suports, de manera que es redueix la contaminació visual a la ciutat i 

se situa al nivell d’altres ciutats europees. 

Quant al cànon que han de pagar les empreses, assegura que es manté a un nivell raonable i 

seria d’un mínim de 12 milions d’euros. 

Pel que fa a la durada del contracte, que fins ara era de deu anys, assenyala que es redueix a dos 

anys però amb la possibilitat de prorrogar-lo, la qual cosa permet no hipotecar un govern futur 

que pugui tenir una concepció diferent sobre allò que s’ha de fer amb la publicitat. 

Finalment, destaca que s’incrementa fins a 1 milió d’euros la inversió anual per al manteniment 

i la reposició del mobiliari urbà, segons les necessitats de TMB. 

Per tant, conclou que al contracte s’apliquen criteris de valoració objectius i que serà informat 

pels diversos organismes competents de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS exposa que el seu grup, per l’experiència que té en aquest tema, no confia 

que aquest plec de clàusules pugui tenir èxit i, per tant, anuncia l’abstenció del seu grup. 

Tot seguit, recorda que l’any 2006 es va establir un cànon de 10,5 milions però l’actual 

adjudicatari en va oferir 18, quantitat que es va haver de renegociar a causa de la crisi, que ha 

impactat de manera important el sector de la publicitat. Així, assenyala que actualment el cànon 

se situa al voltant dels 14 milions d’euros i alerta dels problemes que pot causar la rebaixa 

d’aquest cànon a 12 milions i la reducció de quasi cinc-cents punts de publicitat, perquè veu 

difícil que es pugui mantenir el nivell d’ingressos i alhora reduir l’impacte paisatgístic de la 

publicitat. 

Per tant, insisteix que aquest plec de clàusules els desperta desconfiança i critica que el govern 

no hi hagi introduït clàusules socials ni cap altra novetat, tal com havia anunciat, tret de la 

reducció del cànon a un mínim de 12 milions d’euros. Reitera, doncs, l’abstenció crítica del seu 

grup. 

 

El Sr. SIERRA pregunta per què es planteja una reducció d’espais publicitaris, més enllà de 

reduir la contaminació visual, i voldria saber si es farà una reserva d’espais per a altres tipus de 

comunicacions no publicitàries. D’altra banda, proposa que s’obligui les empreses contractants 

a complir la normativa sobre els terminis de pagaments a les subcontractes i que es faci un 

control d’aquest compliment anualment o com a mínim abans de la confirmació de la pròrroga. 

Finalment, diu que esperarà a rebre resposta del tinent d’alcalde per anunciar el sentit del vot 

del seu grup. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la reducció d’ingressos de 18 a 12 milions que contemplen 

les clàusules planteja dubtes al Grup d’Esquerra Republicana, perquè aquesta diferència de 6 

milions es podria destinar a fer polítiques socials, si bé valoren positivament la reducció del 20 

% en l’impacte visual que la publicitat té a Barcelona. Així, doncs, demana temps per poder 

millorar el concurs en aquells aspectes que no veuen clars i anuncia l’abstenció del seu grup. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup al plec de clàusules, amb el benentès 

que es tracta d’una aprovació inicial i que segurament abans de l’aprovació definitiva s’hi 

introduiran modificacions per millorar el concurs. 

Si bé reconeix que des d’un punt de vista tècnic el plec de clàusules té tots els informes 

necessaris dels organismes competents, considera que la reducció de la durada del contracte a 

dos anys és excessiva i demana quines són les raons per a aquesta reducció, més enllà de no 

hipotecar l’acció de governs futurs. També pregunta per què es redueix un 14 % la publicitat i 

no un 10, un 20 o un 30 %. 

A continuació, des del punt de vista polític i tenint en compte que la publicitat afecta la fesomia 

de la ciutat, pregunta quin és el model del govern en aquest àmbit. 

D’altra banda, creu que abans de plantejar un nou concurs s’hauria d’avaluar com ha anat 

l’anterior, no solament des del punt de vista econòmic, per tal d’analitzar si és possible 

introduir-hi clàusules socials i altres aspectes a millorar. Entén que després de fer aquesta 

anàlisi es podria mirar de mantenir allò que ha funcionat del model anterior i incorporar-ho al 

model que plantegi el nou govern. 

Per acabar, reitera el vot afirmatiu del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la concessió de la publicitat al mobiliari urbà ha patit força 

variacions, especialment els darrers anys, i s’han fet contractes per valor de 10,5 milions, de 18 

milions i ara de 14 milions. Admet que la crisi ha afectat el mercat publicitari, però entén que 

s’hauria de donar explicacions als licitadors que no van guanyar el concurs anterior perquè van 

oferir una quantitat menor però que després van veure com al guanyador del concurs se li van 

fer rebaixes en el cànon, de tal manera que es va produir un greuge comparatiu entre els 

licitadors. 

Seguidament, assenyala que el plec de condicions els provoca dubtes, especialment pel que fa al 

model de remunicipalització de serveis que havia anunciat Barcelona en Comú a la campanya 

electoral, atès que estan parlant d’una concessió, privatització o externalització, terminologia 

que varia segons el grup polític i els interessos de cada moment. 

A continuació, pregunta quines han estat les raons per reduir el 60 % dels suports publicitaris i, 

d’altra banda, si es pot introduir a les clàusules el pagament a trenta dies, aprovat en la darrera 

sessió del Consell Municipal. 

Finalment, demana rigor en el cànon anual per tal que al cap d’un any no s’hagin de fer rebaixes 

i incórrer així en greuges comparatius entre els licitadors. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que l’opinió del seu grup és que no hi hauria d'haver cap tipus de 

publicitat. Afirma que ja sap que la resta dels grups municipals li diran que això implicaria 

perdre molts diners per a les arques públiques. Informa, això no obstant, que han calculat que 

aquest contracte representa 12 milions d’euros amb relació a un pressupost aproximat de 2.600 

milions i, per tant, solament significa un 0,4 % del total del pressupost de l’ajuntament. En 

aquest sentit, assenyala que la crítica a la presència de publicitat en els espais públics no és cap 

judici de valor moral ni una creença ingènua en un canvi social mitjançant la fi del consum 

individual, sinó que pretén que l’espai públic es configuri de manera democràtica i que es 

respecti la dignitat i la integritat de les persones i no se’ls obligui a consumir una publicitat que 

no han sol·licitat. 

Afegeix que tampoc és una casualitat que molts dels anuncis del plec parlen del transport públic 

i tot seguit, cita que un directiu d'una empresa de publicitat afirmava: «El transport públic és un 

lloc perfecte en el qual anunciar-se. És fàcil passar per alt els anuncis al diari i a la televisió, 

sempre pots canviar de canal, però quan et trobes en una parada d'autobús no tens molt més a 

fer que mirar al teu voltant, i llavors veus la publicitat.» La CUP considera, doncs, que un dels 
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problemes principals de la publicitat en l’espai públic és que s’imposa i no ofereix la possibilitat 

d’apagar-la. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. PISARELLO sosté que Barcelona és una ciutat molt contaminada per la propaganda i que 

la ràtio de publicitat per metre quadrat és molt superior a la d’altres ciutats europees i de l’Estat. 

Per aquesta raó, ja durant la campanya electoral van anunciar el compromís de reduir-la i es van 

reunir amb gent de Grenoble, ciutat que al seu parer és exemplar en aquest àmbit. Així, doncs, 

la proposta que presenten vol limitar l’impacte publicitari a la via pública per aconseguir un 

espai públic més amable sense afectar excessivament les finances de l’ajuntament, i apunta que 

el concepte de contaminació visual és acceptat i homologat. 

Pel que fa al cànon, reitera que els 12 milions d’euros són una quantitat mínima, establerta pels 

tècnics, però que els licitadors poden presentar ofertes superiors. Informa també que les 

empreses que normalment liciten en aquest concurs han manifestat que s’hi presentarien. 

Afegeix que es tracta de fer compatibles aquests ingressos amb una reducció progressiva de 

l’impacte publicitari a la via pública. I quant a la durada dels contractes, argumenta que s’ha 

reduït perquè el cicle econòmic és molt inestable i el govern pretén que no s’hagin de modificar 

els preus, com va succeir en el passat, i tenir marge de maniobra per poder intervenir si és que 

cal. 

Finalment, aclareix que, en cas que hi hagi subcontractacions, s’ha introduït una clàusula que 

obliga aquestes empreses a pagar els proveïdors a trenta dies. 

 

El Sr. SIERRA manifesta que no veuen cap raó objectiva per reduir tan dràsticament l’impacte 

publicitari a la via pública. En aquest sentit, assegura que des del seu grup no se senten envaïts 

per la publicitat i remarca que aquesta genera uns ingressos que beneficien la ciutat. Assenyala 

que potser al Grup de la CUP potser no li preocupen els treballadors d’aquestes empreses, però 

assegura que al Grup de Ciutadans sí que els preocupen. 

En segon lloc, critica la clàusula que estableix que s’ha de lliurar tota la documentació 

necessària per al compliment del contracte en català, perquè creu que això limita la competència 

i és un perjudici per a les empreses de la resta d’Espanya. Demana, doncs, que es modifiqui 

aquest aspecte. 

Finalment, reitera que el seu grup s’abstindrà en la votació. 

 

La Sra. RECASENS reclama que el govern estigui molt amatent al desenvolupament del 

concurs, ja que les empreses han manifestat que estan d’acord amb els preus que s’estableixen. 

Tanmateix, insisteix que en el passat aquests preus s’han hagut de renegociar una vegada i una 

altra, i, per tant, les clàusules que es presenten els generen desconfiança, atès que és difícil 

quadrar el manteniment dels ingressos amb una rebaixa dels punts publicitaris. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que tenen dubtes seriosos sobre algunes de les clàusules i s’afegeix a 

la crítica de la que estableix que s’hagi de lliurar tota la documentació necessària per al 

compliment del contracte en català. A més a més, creu que s’haurien d’establir criteris socials 

per valorar les ofertes. 

 

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

l'abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa 

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

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

 

c) Proposicions 
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V) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/2667) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda fer la dotació pressupostària 

municipal pel 2016 per import suficient, i que com a mínim ascendeixi a 50 milions d'euros, per 

cobrir el compromís de l'aportació municipal per finançar la L9 i L10 a la totalitat del tram a la 

Marina i a la Zona Franca i acordar amb la Generalitat de Catalunya el reconeixement i 

calendarització del deute corresponent. 

 

La Sra. RECASENS exposa que la proposició pretén garantir la continuïtat de les obres de la 

línia 9 del metro mitjançant una dotació pressupostària adient. Convergència i Unió creu que 

aquesta operació és prioritària, especialment al tram de la Zona Franca, i assegura que coneix 

molt bé la reivindicació dels veïns en aquest sentit perquè va ser regidora de Sants-Montjuïc 

durant vuit anys. Així, remarca la importància d’obrir les estacions de Foc, Foneria i Motors, tal 

com reclama la Coordinadora de Veïns de la Marina. 

A continuació, recorda la inauguració recent del tram que mena a l’aeroport i considera que ara 

és prioritari finalitzar un tram que principalment ha de beneficiar la ciutadania. 

Tot seguit, apunta que la majoria dels grups municipals han presentat esmenes a la proposició i 

creu que la redacció final millora el text presentat inicialment. En aquest sentit, aplaudeix que 

tant el govern com els grups de l’oposició reconeguin que el govern de Xavier Trias va lluitar 

fermament per donar servei als ciutadans posant recursos de manera decidida allà on la 

Generalitat no arribava a causa de les dificultats que patia. Així, doncs, celebra que alguns 

grups hagin abandonat la dinàmica d’acusacions sobre trampes comptables, rodes de premsa 

intoxicadores i que el govern municipal es plegués als interessos de la Generalitat, i, per tant, 

s’alegra que es pugui arribar a un acord amb la Generalitat per acabar una infraestructura que 

qualifica de necessària. 

Pel que fa als compromisos de la Generalitat, assenyala que s’hauran de trobar els mecanismes 

de compensació adients i que la Generalitat reconegui les seves obligacions en tant que 

administració competent en matèria d’infraestructures. 

Finalment, llegeix els tres punts de què consta la proposició, després d’haver-hi incorporat les 

esmenes acceptades. 

 

La PRESIDENTA assenyala que la redacció del punt 2 que acaba de llegir la Sra. Recasens no 

concorda amb la que han fet arribar a la mesa. 

 

La Sra. RECASENS indica que Esquerra Republicana havia distribuït una esmena que el grup 

proposant no havia acceptat i això ha creat confusió. Per tant, el que ha fet és plantejar in voce 

com quedaria definitivament la proposició, amb la incorporació de les esmenes que sí que s’han 

acceptat. 

 

La PRESIDENTA demana que Convergència i Unió lliuri a la mesa el text íntegre de la 

proposició per tal que els grups es puguin posicionar sobre un contingut conegut o n’hauran de 

posposar la votació. 

 

La Sra. RECASENS no té cap inconvenient a posposar la votació, però informa que el text que 

els grups han rebut per correu és correcte, tret que caldria substituir-hi la frase «com a mínim 
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que la dotació feta per al 2016 cobreixi el 50 % de la totalitat del cost que assumirà 

l’ajuntament» per «per un import necessari i suficient per cobrir el compromís per finançar 

l’acabament de la línia 10 del metro». 

 

El Sr. MULLERAS pregunta si es refereixen al correu enviat a les 13.52 hores. 

 

La Sra. RECASENS ho confirma i insisteix que en aquest text s’ha de fer la substitució que ha 

indicat. 

 

El Sr. BOSCH puntualitza, per aclarir el malentès, que el text que ha distribuït el seu grup era 

l’esmena que volien presentar in voce per tal de facilitar el debat. En tot cas, demana que se’ls 

digui si això és irregular perquè, si és així, no ho tornaran a fer. 

 

La PRESIDENTA diu que es tracta que tothom tingui el text definitiu que s’ha de sotmetre a 

votació i considera que és convenient que tothom tingui les esmenes abans de començar la 

sessió. Aclarida aquesta qüestió, convida els grups a continuar el debat de la proposició. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup perquè només s’ha acceptat parcialment 

l’esmena que havien presentat. 

En primer lloc, manifesta que el seu grup no vol ser còmplice del que qualifica de 

desvergonyiment per a la ciutat de Barcelona pel fet que Convergència i Unió ara digui que 

aquesta inversió és prioritària quan era previst que s’acabés l’any 2007 i, a més a més, el tram 

que s’acaba d’inaugurar estava pressupostada en 1.947 milions i finalment n’ha costat16.000 

milions. Afegeix que aquest incompliment és responsabilitat tant de Convergència i Unió com 

del Govern tripartit, a qui acusa d’haver enganyat els 32.000 veïns de la Marina i la Zona 

Franca. Insisteix, doncs, que el seu grup no vol ser còmplice d’aquesta situació i que la 

competència per exigir que s’acabin aquestes obres és del Parlament de Catalunya. 

En segon lloc, tampoc està d’acord que l’ajuntament hagi d’avançar els diners que hi hauria de 

posar la Generalitat, perquè assegura que històricament la Generalitat no compleix els seus 

compromisos amb la ciutat de Barcelona. Tot i que el Grup de Ciutadans està d’acord a fer 

aquesta línia de metro perquè és prioritària per als veïns de Barcelona, insisteix que 

l’ajuntament no pot sufragar les excentricitats de la Generalitat. 

 

El Sr. BOSCH afirma que el Grup de Ciutadans seran còmplices del fet de deixar la Zona 

Franca sense metro i que els ciutadans d’aquest barri, que fa quaranta anys que lluiten perquè el 

metro hi arribi, no tenen cap culpa d’aquesta situació. Davant d’alguns comentaris del Sr. 

Sierra, li demana que no l’interrompi. 

Per tant, creu que aquesta obra s’ha de tirar endavant i celebra que s’hagin acceptat algunes 

esmenes a la proposició de Convergència i Unió. En aquest sentit, recorda que el Grup 

d'Esquerra Republicana mesos enrere havia presentat una proposició semblant i, malgrat que 

alguns grups els van dir que aquest acord era inviable, ara s’ha demostrat que és factible assolir-

lo per tal de solucionar alguns dels grans dèficits dels veïns de la ciutat de Barcelona. Així, 

doncs, celebra que s’arribi a un consens en aquesta qüestió, consens que ja s’apuntava en la 

darrera trobada entre la batllessa Colau i el president de la Generalitat. 

Finalment, indica que ara caldrà discutir com es tradueix aquest acord en els pressupostos de la 

ciutat. En aquest sentit, espera que arribin a un consens que superi partidismes i electoralismes, 

i que només es pensi en les necessitats dels veïns dels barris de les Marines i la Zona Franca, 

que ja han estat castigats per moltes altres raons, no solament pel metro. 
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La Sra. BALLARÍN comparteix que la manca d’arribada del metro a la Marina és una de les 

ferides més sagnants que té la ciutat de Barcelona i que aquesta arribada no es pot ajornar més. 

Per tant, creu que si l’ajuntament ha de finançar alguna infraestructura que és competència de la 

Generalitat, malgrat que aquesta hagi incomplert sistemàticament les seves obligacions amb 

Barcelona, les línies 9 i 10 del metro han de ser les primeres. 

Tanmateix, considera que aquest debat s’està produint de manera bastant irregular perquè ja 

s’han compromès 250 milions d’euros del pressupost de l’ajuntament en inversions, com ara les 

obres del tramvia o el copagament de les línies 9 i 10 del metro, sense que s’hagin aprovat els 

pressupostos ni el Pla d’inversions. A més a més, aquesta darrera inversió els preocupa 

especialment perquè els pressupostos de la Generalitat són prorrogats i no contemplen cap 

partida per a aquest fi, raó per la qual dubta que pugui complir la seva part del compromís. 

En tot cas, el Grup Socialista no tanca la porta a fer les inversions que siguin en benefici de 

Barcelona, sempre que es preservi la solvència de l’ajuntament i sempre que se sàpiga com i 

quan es tornaran els diners, perquè considera que l’ajuntament no pot finançar la Generalitat 

indefinidament ni prometre inversions sense haver aprovat els pressupostos. 

Finalment, assenyala que han presentat una esmena, que s’ha recollit parcialment, i esperaran al 

final del debat per anunciar el sentit del vot. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que els veïns de la Zona Franca i de la Marina no poden continuar 

patint la incompetència financera i de gestió de la Generalitat, tant del tripartit com del Sr. Artur 

Mas, els quals van planificar una obra valorada en 2.000 milions d’euros i que al final n’ha 

costat 16.000, un 640 % més del previst, fet que ha impossibilitat l’arribada del metro a aquests 

barris de la ciutat. En aquest sentit, critica que s’hagin construït túnels i estacions de luxe que 

no han arribat a entrar en servei i pels quals s’estan pagant 300 milions anuals a una empresa 

privada. Per tant, el Grup Popular demana una auditoria per saber per què s’ha incrementat en 

un 640 % el cost d’aquesta inversió i no entén per què la resta de partits, que demanen 

auditories sobre moltes altres qüestions, no n’exigeixen una sobre aquesta. 

Finalment, insisteix que els veïns de la Zona Franca i de la Marina no han de continuar patint 

aquesta injustícia i, per tant, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, que insta la 

Generalitat a formalitzar un pla per finalitzar les obres i especialment a reconèixer el deute i a 

establir un calendari de pagaments per al retorn d’aquest deute. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que el projecte de les línies 9 i 10 ja des de la seva planificació era 

un projecte faraònic i no és l’únic cas en què el cost final ha estat més elevat que el 

pressupostat. Tanmateix, atès que el ramal de la Marina i la Zona franca ja està gairebé acabat, 

considera positiu que es posi en funcionament. 

A continuació, qüestiona les prioritats en el model de ciutat. En aquest sentit, critica que l’any 

2014 la Generalitat invertís 185 milions d’euros i prioritzés les estacions de la Fira de Barcelona 

i de l’aeroport per sobre del ramal de la línia 10, que hauria de donar servei als barris de la 

Marina i de la Zona Franca, tot i que els trens de la línia 9, que va a l’aeroport, passen per sota 

de la Zona Franca. 

En segon lloc i pel que fa al tema de les concessions, comenta que la regidora de Mobilitat i 

presidenta de TMB va afirmar al plenari del Consell Municipal que era una contradicció 

defensar que la L10 arribés a la Marina i alhora qüestionar la privatització del Tram de la 

Diagonal, atès que la L10 també té estacions en concessió. Tanmateix, comenta que són casos 

diferents i afirma que òbviament seria millor que no hi hagués hagut aquesta concessió, ni els 

cànons que van realitzar el tripartit i, en concret, el Sr. Joaquim Nadal. En aquest sentit, explica 

que la diferència està en el fet que la infraestructura i l'explotació del Tram estan totalment 

privatitzades, mentre que en la L10 es paguen uns cànons per les estacions, però l'explotació la 
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realitza TMB, que és una empresa pública. Insisteix, doncs, que el seu grup és contrari a la 

privatització del servei. 

Pel que fa al deute, està d’acord que es faci una auditoria perquè és possible que una part 

d’aquest deute sigui il·legítim i, en aquest cas, no s’hauria de pagar. 

Finalment, comenta que si en primer lloc s’hagués fet la línia 10 i ara estiguessin parlant 

d’acabar la línia 9, segurament els ajuntaments de l’Hospitalet i del Prat també haurien de 

contribuir a finançar aquesta obra. 

 

El Sr. PISARELLO comparteix les crítiques que s’han fet i recorda un article d’Eloi Latorre 

publicat al Crític on s’explicaven la triplicació dels costos d’aquesta infraestructura, la 

privatització d’estacions i el retard de les obres. Per tot plegat, troba justificada una auditoria 

sobre aquesta operació. 

D’altra banda, considera que és una injustícia que les Marines i la Zona Franca encara no 

disposin de servei de metro i confirma que a la reunió que van mantenir l’alcaldessa Colau i el 

president Puigdemont van establir un marc de mobilitat en el qual la línia 10 del metro és un 

dels temes centrals. En aquest sentit, informa que estan pendents d’una reunió amb el 

vicepresident Oriol Junqueras per determinar exactament els termes de la inversió i de 

l’execució. 

Finalment, reitera el compromís del govern municipal per fer que el metro arribi a les Marines. 

 

La Sra. RECASENS replica als grups de Ciutadans i del Partit Popular que es pot criticar la 

gestió del tripartit i proposar auditories pel sobrecost que ha tingut aquesta infraestructura, però 

també s’hauria de parlar del greuge de l’Estat amb Catalunya pel dèficit fiscal. Per tant, 

atribueix els problemes que ha tingut la Generalitat per finançar infraestructures a les dificultats 

econòmiques causades per la incompetència de l’Estat. Així, doncs, opina que no es tracta de 

sufragar excentricitats, sinó la justícia i el progrés social, i assenyala que la proposició el que 

pretén és donar la fortalesa necessària al govern municipal perquè pugui explicar que a 

Barcelona hi ha consens per posar la solvència de l’ajuntament al servei dels ciutadans i que pot 

cofinançar aquestes obres, cofinançament que posteriorment s’haurà de rescabalar en el marc de 

les negociacions que es duguin a terme. 

Pel que fa a la intervenció de la portaveu del Grup Socialista, diu que estan disposats a negociar 

el pressupost, el Pla d’inversions i el Pla d’actuació amb el govern municipal. 

 

El Sr. SIERRA demana disculpes al Sr. Bosch per haver-lo interromput, cosa que no té costum 

de fer, però indica que aquest tema el treu de polleguera. 

Seguidament, insisteix que s’ha d’explicar als ciutadans que Convergència i Unió, Esquerra 

Republicana, el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds han malbaratat 14.000 milions 

de diner públic i que el Govern de l’Estat no té cap culpa que aquests partits hagin volgut fer 

una obra faraònica, que si s’hagués fet de la manera convencional hauria costat la meitat i ja 

estaria acabada. 

 

El Sr. BOSCH admet que cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats i, per tant, si cal, s’ha 

de fer una auditoria. Però afegeix que aquest no és el tema de la proposició, sinó decidir qui ha 

de pagar el retard de les obres, i si el Grup de Ciutadans no se suma al consens entén que fa 

pagar aquest retard als veïns, que es queden sense aquesta infraestructura bàsica. 

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sr. BALLARÍN es mostra favorable a fer totes les auditories que calgui, però troba que la 

xifra de 14.000 euros de sobrecost que ha esmentat el Sr. Sierra és exagerada. Pel que fa a la 

gestió del tripartit, recorda que va fer arribar el metro al barri del Carmel. 
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Quant al barri de la Marina, pensa que no pot ser l’únic barri que continua desconnectat de la 

resta de Barcelona i, per tant, opina que en moments excepcionals cal fer esforços excepcionals. 

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

 

El Sr. PISARELLO anuncia el vot favorable del seu grup i reconeix l’esforç que s’ha fet per 

assolir l’acord. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. RECASENS es mostra satisfeta perquè els veïns de la Marina i de la Zona Franca tenen 

la garantia que el metro finalment arribarà al seu barri, la qual cosa demostra que quan es 

treballa amb consens l’ajuntament té prou força per negociar el cal en favor dels veïns. 

 

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

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, el Sr. Bosch expressa el 

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

expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar a la Generalitat de Catalunya, en el 

marc de les seves competències, a que presenti abans de la seva aprovació definitiva de 

finançament per part de l’Ajuntament, el pla de construcció de la L10 de metro, al tram de la 

Marina i la Zona Franca, el calendari d’execució, el número de parades que s’obriran amb el 

compromís adquirit, i el cost total de l’obra. 2.- En el marc els acords Generalitat – 

Ajuntament, i tenint en compte el  necessari equilibri del pressupost municipal, dotar 

pressupostàriament la plurianualitat corresponent als anys 2016 i 2017 del Pressupost 

Municipal, per un import necessari i suficient per cobrir el compromís per finançar 

l’acabament de la L10 en el tram de la Marina i Zona Franca. 3.- Acordar en el marc de les 

relacions bilaterals Generalitat – Ajuntament dur a terme la negociació que correspongui per 

reconèixer i calendaritzar el retorn de les obligacions econòmiques reconegudes. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

4.-  (M1519/2637) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal efectuï la 

corresponent adequació de la normativa d'horaris comercials a la Llei Estatal 1/2004 i a la Llei 

Autonòmica 3/2014, donant compliment a la Resolució dictada per la Generalitat de Catalunya 

que qualifiquen com a turístiques determinades zones del terme municipal de Barcelona; 

acordant un nou calendari d'obertura en festius per als establiments comercials de la zona 

turística durant el termini comprès entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, ampliant l'horari fins a 

les 20 hores. 

 

La PRESIDENTA anuncia que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 7 de l’ordre 

del dia. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que, després d’haver 

instat el govern municipal perquè expliqués els resultats del procés participatiu sobre l’obertura 

d’establiments comercials en festius, s’ha palesat que l’opinió majoritària és partidària d’una 

regulació més permissiva, que garanteixi la competitivitat de Barcelona com a una de les ciutats 

més turístiques del món. 
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A continuació, indica que la majoria de pernoctacions a la ciutat es produeixen durant els mesos 

d’estiu i, per tant, algunes de les entitats consultades manifesten que el mes de juliol és un dels 

mesos que ofereixen més oportunitat de negoci. A més a més, assenyala que a altres ciutats 

turístiques del món comparables a Barcelona els horaris d’obertura en festius durant els mesos 

d’estiu són més amplis que el que proposa el govern. 

D’altra banda, comenta que la legislació estatal en aquesta matèria permet un marge d’obertura 

ampli, però que la regulació que va fer la Generalitat és més restrictiva, cosa que va ser 

criticada per l’Autoritat Catalana de la Competència, la qual recomana que no s’opti per la 

limitació d’horaris comercials atès que podria ser perjudicial per als interessos dels 

consumidors i dels comerciants i per a la seva competitivitat. 

Per aquestes raons, el Grup de Ciutadans proposa tornar a la situació anterior, perquè els 

comerciants necessiten conèixer el calendari d’obertura en festius per tenir seguretat jurídica i 

per poder donar resposta a les necessitats de competitivitat del comerç. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia que han transaccionat la seva proposició amb una esmena del Grup 

de Ciutadans, per tal que en el punt 3 es reculli que l’obertura en festius pugui fer-se de maig a 

octubre, amb el màxim consens possible del sector. Pel que fa a la proposició de Ciutadans, 

comenta que també hi han fet una esmena en el sentit d’ampliar el període d’obertura, esmena 

que han fet arribar als grups per correu electrònic però que, atès que el grup proposant no la 

recull en el text que ha distribuït als grups, la formula in voce. 

Tot seguit, exposa que aquest és un tema polèmic però alhora important, com ho palesa el fet 

que dos grups municipals hagin coincidit a presentar proposicions sobre aquesta qüestió. 

El primer punt de la proposició del Grup Popular demana rebutjar el procés participatiu realitzat 

pel govern, i aprofita per preguntar per tercera vegada al regidor de Comerç quant ha costat 

aquest procés participatiu. Des del seu grup, entenen que la consulta ha estat tendenciosa, 

parcial i sense garanties, perquè només es preguntava sobre els mesos d’estiu. A més a més, 

afegeix que hi ha hagut opacitat perquè no se sap quin ha estat el cost d’aquesta consulta i no 

han tingut accés a les respostes. D’altra banda, considera que el procés ha estat un fracàs perquè 

només hi han participat 1.543 veïns, menys d’un 0,5 % de la població de Barcelona. 

D’altra banda, demanen que el govern faci una nova proposta d’horaris comercials que inclogui 

el període de maig a octubre, que permeti als comerços obrir fins a les vuit del vespre, i que es 

mantingui la zona turística comercial. També demanen que aquest procediment s’iniciï 

immediatament per donar seguretat jurídica al sector i perquè pugui planificar els seus recursos 

i la contractació de personal. 

 

El Sr. BLASI reconeix que aquest no és un tema senzill i creu que el comissionat anterior no va 

fer cap favor al regidor de Comerç encetant un altre cop el debat. Creu que hauria estat més 

senzill continuar amb la situació anterior i fer els estudis, les anàlisis i les correccions que 

convingués amb el màxim consens possible del sector. 

A continuació, acusa el govern de fer processos participatius quan no saben què han de fer i 

d’haver perjudicat el sector del comerç, el qual havien aconseguit unir gràcies a algunes errades 

i malgrat algunes rectificacions, però que amb la qüestió dels horaris comercials l’han tornat a 

dividir. 

Tot seguit, critica el procés participatiu i el fet que el govern no hagi volgut fer una revisió dels 

horaris comercials per qüestions ideològiques, i també critica que es filtrin a la premsa 

informacions abans de donar-les als grups municipals. 

Finalment, remarca que l’obertura de comerços en festius s’adreça al turisme, que s’ha de donar 

seguretat al món del comerç perquè la normativa espanyola liberalitza els horaris i, alhora, no 

provocar un canvi d’hàbits en la demanda interna. Però entén que el govern ha trencat totes les 

línies vermelles intentant acontentar tothom i ha generat tensió en el sector i en l’àmbit polític. 
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La Sra. CAPDEVILA exposa que Esquerra Republicana sempre ha defensat mesures per 

promoure el comerç de proximitat i per afavorir la conciliació de la vida familiar i professional 

dels treballadors i treballadores del sector. En aquest sentit, remarca que el 70 % dels 

treballadors del comerç són dones i en molts casos mares, raó per la qual la conciliació laboral i 

familiar és molt important. 

Quant al model comercial de la ciutat, destaca que és molt ben valorat tant pels ciutadans com 

pels visitants i aporta elements positius en àmbits com l’accessibilitat comercial, la seguretat als 

barris i la qualitat de l’espai públic. Per tant, creu que aquest model s’ha de preservar i 

reivindica la Llei d’horaris comercials, que estableix un màxim de setanta-dues hores setmanals 

d’obertura i unes dates de tancament obligatori, excepte per a un grup d’establiments que tenen 

característiques especials i per als situats en municipis turístics. Afegeix que aquesta llei també 

incrementa de vuit a deu el nombre de diumenges i festius en què es pot obrir al llarg de l’any. 

Així, doncs, entén que els horaris d’obertura actuals són suficients, que els ciutadans tenen 

dotze hores cada dia per anar a comprar i que els turistes, atès que de mitjana pernocten un 

mínim de dos dies, també tenen temps de fer compres. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari a ambdues propostes, en coherència amb la votació 

que es va produir al plenari del Consell Municipal del juny de 2014, en què Esquerra 

Republicana es va posicionar en contra de l’acord que havien assolit el Partit Popular i 

Convergència i Unió. Afegeix que no comparteixen els criteris implícits en les dues 

proposicions, que a més a més considera que es contradiuen i que no han estat consensuades 

amb el sector. Tot i coincidir amb el Sr. Blasi que potser no calia haver reobert el debat, creu 

que s’ha d’arribar a un acord amb el sector del comerç que sigui satisfactori per a comerciants i 

per als treballadors. 

Finalment, per les raons exposades, anuncia el vot contrari del seu grup a les dues proposicions. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta qüestió els ha ocupat molt de temps i energies els 

darrers dies i que no ha estat un model de gestió. El seu grup ha estat molt crític amb el procés 

participatiu perquè ha denotat manca de lideratge i de garanties, i el funcionament ha estat 

deficient. També han estat crítics amb la proposta que va plantejar el govern el 2 de febrer 

perquè consideren que reduir els dies d’obertura a quatre i com a màxim fins a les sis de la tarda 

és massa restrictiu. En aquest sentit, el Grup Socialista advoca per l’aplicació de la llei catalana 

però també vol que Barcelona tingui delimitades unes zones turístiques per tal que els turistes 

puguin deixar els seus recursos a la ciutat, atès que això genera riquesa i ocupació, bo i 

garantint el suport de l’ajuntament al comerç de proximitat i els drets laborals dels treballadors i 

treballadores del sector, el qual està molt precaritzat i feminitzat. 

D’altra banda, han observat que el govern ha mantingut un diàleg amb el sector del comerç i el 

dia anterior van mantenir una reunió a la qual van assistir representants dels grups Socialista i 

d’Esquerra Republicana. En aquesta reunió van percebre que el sector tenia ganes d’arribar a 

acords i que es mantenien postures flexibles. Així, l’ampliació de l’horari d’obertura fins a les 

vuit del vespre va tenir un suport gairebé unànime. Entén, doncs, que hi ha una oportunitat per a 

l’entesa i creu que l’aprovació de les dues proposicions, presentades pel Grup de Convergència 

i Unió i pel Grup del Partit Popular respectivament, podrien entorpir aquest acord. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a ambdues proposicions, amb el 

benentès que no estan absolutament d’acord amb la proposta que planteja el govern, però reitera 

que s’està avançant cap a l’acord entre els representants del comerç i el govern. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot contrari del seu grup a ambdues proposicions. 
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El Sr. COLOM demana coherència als grups i que, atès que tots coincideixen que aquesta 

qüestió és difícil i que cal cercar el consens, no vulguin imposar unilateralment un determinat 

horari o un determinat període d’obertura, tal com fan les dues proposicions, especialment quan 

saben que el sector està dividit per aquesta qüestió. Per tant, els convida a treballar per cercar el 

consens, tal com es va fer a la reunió del dia anterior amb els representants del sector i a la qual 

estaven convidats tots els grups municipals. 

Quant a les proposicions, afirma que defensen la posició d’un grup de comerciants, que no és el 

majoritari, i per tant no busca el consens. En aquest sentit, insisteix que a la reunió del dia 

anterior els comerciants van demostrar flexibilitat i voluntat per arribar a un acord, de manera 

que situaven el consens per davant de les demandes pròpies. Creu, doncs, que els grups 

proposants s’han precipitat i també opina que l’Autoritat Catalana de la Competència es va 

precipitar quan es va pronunciar abans de conèixer la proposta sobre els horaris. 

Quant a les diverses preguntes que se li han formulat, demana al Sr. Mulleras que sigui més 

rigorós perquè des del mes de novembre no havia preguntat cap vegada sobre el cost del procés 

participatiu. Informa que la consulta online ha costat 25.061 euros i el conjunt de cinc estudis i 

d’enquestes, 32.959. Així, doncs, li retreu que al començament de la sessió hagi dit que el 

regidor de Comerç no presentava informes, quan el 2 de febrer es van presentar aquests, i li 

torna a demanar rigor en les intervencions. 

Finalment, pel que fa a les entitats que han participat en el procés consultiu i que han presentat 

propostes, comenta que la Llei de protecció de dades no permet que siguin identificades, però 

les propostes d’aquelles entitats que ho han autoritzat s’han publicat al web i, un cop s’hagi fet 

el buidatge de les dades, també es facilitaran als grups. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Pensa que la seva proposta és 

coherent perquè el que demana és que s’apliqui la llei. A més a més, comenta que el canvi en el 

règim d’obertures que pretén fer el govern perjudica els comerços de zones turístiques, els quals 

reclamen poder obrir fins a les vuit del vespre entre juliol i setembre. Entén, doncs, que la seva 

proposta no és unilateral, com sí que ho és la del govern, que, a més a més de ser restrictiva, 

contrària als informes de l’Autoritat Catalana de la Competència i als interessos manifestats per 

la majoria d’organitzacions comercials, és arbitrària i l’han hagut de rectificar. 

A continuació, insisteix que no demanen d’ampliar l’horari d’obertura a tot Barcelona, sinó 

solament en aquelles zones definides com a turístiques. En aquest sentit, assenyala que moltes 

botigues busquen l’empara de la llei estatal i infringeixen les normes perquè són massa 

restrictives i no s’ajusten als seus interessos. El Grup de Ciutadans, doncs, vol que Barcelona 

sigui una ciutat homologable a qualsevol altra ciutat del món, sobretot si el que es vol és que 

sigui una ciutat de compres com París, Londres, Madrid, Amsterdam, Roma o Milà, que tenen 

zones turístiques delimitades i amb horaris comercials que s’adapten als seus visitants. 

D’altra banda, assegura que aquest model comercial no priva de fer un altre tipus de promoció 

turística, com ara la cultural o artística, per poder oferir pols d’atracció que no siguin els 

comercials. Tanmateix, insisteix que les zones turístiques s’han d’adaptar als visitants, tal com 

demanen moltes organitzacions de comerciants, i que els horaris d’obertura de dies festius entre 

juliol i setembre s’ampliïn fins a les vuit del vespre. 

En definitiva, creu que la seva proposta s’ajusta a les necessitats, respon a una ciutat moderna i 

homologable amb altres ciutats del món i no perjudica altres indrets de Barcelona, per als quals 

Ciutadans també ha demanat plans de dinamització i inversions per tal de fer del comerç un 

element de reactivació econòmica. 

 

El Sr. MULLERAS demana al Sr. Colom que no s’esveri, que aquest és un debat polític en el 

qual cadascú explica les seves idees, però que s’ha de fer amb rigor. Explica que el Grup 

Popular va presentar la proposició el dimecres anterior i dijous el Sr. Colom va convocar els 
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grups municipals i entitats del món del comerç per explicar-los la proposta del govern d’ampliar 

l’horari d’obertura fins a les vuit del vespre i de reduir de deu a cinc els dies festius que es pot 

obrir. Amb referència a les filtracions, comenta que aquell mateix dia la premsa explicava 

aquesta proposta, abans que els grups en sabessin res. Afirma, doncs, que el govern va actuar 

amb la mateixa precipitació de què acusa el seu grup. 

Quant al cost de la consulta online, assegura que l’havia preguntat tant en la Comissió 

d’Economia com en el plenari del Consell Municipal però que mai havia rebut resposta. Entén 

que els 25.000 euros que ha costat són un malbaratament de recursos públics perquè, tal com ja 

va dir el govern mateix en la presentació de la consulta a les entitats comercials que es va fer a 

Barcelona Activa, aquesta consulta no tenia cap valor estadístic. 

Tot seguit, indica que no han de perdre la perspectiva perquè no estan parlant de redistribuir la 

demanda interna entre setmana, sinó dels horaris comercials en dies festius a la zona turística de 

Barcelona per tal d’aprofitar l’oportunitat que el turisme ofereix al comerç de la ciutat. Entén, 

doncs, que la seva és una proposta coherent, que busca el màxim consens possible. 

Finalment demana al Sr. Colom que busqui l’acord amb el sector comercial afectat directament 

pel turisme perquè el que vol aquest sector és aprofitar l’oportunitat de generar activitat 

econòmica, llocs de treball i riquesa a la ciutat. 

 

El Sr. BLASI afirma que el procés participatiu ha sigut poc útil perquè no anava al fons de la 

qüestió. Afegeix que, tornant a encetar el debat, el govern ha fet un flac favor al sector del 

comerç, i ho diu amb coneixement de causa com a anterior responsable d’aquesta àrea i 

reconeixent que aquest és un tema complex i difícil. Tanmateix, assenyala que el govern té la 

sort que el sector és generós perquè li agrada arribar a acords. En aquest sentit, critica que, 

després de la decisió del plenari del Consell Municipal d’elevar a la Generalitat una proposta 

política, l’acord a què es podrà arribar no vindrà del sector mateix, i això ho entén com una 

imposició. D’altra banda, creu que quan el govern municipal ha anunciat una proposta per obrir 

cinc festius, de dotze del migdia a vuit del vespre, ho fa perquè té prou suports polítics, 

altrament estarien enganyant el comerç. Per tant, considera que el govern ha fet trampes i ha 

acabat fent una imposició, que tant pot venir del plenari com d’unes declaracions a la premsa, 

que crea tensió dins del sector i el fragmenta. 

Quant als recursos destinats al procés participatiu, considera que s’han perdut perquè aquest 

procés era ambigu i subjectiu i, a més a més, la universitat ja havia fet estudis fiables i 

objectius. 

Tot seguit, anuncia l’abstenció del seu grup perquè espera que encara es pugui arribar a un 

acord amb el sector del comerç i perquè considera que la situació vigent és millorable. 

Tanmateix, argumenta que la decisió que va prendre el govern anterior va ser una resposta a la 

imposició de la normativa estatal i assenyala que aquest és un repte per al govern actual, perquè 

no es tracta d’acontentar associacions de comerciants, sindicats o partits polítics, sinó de fer una 

regulació adreçada al turisme i a la demanda externa, bo i evitant una afectació a la demanda 

interna i un canvi d’hàbits d’aquesta, que és la que podria provocar tensió en el sector del 

comerç. D’altra banda, troba que és un encert el compromís de mantenir la designació de zona 

de gran influència turística. 

Finalment, creu que els grups polítics haurien d’intentar que Catalunya tingui competències 

legislatives en l’àmbit comercial i en tots els àmbits. 

 

La Sra. CAPDEVILA assenyala que el problema sorgeix quan hi ha una imposició de l’Estat 

sobre la Llei catalana d’horaris comercials, llei que fins i tot considera que és sobrera. 

Quant als 57.000 euros que ha costat el procés participatiu, afirma que si aquests recursos 

s’haguessin destinat a fer una campanya per potenciar el comerç a la ciutat potser s’haurien 

notat, perquè creu que aquest procés ha servit de ben poca cosa, i anuncia que a l’ordre del dia 
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hi ha un punt per al seguiment d’una proposició que havia fet el seu grup sobre aquesta qüestió. 

Pel que fa a la reunió que es va fer amb representants del sector del comerç, té la sensació que 

el sector estava disposat a cedir en alguns aspectes i demana que el regidor de Comerç faci tot 

el que pugui per arribar a un acord amb els comerciants tan aviat com sigui possible, perquè si 

es manté la proposta del govern de permetre l’obertura els diumenges del mes de maig aquest 

acord és urgent. 

Finalment, lamenta que, tret de la Sra. Ballarín, cap dels intervinents no s’hagi referit al que 

representaria per als treballadors i treballadores del sector obrir els diumenges des del mes de 

maig fins al mes d’octubre, proposta que qualifica de «burrada». 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que votaran en contra d’aquestes proposicions malgrat que en 

comparteixen alguns dels plantejaments, perquè la posició del seu grup és més aperturista que la 

del govern i perquè el seu projecte de ciutat es vol semblar més a París o a Londres que no pas a 

ciutats de segona dimensió. Per tant, entén que s’ha d’avançar en la delimitació de les zones 

turístiques per generar riquesa i ocupació a la ciutat. 

Quant al procés participatiu, creu que va començar malament però que ha anat millorant, i a la 

reunió del dia anterior van observar que comerciants i sindicats estaven disposats a renunciar a 

una part dels seus plantejaments inicials per tal d’arribar a acords. Opina, doncs, que aquests 

interlocutors fan una demostració de generositat que hauria de ser corresposta pels representants 

polítics i que haurien de respectar el termini d’una setmana que es va acordar perquè aquests 

interlocutors presentin les seves propostes. En cas que les propostes no arribin, afegeix, seria el 

moment perquè els polítics tornin a posar sobre la taula els seus plantejaments. 

 

El Sr. GARGANTÉ no tenia intenció d’intervenir perquè aquest tema ja s’ha tractat en moltes 

altres ocasions i ja han donat la seva opinió sobre la problemàtica laboral que es genera pel fet 

que els comerços obrin diumenges i festius, en el sentit que no hi ha contractacions noves, que 

els treballadors corren els torns i acaben descansant un dia entre setmana –descans difícil de 

compatibilitzar amb altres persones–, o que les grans superfícies no paguen plusos per treballar 

en festiu i, per tant, es degraden les condicions laborals. Així, doncs, diu que repetirà aquests 

arguments tantes vegades com calgui i reitera la posició del seu grup contrària a obrir cap festiu. 

Reconeix que la llei espanyola això no ho permet i afirma que aquesta és una raó més per 

marxar del que qualifica de «presó de pobles». 

Finalment, apunta que, si la modernitat consisteix a precaritzar encara més les condicions 

laborals, aquesta és una mala modernitat. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que la proposta que fan és la proposta del govern, no pas la d’un 

comissionat ni la d’un regidor, i que la decisió es va prendre a partir d’una sèrie de treballs que 

confirmaven que, de totes les alternatives, la situació actual era la menys valorada pel sector. 

A continuació, desmenteix que mai hagi dit, ni en públic ni en privat, que els procés participatiu 

no serveixi per a res, altrament hauria prevaricat. Aclareix que el que va passar és que els 

tècnics van dir que no hi havia una fitxa tècnica a causa de la complicació que representa una 

consulta online, però ells mateixos van explicar quina era la rellevància estadística de cada un 

dels informes. 

Responent a la Sra. Mejías, diu que tant l’acord vigent actualment com el que farà el nou 

govern apliquen estrictament la legalitat i, per tant, la proposta que fa el govern és tan legal com 

la que fa el Grup de Ciutadans, amb la diferència que el govern vol construir consensos. Així, 

doncs, demana que deixin que els comerciants es pronunciïn, que precisament és el que fa el 

govern amb les diverses reunions que hi han mantingut. En aquest sentit, explica que el govern 

es va comprometre a comunicar el mes de desembre els resultats de la consulta, termini que es 

va allargar i finalment ho varen fer el 2 de febrer. Des d’aleshores, afegeix, han fet tres 
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reunions, dues amb les entitats del comerç on els grups eren convidats i una altra amb els grups 

municipals. Considera que, tenint en compte el temps que van durar les negociacions anteriors, 

aquests terminis són raonables, i més quan s’albira la possibilitat d’arribar a un acord. 

Pel que fa a la redistribució de la demanda interna, assenyala que l’economia positiva no es 

basa en el que hom voldria, sinó en el que succeeix. Així, assegura que les actuacions que es fan 

sobre els horaris comercials, per molt que només pretenguin atraure turistes als comerços, 

també provoquen canvi d’hàbits en la demanda interna. Per aquesta raó, la proposta que fa el 

govern pretén minimitzar aquests efectes negatius sobre la demanda interna i, alhora, estimular 

la capacitat comercial per aprofitar els moments de major rendibilitat. 

D’altra banda, indica que la proposta del govern intenta conjugar la conciliació de la vida 

laboral i familiar i, per tant, preservar els drets dels treballadors i els interessos dels comerciants 

petits. 

A continuació, remarca que el mes de maig anterior només hi va haver mil pernoctacions menys 

en hotels de la ciutat que a l’agost, dada que palesa que el mes de maig s’ha d’incloure dins de 

la temporada turística. A més a més, afegeix, se sap que la composició del turisme que arriba 

els mesos de maig i d’octubre és diferent de la que arriba els mesos d’estiu i pot ser un turisme 

més procliu a comprar. 

Pel que fa al model de ciutat, afirma que no s’ha de confondre una ciutat turística amb una 

ciutat per als turistes. El model que defensa el govern, doncs, és el primer, cosa que no ha 

aconseguit Venècia, que té un model que ningú no vol. Quant a les altres ciutats europees de 

què han parlat alguns portaveus, diu que tothom pot posar els exemples que vulgui però que 

Europa no s’acaba amb tres o quatre ciutats, i esmenta Berlín i Viena. 

Finalment, assegura que està fent tot el que pot per arribar a un acord amb els comerciants tan 

aviat com sigui possible. Creu que les proposicions dels grups de Ciutadans i del Partit Popular 

no hi ajuden i per aquesta raó anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Lamenta el posicionament del 

Grup de Barcelona en Comú perquè entén que la seva proposta precisament pretén propiciar 

consensos i perquè és la que més s’acosta a les demandes de la majoria de comerciants de les 

zones turístiques. 

A continuació insisteix que el seu grup no defensa una Barcelona per al turisme perquè hi ha 

molts espais de la ciutat que no ho són, de turístics i on el comerç s’ajusta a una regulació 

adient. Per tant, la seva proposició es refereix a les zones turístiques, on el negoci està 

relacionat amb les compres i cal que hi hagi una regulació específica adequada a la demanda. 

Quant al plantejament del govern, creu que és ideològic, que no hi han reeixit i per aquesta raó 

han fet un procés participatiu, que també els ha sortit malament. En aquest sentit, considera que 

els resultats de la consulta demostren un grau baix de participació i demana que es deixi parlar a 

les associacions més representatives del sector. 

Respecte als terminis de la negociació, creu que no són raonables perquè els comerciants encara 

no saben quins dies podran obrir els mesos de maig o juny i, per tant, es troben en una situació 

d’inseguretat jurídica. 

Tot seguit, diu que la proposta del govern és restrictiva, que no respon a les necessitats dels 

comerciants, que no concita consens i que pocs dies després de presentar-la l’han hagut de 

rectificar. Per tant, demana que es tanqui el debat definitivament, que no es perdi la perspectiva 

perquè estan parlant de les zones turístiques i d’una oportunitat de negoci, tal com reclamen les 

organitzacions de comerciants més representatives, i que no es barregi el comerç a les zones 

turístiques amb el comerç de proximitat als barris, per als quals sí que es necessiten projectes 

adequats i molta inversió per garantir-ne la reactivació. 

En conclusió, indica que la seva proposta ha obert un debat important, que posa de manifest que 

la proposta del govern és restrictiva i que no respon a les necessitats dels comerç a les zones 
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turístiques. Espera, doncs, haver contribuït a aquest debat i a solucionar la qüestió tan aviat com 

sigui possible. 

 

El Sr. MULLERAS assegura que la contradicció i la incoherència del govern és que amb les 

seves decisions obliguen el comerç legal i que paga els impostos a tancar, mentre que per altra 

banda promouen el top manta il·legal, que ni paga impostos ni tanca els diumenges. 

 
El Sr. Colom expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa l'abstenció 

de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa el 

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

el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

5.-  (M1519/2653) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

redactar informes d'impacte econòmic de la despesa pública que genera l'Ajuntament de 

Barcelona on s'hi inclogui quin percentatge de la despesa pública de l'Ajuntament de Barcelona 

s'executa amb empreses de la ciutat o del seu entorn, quin tamany tenen les empreses amb qui 

contracta l'Ajuntament i, finalment, quina part de la despesa pública és contractada amb 

empreses provinents de l'Economia Cooperativa, Social i Solidària. 

 

El Sr. BOSCH anuncia que accepta l’esmena presentada pel Convergència i Unió per tal que els 

informes que es demanen a la proposició siguin presentats trimestralment. 

Seguidament, exposa que l’Ajuntament de Barcelona és un dels agents compradors principals 

de la ciutat i que, partint de la hipòtesi de pressupostos prorrogats per al 2016, es preveu una 

despesa de 602 milions d’euros en despeses de béns corrents i serveis, i uns 267 milions en 

inversions reals. Indica que aquesta capacitat inversora i de contractació s’incrementaria si 

s’aprovessin uns pressupostos nous. Per tant, el seu grup voldria que hi hagués més 

transparència pel que fa a aquesta despesa per saber quines són les empreses proveïdores que es 

beneficien dels recursos de l’ajuntament. En aquest sentit, es pregunta si se’n beneficia el teixit 

productiu o altres empreses de fora de Barcelona, i si els beneficiats són empreses petites i 

mitjanes, autònoms i entitats de l’economia social o solidària, o bé les empreses de l’Ibex 35. 

També es demana quants centres de treball i tallers ocupacionals contracten amb l’ajuntament. 

Entén que aquestes, més enllà de dades estadístiques, són informacions útils per saber en què es 

gasten els diners dels ciutadans i per aplicar possibles mesures correctores. Afegeix que el Grup 

d’Esquerra Republicana és partidari de contractar cada vegada més empreses petites i 

autònoms, però que abans de poder aplicar qualsevol política s’ha de conèixer la realitat. Així, 

doncs, la proposició demana que es faci un informe per saber si l’Ajuntament de Barcelona 

beneficia majoritàriament empreses petites i autònoms o bé empreses grans, com intueixen. 

D’altra banda, pensa que les mesures que ja ha impulsat l’ajuntament, com webs i portals de 

transparència, el Pla de millora de la transparència pressupostària, l’Oficina per a la 

Transparència i les Bones Pràctiques, la constitució del Consell Assessor per a la Transparència 

i les mesures per millorar les polítiques de transparència i de responsabilitat corporativa, són 

positives però considera que s’han de dotar de contingut. I la proposició que presenten va en 

aquesta línia de concretar la voluntat de transparència per tal d’obtenir una informació 

necessària i fer-la pública. 

Tot seguit, recorda que el seu grup sempre ha proposat mesures per defensar el teixit productiu 

de la ciutat enfront de les grans multinacionals i empreses vinculades a les grans contractacions 

de l’Estat. Creu, doncs, que fóra bo que l’ajuntament potenciés el teixit productiu i el benestar 

dels barcelonins i barcelonines, especialment els que s’esforcen des de la modèstia de les 



 

Ref:  CCP 2/16 Economia i Hisenda 

v.  17/ 2/ 2016     17: 33 
22 

empreses petites. 

Finalment, apunta que, un cop obtingudes les dades, s’hauria d’encetar un debat sobre les 

mesures a prendre per tal d’afavorir de veritat autònoms, petites i mitjanes empreses i entitats 

de l’economia social i solidària, com cooperatives, CET o tallers ocupacionals, i que no passi el 

que és habitual en la política, que és dir bones paraules i no prendre les mesures necessàries per 

transformar la realitat. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable de Convergència i Unió perquè és conegut el 

suport que el seu grup ha donat sempre a les pimes. Tanmateix, vol saber si el govern pensa 

externalitzar l’encàrrec d’aquest informe d’impacte econòmic en cas que la proposició s’aprovi, 

perquè els sorprèn el tipus d’empreses a les quals darrerament el govern externalitza aquests 

informes. 

Tornant a la proposició, assegura que les pimes necessiten concreció per poder accedir a la 

contractació pública i millorar la seva realitat. Així, manifesta que el govern anterior va 

implementar mesures en aquest sentit, com ara la contractació per lots, per exemple per 

diferenciar entre la constructora i la instal·ladora en el cas d’un mercat, mesura que ajudava les 

pimes a cobrar a trenta dies i a accedir a la contractació pública. Creu, doncs, que es poden 

implementar moltes mesures que ajudin les pimes a ser més competitives. De la mateixa 

manera, assenyala que des de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de 

la Generalitat es va elaborar una llei de contractes del sector públic que recollia mesures 

importants per tal que l’executiu pogués contractar pimes. 

Finalment, opina que la proposició és adequada en el debat al voltant de la transparència atès 

que és bo saber com es fa la contractació, quines són les polítiques que afavoreixen les pimes i 

les empreses de l’economia social i solidària, i discutir-les en la Comissió d’Economia i 

Hisenda trimestralment. 

 

El Sr. SIERRA valora positivament aquesta proposició i recorda que el Grup de Ciutadans ja 

havia presentat iniciatives en aquest sentit que havien estat aprovades per la resta de grups. 

Creu que els informes que es demanen són bàsics per a la transparència, que ha de ser un 

principi bàsic inspirador de tota activitat pública. 

Per tant, opina que l’elaboració d’aquests informes hauria de ser una de les tasques bàsiques de 

l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques. Aquests informes, diu, haurien de servir 

per conèixer com es fa la contractació pública, quines implicacions té en l’economia social i 

solidària, per fiscalitzar si hi ha un malbaratament de recursos públics en les contractacions i 

subcontractacions, però també per observar si es compleixen les condicions laborals bàsiques 

dels treballadors d’aquestes empreses. 

Tot seguit, comenta que no cal que esmenti el «pacte de les escales» perquè ja ho farà en la 

comissió de l’endemà, però insisteix que s’ha de fer realitat que la transparència sigui un 

principi inspirador de l’acció política. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN està d’acord que s’ha de tenir molta cura a escollir la finalitat i els 

objectius en què es gasten els diners públics i amb la gestió concreta de les partides 

pressupostàries. Tanmateix, tot i que comparteix el sentit de la proposició, creu que sovint es 

demanen massa informes i estudis, i esmenta el que s’està realitzant en aquests moments, sobre 

la municipalització dels serveis, proposat per la CUP. Per tant, es pregunta què aportarà de nou 

aquest informe perquè hi veu el perill que tota aquesta informació al final no es tradueixi en cap 

millora directa de la gestió pública, i demana al govern si opina que la proposició aporta res de 

nou. 

 



 

Ref:  CCP 2/16 Economia i Hisenda 

v.  17/ 2/ 2016     17: 33 
23 

Anuncia que posposa la decisió sobre el sentit del vot fins a conèixer la posició del govern. 

 

El Sr. MULLERAS veu amb bons ulls la proposició i comparteix moltes de les qüestions que 

s’han comentat, com el fet que cal ser curosos amb la gestió del diner públic i afavorir, en tant 

que sigui possible, els agents econòmics de la ciutat i especialment els empreses petites i 

mitjanes i els autònoms, que són els que més han patit els impactes de la crisi a Barcelona, a 

Catalunya i a Espanya. Entén, però, que això s’ha de fer des de la màxima legalitat i des de la 

màxima equitat possible. 

En segon lloc, creu que l’esmena que s’hi ha presentat també és positiva i, per tant, anuncia el 

vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ comenta que aquesta proposició els recorda el plantejament de l’informe 

que el govern ha anunciat repetidament sobre les empreses contractades i subcontractades per 

l’ajuntament i pels ens municipals, i assegura que una de les conclusions serà que els 

treballadors l’empresa Clece, propietat del Sr. Florentino Pérez i que gestiona una part del 

servei d’atenció domiciliària, no tenen bones condicions laborals. 

D’altra banda, exposa que l’any anterior hi havia pressupostats 2 milions i mig d’euros per fer 

informes i que possiblement el pressupost per al 2016 sigui de 2.750.000 euros. Els preocupa 

que l’elaboració d’aquests informes s’externalitzi, situació que qualificaria de surrealista, però 

tampoc no el sorprendria. 

Finalment, anuncia el suport del seu grup a la proposició, si bé creu que l’informe pot ser molt 

similar al que ja s’està fent, i insisteix que no s’externalitzi l’elaboració dels informes. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia el vot favorable del seu grup. Explica que ja s’estan fent dos 

informes: un mapa de les externalitzacions per conèixer les condicions laborals que hi ha en 

aquestes empreses i una memòria anual de la contractació pública, elaborats per la Gerència de 

Recursos i per la Direcció de Contractació Administrativa respectivament. 

Quant a la memòria de contractació pública, considera que és important tenir aquest mapa i 

anuncia que aviat estarà enllestida la dels exercicis 2014 i 2015. Afegeix que amb aquesta 

memòria es podrà conèixer la forma jurídica del proveïdor, el volum pressupostari adjudicat en 

contractes amb reserva social i la distribució geogràfica del domicili social dels proveïdors. 

Tanmateix, indica que és complicat d’esbrinar la dimensió de les empreses, raó per la qual li 

estranya que la Sra. Recasens pugui afirmar que es van fer molts contractes amb pimes, atès que 

aquesta informació no es pot extreure de la documentació aportada per formalitzar els 

contractes. Comenta, però, que la implementació de la contractació electrònica en totes les 

empreses del grup municipal permetrà conèixer aquesta dada. 

 

El Sr. BOSCH agraeix les explicacions i els aclariments del govern. Troba fantàstic que aquests 

informes es puguin incloure dins dels plans del govern i li agradaria saber, per exemple, els 

volums de contractació que hi ha superiors o inferiors a determinades quantitats perquè, tot i 

que això no indicaria la dimensió de les empreses, sí que seria una dada orientativa. 

Quant als comentaris de la Sra. Ballarín, assenyala que no es tracta de fer cap estudi, sinó 

simplement de dir la veritat sobre les contractacions dels darrers anys i en el futur. Reitera, 

doncs, que aquesta és una primera fase, prèvia a prendre mesures concretes per afavorir les 

empreses petites i mitjanes. 

 

La Sra. BALLARÍN, atès que els informes que es demanen aportaran una informació nova, 

anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 
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El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens expressa el 

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

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 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: 1) Instar al Govern municipal a redactar informes 

d'impacte econòmic de la despesa pública que genera l'Ajuntament de Barcelona on s'hi 

inclogui quin percentatge de la despesa pública de l'Ajuntament de Barcelona s'executa amb 

empreses de la ciutat o del seu entorn, quin tamany tenen les empreses amb qui contracta 

l'Ajuntament i, finalment, quina part de la despesa pública és contractada amb empreses 

provinents de l'Economia Cooperativa, Social i Solidària. 2) Presentar l'informe d’impacte 

econòmic de la despesa pública en el marc de la Comissió d’Economia i Hisenda, amb 

periodicitat trimestral. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

6.-  (M1519/2644) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

presentar un Pla integral de protecció dels comerços emblemàtics de la ciutat de Barcelona que, 

entre d'altres mesures, incorpori: 1. L'establiment d'una subvenció del 95% de la quota íntegra 

de l'IBI per aquells comerços emblemàtics que mantinguin l'activitat econòmica que sigui 

declarada d'especial interès per a la ciutat per motius socials, històrico-artístics i/o culturals. 2. 

L'establiment del dret de tempteig i retracte pels comerços emblemàtics inclosos en aquest Pla 

de protecció integral. 3. La creació d'un fons per a possibles adquisicions de comerços 

emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que presenten aquesta proposició perquè són conscients de la 

situació complicada en què es troben els establiments emblemàtics. Així, comenta que el mes 

de març finalitza la moratòria vigent per a la protecció d’aquests establiments i cal que abans 

del dia 2 d’aquest mes s’hagi aprovat el Pla de protecció dels establiments emblemàtics, un pla 

que considera que el govern anterior va plantejar tard, de manera improvisada i amb poc 

consens amb l’Associació de Comerços Emblemàtics, i que l’actual govern no ha replantejat de 

manera clara. Pensa que les propostes que s’han fet no han estat gaire innovadores i l’expedient 

per a l’aprovació definitiva s’ha presentat a corre-cuita, raó per la qual no ha pogut presidir el 

plenari del Consell de Districte de Sants-Montjuïc, celebrat aquest mateix dia, el qual havia 

d’aprovar inicialment el pla. 

A continuació, comenta que aquest pla planteja diverses mesures per a la protecció de béns 

patrimonials i de paisatge urbà, com ara la redacció d’un catàleg d’establiments emblemàtics, 

l’establiment de tres categories de protecció, elaboració de fitxes per a cada establiment o 

mesures per garantir l’harmonia del paisatge urbà i evitar la tematització de les zones. També 

planteja mesures de promoció i foment adreçades al manteniment dels establiments, com ara 

serveis d’orientació i d’atenció empresarial, potenciació de la Ruta dels emblemàtics, 

bonificacions fiscals i subvencions. Pensa que aquestes mesures són positives i recorda que 

l’endemà aquest pla serà sotmès a consideració de la comissió corresponent. 

Tanmateix, reitera que no hi ha hagut prou diàleg amb l’Associació de Comerços Emblemàtics i 

troben a faltar en el pla més ambició en la protecció d’aquests comerços. Considera que el marc 

legislatiu permet anar més enllà i, per tant, amb la proposició proposen incorporar-hi tres 

mesures noves. 

En primer lloc, proposen una subvenció del 95 % en la quota de l’IBI per a aquells comerços 

emblemàtics que mantinguin l’activitat. En aquest sentit, plantegen una esmena al projecte de 
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pla que precisament pretén que es puguin beneficiar d’aquesta subvenció aquells establiments 

que, a més a més de ser catalogats com a emblemàtics, mantinguin l’activitat. 

En segon lloc, proposen l’establiment del dret de tanteig i retracte per als comerços inclosos en 

aquest pla de protecció integral, instrument que va permetre durant el mandat anterior salvar el 

bar Marsella. 

En tercer lloc, proposen la creació d’un fons per a possibles adquisicions de comerços 

emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial, mesura que podria ser un primer pas 

per crear un ens similar a la Semaest de París, impulsat per l’ajuntament d’aquesta ciutat l’any 

1983. 

Per acabar, considera que aquestes tres mesures milloren el pla que s’ha de sotmetre a votació 

l’endemà i, per tant, demanen el suport dels grups a la proposició. 

 

El Sr. BLASI comenta que, a més a més del pla urbanístic que l’endemà s’ha de portar a 

votació, hi havia una mesura del govern anterior que plantejava una intervenció molt important, 

que encara es podria ampliar però que la legislació no ho permet en l’àmbit de l'Administració 

municipal, i observa que alguns grups municipals que es van posicionar en contra d’aquesta 

mesura ara donen suport al planejament urbanístic que es proposa. 

Tot seguit, assenyala que ja hi havia una previsió de bonificacions i ajudes per a la rehabilitació. 

Quant als punts de la proposició, apunta que els dos primers coincideixen amb les al·legacions 

que el Partit Popular fa ver al pla urbanístic, que hi introduïen la bonificació del 95 % en la 

quota de l’IBI i el dret de tanteig, mentre que el dret de recapte s’introdueix en la proposició del 

Grup Socialista. D’altra banda, recorda que la creació d’un fons per a adquisició d’establiments 

emblemàtics ja s’havia publicat i només falta quantificar-lo i implementar-lo. Tot i així, 

considera que aquestes mesures no són solucions màgiques perquè tothom sap els motius pels 

quals tanquen aquests establiments. 

Finalment, insisteix en la bondat de la feina feta pel govern anterior i d’aquest pla urbanístic, 

que tot i que va ser molt criticat per alguns grups ara hi donen suport, i que el que calia fer era 

millorar-lo i executar-lo. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup perquè, si bé el comerç històric, l’emblemàtic i 

el de proximitat s’han de protegir, creu que cal un pacte de ciutat més ampli i opina que, 

després de la desatenció que va fer el Grup de Convergència i Unió en el mandat anterior i 

davant de la inacció reiterada del govern actual, ara tenen una oportunitat per construir aquest 

pacte. En aquest sentit, indica que els plens de districte extraordinaris que s’han hagut de fer 

són conseqüència d’un deixament de funcions del govern municipal, concretament de la tinent 

d’alcalde Janet Sanz, malgrat que se n’hagi culpat el mal traspàs de poders. Així, esmenta que 

hi ha hagut aprovacions urbanístiques per silencia administratiu positiu i que s’ha reduït el 

nombre de comerços emblemàtics sense que s’hagi donat cap explicació, com va succeir al 

plenari del Districte de les Corts, el qual presideix. 

Pel que fa a la proposició del Grup Socialista, considera que algunes de les mesures que es 

proposen ja existeixen, fruit de la negociació de les ordenances fiscals, però creu que cal un 

marc més específic per concretar tant aquestes mesures com d’altres interessos que hi ha a la 

ciutat, com ara els drets dels propietaris dels immobles. Reitera, doncs, que tot aquest 

conglomerat de drets s’ha de tractar de forma unitària i amb un pacte de ciutat perquè, com 

passa amb els horaris comercials, aquesta tampoc no és una qüestió pacífica. 

 

La Sra. CAPDEVILA comparteix el sentit de la proposició i assenyala que a l’ordre del dia hi 

ha un prec del seu grup per tal que es regulin i es protegeixin els comerços qualificats de 

singulars. 
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Quant a l’aprovació del pla especial, mostra la disconformitat del seu grup amb la manera com 

s’està duent a terme, que considera precipitada i que arriba just abans que s’aixequi la suspensió 

de llicències. 

Pel que fa a la proposició, tot i que en comparteixen el plantejament, no entén per què s’hi 

inclouen punts que ja estan aprovats i que l’únic que cal fer és complir-los 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS critica que el Pla de comerços emblemàtics s’hagi d’aprovar a corre-cuita, 

després de vuit mesos de la presa de possessió del nou govern i després que s’hagin hagut de 

convocar deu plenaris de districte expressament per aquesta qüestió, com el que es va celebrar a 

Sant Martí el dia anterior i del qual ell mateix n’és president, i creu que això palesa que el 

govern municipal i l’alcaldessa Colau no han tingut cap interès  en els comerços emblemàtics 

de Barcelona. Així, doncs, constata que el pla que es portarà a aprovació l’endemà a la 

Comissió d’Urbanisme és pràcticament el mateix que va elaborar el govern de l’alcalde Trias. 

A continuació, felicita el Grup Socialista perquè en la seva proposició plantegen el mateix que 

va plantejar el Grup Popular en les al·legacions al pla, al·legacions que el Grup Socialista no va 

presentar. Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

Tanmateix, considera que la proposició fa curt perquè no planteja mesures de promoció 

econòmica i comercial adreçades al consum intern i al turisme. També lamenta que no s’hi parli 

de la qualificació de bé d’interès cultural perquè és una manera mitjançant la qual l’ajuntament 

pot ajudar a preservar els oficis i l’activitat immaterial d’aquests comerços. 

Finalment, reitera el vot favorable del seu grup perquè entén que la proposició demana allò que 

el Grup Popular va plantejar en les al·legacions al pla. 

 

El Sr. GARGANTÉ entén que s’han de protegir els comerços emblemàtics i evitar que tanquin 

els que queden perquè donen una idiosincràsia pròpia a la ciutat i fan que especialment el centre 

sigui diferent dels centres d’altres ciutats, atès que les grans cadenes s’instal·len en els carrers 

principals i fan que totes les ciutats s’assemblin. 

D’altra banda, creu que el pla que es durà a aprovació a la Comissió d’Urbanisme fa curt en la 

protecció d’aquests comerços perquè es limita a protegir el continent i oblida el contingut, que 

és el que fa que els comerços siguin emblemàtics. En aquest sentit, argumenta que el sol fet que 

una multinacional, com per exemple McDonald’s, s’instal·li en un local que té 150 anys i que 

havia estat una cereria, una camiseria o una casa de barrets no el fa emblemàtic, encara que en 

conservin el cartell, l’aparador, les lleixes i el mostrador. 

Tot seguit, afirma que amb les subvencions de l’IBI només es protegeix el propietari del local i, 

per tant, es podrà mantenir la infraestructura però no l’activitat, de manera que el 60 % 

d’aquests comerços, els titulars dels quals no són propietaris dels locals, no es podran beneficiar 

d’aquesta mesura. Entén, doncs, que l’IBI no ha de ser una moneda de canvi i que tothom que té 

propietats l’ha de pagar. A més a més, del 95 % d’exempció que es proposa només un 20 % és 

destinat al manteniment de l’activitat, quantitat que creu que no és suficient. 

Quant al dret de tanteig i retracte, opina que, si bé pot donar una oportunitat als llogaters de no 

perdre d’espai, també possibilita que els propietaris dels locals pugui apujar el preu del lloguer 

per sobre del preu de mercat, de manera que els llogaters en molts casos no podran assumir 

aquest increment i, per tant, la mesura no haurà servit de res. Tanmateix, reitera que representa 

una oportunitat perquè el llogater pugui mantenir el negoci i, per tant, es mostra favorable a la 

mesura. 

Pel que fa al fons per comprar establiments, el considera una mesura positiva perquè segueix el 

model de París, on la propietat passa a mans de l’ajuntament i aquest cedeix els locals perquè 

l’activitat es continuï desenvolupant, de manera que es protegeix tant l’embolcall com el 

contingut. 
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A continuació, veu que la tramitació sobre comerços emblemàtics s’està portant malament i 

critica que després d’aprovada la moratòria tota aquesta qüestió quedés aturada i ara tot son 

presses. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup perquè la proposta de la CUP va més enllà del que 

s’està discutint. En aquest sentit, argumenta que hi ha problemes causats per directives 

europees, com la directiva Bolkestein, i anima el govern municipal a desobeir els dictàmens de 

la Unió Europea per tal de protegir el contingut i el continent d’aquests comerços. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició amb l’esmena incorporada. 

Exposa que la proposició fa referència al Pla especial urbanístic de protecció i potenciació de la 

qualitat urbana, aprovat inicialment l’11 de març de 2015. Per aquesta raó, qualsevol canvi 

substancial en el pla hauria significat tornar a començar els tràmits i, tenint en compte que 

enguany vencia la moratòria de llicències, calia no demorar-ne més l’aprovació definitiva. Per 

tant, assenyala que aquest pla, en tant que pla urbanístic, es limita als elements arquitectònics, 

però que d’altra banda s’ha de treballar en un pla de millora i d’impuls del comerç emblemàtic, 

modificant el que calgui de la mesura del govern anterior. 

Quant a la bonificació del 95 % de la quota de l’IBI, considera que s’ha de tenir en compte tant 

la protecció patrimonial com el manteniment de l’activitat econòmica. I pel que fa a la 

declaració de bé d’interès cultural, apunta que quan el plenari del Consell Municipal aprovi el 

catàleg dels béns immobles emblemàtics, i d’acord amb la Llei 9/1993, del patrimoni cultural 

de Catalunya, l’ajuntament podrà exercir el dret de tanteig i retracte per aquells béns catalogats. 

Pel que fa a la creació d’un fons per a la compra d’establiments, indica que l’ICUB ha 

encarregat un estudi que, un cop finalitzat, permetrà dimensionar els recursos necessaris i com 

s’hauran d’aplicar. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix el suport dels grups i puntualitza que ells també entenen que s’han 

de protegir el contingut i l’activitat d’aquests establiments. 

A continuació, afegeix que hi ha molts problemes per fer efectiva aquesta protecció, des de la 

normativa europea fins a la necessitat de modificar la Llei del patrimoni, però que s’han 

d’esgotar les possibilitats que la normativa vigent permet per tal de protegir de la millor manera 

possible els establiments emblemàtics. En aquest sentit, adverteix que si el dia 2 de març no 

s’aprova el pla urbanístic, i atès que s’aixecarà la moratòria de llicències, aquests comerços 

quedaran desprotegits i es podria perdre una part important de la història de Barcelona. 

D’altra banda, coincideix amb l’argumentació que hauria estat desitjable introduir canvis en les 

mesures aprovades pel govern de Convergència i Unió i que el pla que es porta a aprovació és 

continuista. 

Quant a la bonificació de l’IBI, comenta que allò que els importa realment és que es protegeixi 

l’activitat d’aquests establiments i per això es proposa un canvi respecte del 20 % de 

bonificació que es plantejava inicialment. 

 

El Sr. BLASI insisteix en les limitacions que la legislació vigent imposa a les competències 

municipals i que les competències legislatives corresponen al Parlament de Catalunya. 

D’altra banda, es mostra d’acord amb el portaveu de la CUP en el sentit que s’ha de protegir 

l’activitat dels comerços emblemàtics i, per tant, que s’ha de quantificar el cost d’assumir-ne la 

propietat i de donar continuïtat a l’activitat, tenint en compte les limitacions que imposa la 

directiva europea. 

Pel que fa al planejament urbanístic, assenyala que encara hi ha temps per fer-hi modificacions 

però, en qualsevol cas, constata que alguns grups que l’havien criticat en el passat ara diuen que 

és un bon pla. 
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El Sr. COLOM reitera que el pla s’havia d’aprovar perquè el període d’al·legacions fa finalitzar 

el mes de juny anterior i la moratòria s’acaba el 2 de març. Tanmateix, puntualitza que si el pla 

l’hagués fet el govern actual de bell nou l’hauria fet bastant diferent. 

En segon lloc, assenyala que hi ha una protecció arquitectònica per als establiments 

emblemàtics, però que la qüestió fonamental, que és afavorir-ne l’activitat econòmica, encara 

no està garantida i que hi ha altres problemes, a més a més de la normativa estatal i europea, per 

protegir aquesta activitat. En tot cas, manifesta el compromís del govern per treballar en aquesta 

direcció i preservar el que qualifica de tresor de la ciutat i que li dóna singularitat. 

 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa el 

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

expressa 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 instar al Govern municipal a presentar un  Pla 

integral de protecció dels comerços emblemàtics de la ciutat de Barcelona que, entre d'altres 

mesures incorpori: 1.- L'establiment d'una subvenció del 95% de la quota íntegra de l'IBI per 

aquells comerços emblemàtics en relació a la seva protecció patrimonial i que mantinguin 

l'activitat econòmica que sigui declarada d'especial interès per la ciutat per motius socials, 

històrico-artístics i/o culturals. 2.- L'establiment del dret de tempteig i retracte pels comerços 

emblemàtics inclosos en aquest Pla de protecció integral. 3.- La creació d'un fons per a 

possibles adquisicions de comerços emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/2660) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Rebutjar el procés participatiu posat en marxa pel Govern municipal en relació a l'obertura de 

festius a l'estiu, que es va fer públic el passat 2 de febrer. 2. Informar en aquesta mateixa 

Comissió d'Economia del mes de febrer del cost total del procés participatiu, desglossat per 

concepte i per proveïdor, i que se'ns doni accés a les respostes de la consulta on-line. 3. 

Presentar una nova proposta d'obertura de festius que inclogui els mesos de maig a octubre i 

ampliar la franja horària, al menys, fins a les 20 hores. 4. Iniciar, el més aviat possible, el seu 

procediment d'aprovació per a que totes les parts afectades puguin planificar la temporada 

d'aquest proper estiu. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa l'abstenció 

de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa el 

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

el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/2625) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Articular un espai de participació 

vinculant dels diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar les propostes 

concretes de pressupostos que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de les 

dones i el col·lectiu LGTBI. 2. Generar una Comissió d'avaluació de l'impacte de gènere (dones 

i LGTBI) de l'execució del pressupost municipal, vinculada si s'escau al comissionat de 
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transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per personal tècnic de l'Ajuntament 

així com per dones provinents de col·lectius feministes i LGTBI i moviments socials. Tindrà en 

compte els criteris següents: 2.1. Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: 

Determinació de l'impacte de les polítiques públiques i les corresponents assignacions 

pressupostàries en els desigualtats de gènere, establint una vinculació entre aquestes i els seus 

efectes en l'increment, reducció o manteniment de les desigualtats. 2.2. Anàlisi d'incidència de 

la despesa pública desagregada per sexe: Estimació de la utilització i la distribució dels recursos 

pressupostaris entre homes i dones, mesurant el cost unitari de la provisió d'un servei i 

multiplicant aquest cost pel nombre d'unitats utilitzades per diferents grups d'hores i de dones. 

2.3. Anàlisi d'incidència dels ingressos públics desagregats per sexe: Valoració de la 

contribució dels homes i les dones en els impostos, tant directes com indirectes, mitjançant el 

càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup. 2.4. Avaluació de beneficiaris 

desagregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i cobertura de necessitats dels serveis 

destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i sondeigs que revelin si la despesa pública 

reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la provisió de serveis públics cobreix les seves 

necessitats. 2.5. Anàlisi desagregada per sexe de l'impacte del pressupost en l'ús dels temps: 

Especificació de la relació entre les assignacions pressupostàries i el seu efecte en l'ús del temps 

pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per tal de posar de manifest les 

implicacions macroeconòmiques del treball no remunerat i la importància de la reproducció 

social dins l'economia. 2.6. Marc de política econòmica a mitjà termini amb perspectiva de 

gènere: Anàlisi de l'impacte de gènere en els models macroeconòmics a mig termini, i 

incorporació de la perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i nous models que 

l'incloguin. 2.7. Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: Desagregació del 

pressupost total i de les despeses de les regidories en categories rellevants de gènere i anàlisi de 

les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres instruments. 

 

La PRESIDENTA recorda que s’ha alterat l’ordre del dia per tal de tractar aquesta proposició 

en primer lloc, d’acord amb el que disposa l’article 92.2 del Reglament i l’acord de la Junta de 

Portaveus que entén que és facultat de la presidència de la comissió i, en el seu cas, del a 

secretària admetre a tràmit les propostes presentades. 

En segon lloc, retreu a la CUP que hagin fet un piulet anunciant amb un to autoritari que duran 

l’economia feminista a la comissió, tant si li agrada a la presidenta com si no, els recorda que és 

una dona qui presideix la comissió i insisteix que l’admissió a tràmit de les propostes es fa 

d’acord amb el que estableix l’article 92.2 del ROM de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, si bé comprèn les explicacions que ha donat la presidenta, ha 

costat introduir aquesta proposició en l’ordre del dia i palesa que, malgrat que un partit que creu 

en la transversalitat de gènere com Barcelona en Comú sigui al govern, costa que les estructures 

de l’ajuntament s’adaptin a aquesta realitat. Puntualitza, doncs, que presenten la proposició a la 

Comissió d’Economia i Hisenda perquè està relacionada amb els pressupostos i, per tant, no es 

redueix a l’Àrea de Drets Socials. 

La CUP considera que les diferències socials i econòmiques entre homes i dones impliquen que 

les polítiques i els pressupostos, que es consideren neutrals respecte al gènere, afecten de 

manera diferent uns i altres. Per tant, defensa que els pressupostos es facin amb un enfocament 

de gènere per tal que el govern compleixi els seus compromisos en aquesta qüestió de forma 

efectiva i combatre així les desigualtats provocades pel sistema patriarcal. 

Per aquestes raons, han presentat aquesta proposició i anuncia que s’hi han incorporat esmenes 

de Barcelona en Comú i de Convergència i Unió perquè consideren que és important que per 

primera vegada Barcelona tingui uns pressupostos que inclogui la perspectiva de les dones i del 

col·lectiu LGTBI. Tot i ser conscient de la dificultat d’aquesta tasca, creuen que durant els 
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propers anys s’ha d’anar avançant en aquesta direcció. 

Pel que fa als punts de la proposició, exposa que es demana articular un espai de participació 

dels col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat; en segon lloc, crear una comissió per avaluar 

l’impacte de gènere i en el col·lectiu LGTBI que tenen els pressupostos, i, en tercer lloc, que 

l’ajuntament desenvolupi diferents indicadors sobre aquesta qüestió i informi a la comissió 

esmentada sobre la seva evolució. 

 

La Sra. VILA lamenta que el Grup de Convergència i Unió s’hagi d’abstenir en aquesta 

proposició perquè, malgrat que en comparteixen el fons, discrepen en la forma. 

Argumenta que les administracions públiques han d’implementar polítiques amb perspectiva de 

gènere, tant perquè la llei els hi obliga com perquè a Barcelona hi ha hagut una tradició 

d’avançar en aquest sentit, abanderada per l’ajuntament. Així, doncs, assenyala que és 

important que els pressupostos, que són l’eina fonamental de l’acció del govern, tinguin aquesta 

perspectiva de gènere. En aquest sentit, remarca la importància de saber com retornen a la 

ciutadania els recursos que es recapten, tenint en compte les desigualtats que encara hi ha entre 

homes i dones. 

A continuació, indica que és més fàcil introduir als pressupostos la perspectiva de gènere 

perquè la segregació de dades per sexe és habitual i, per tant, veu agosarada la proposta 

d’incloure-hi l’orientació sexual perquè, per sort, no es pregunta a la gent res sobre la seva vida 

privada. 

D’altra banda, lamenta que la CUP no hagi acceptat una part substancials de les esmenes que 

han presentat i demana al govern que les tingui en compte si la proposició s’aprova i 

s’implementa. Pel que fa a aquestes esmenes, recorda que durant el mandat anterior es va fer 

una anàlisi per començar a fer una prova pilot i teixir una enginyeria pressupostària que avancés 

en la línia que demana la proposició. 

Per acabar, demana que es tinguin en compte el Consell Municipal de les Dones i el Consell 

Municipal LGTBI, perquè no es tracta de crear noves estructures participatives, sinó d’aprofitar 

els espais que ja existeixen. Per tant, reclama que es creï un grup de treball entre aquests dos 

consells per avançar en aquesta qüestió. 

 

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

és important que la política de gènere s’abordi també des del punt de vista pressupostari, que 

sigui transversal i que tingui incidència especialment en l’àmbit educatiu. 

Seguidament, anuncia l’abstenció del seu grup perquè l’ajuntament ja compta amb una 

regidoria específica d’aquest àmbit, dirigida per la Sra. Laura Pérez, que pot desenvolupar una 

aplicació pressupostària amb perspectiva de gènere en aquells sectors en què té responsabilitat. 

Entén, doncs, que correspon a aquesta regidoria, i no pas a la Comissió d’Economia i Hisenda, 

realitzar aquesta tasca. 

En segon lloc, es mostra d’acord amb la Sra. Vila a no duplicar organismes i opina que el 

Consell de les Dones i el Consell LGTBI són els qui haurien de treballar les dotacions 

pressupostàries necessàries per implementar les polítiques relatives als seus àmbits d’actuació, 

sense perdre la perspectiva general de la societat. 

En tercer lloc, considera que el Department d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona pot 

elaborar els informes estadístics que es demanen establint els elements correctius necessaris que 

permetin analitzar l’aplicació dels pressupostos i l’afectació que tenen en els diferents 

col·lectius. 

Per acabar, pensa que la proposta està fora de lloc. Afirma que incorpora algunes expressions 

que van més enllà del que es podria considerar discriminació positiva i, a més a més, exclou 

alguns col·lectius que el seu grup considera que s’haurien de tenir en compte. 

Per tot plegat, reitera l’abstenció del seu grup. 
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La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè 

comparteixen l’objectiu global d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de 

l’ajuntament, inclosa la pressupostària i els plans impulsats des de les diferents àrees. 

Tanmateix, puntualitza que l’ajuntament ja disposa d’organismes que poden dur a terme 

algunes de les demandes que es fan com ara els consells municipals de les dones i del col·lectiu 

LGTBI, entre d’altres. 

D’altra banda, creu que la perspectiva de gènere s’ha incorporat en molts dels plans elaborats 

pel govern municipal, com ara en l’abordatge de la violència masclista, de la desigualtat en la 

salut o de les persones sense llar. En tot cas, pensa que aquesta és una línia d’actuació que s’ha 

de reforçar i que s’ha d’incorporar en totes les polítiques municipals. 

Per tant, atenent que troben positiu que es faci aquesta valoració del pressupost des del punt de 

vista de l’impacte de gènere, reitera que votaran a favor de la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN també considera que les polítiques públiques per afavorir l’apoderament de 

les dones i del col·lectiu LGTBI són positives i necessàries, i pensa que la manera 

d’implementar-les és mitjançant els pressupostos. Per tant, comparteix la necessitat de conèixer 

més i millor l’impacte que els pressupostos tenen en aquests col·lectius i afirma que cal crear 

indicadors objectius per analitzar i avaluar aquest impacte. 

A continuació, fa avinent que aquesta proposició pretén donar compliment a lleis ja existents, 

com ara la que va aprovar el Govern Socialista l’octubre de 2013, que obligava a realitzar una 

valoració de l’impacte de gènere en totes les disposicions normatives que elaborés el Govern, o 

la Llei orgànica 3/2007, que també exigia informes de gènere en totes les mesures normatives 

de rang legal. 

D’altra banda, insisteix que el Consell de Dones i el Consell LGTBI són espais on aquests 

col·lectius poden participar en la implementació de les mesures que demana la proposició. 

Pel que fa als estudis del grau de satisfacció i cobertura de necessitats desagregats per sexe, 

recorda que ja hi ha un estudi sobre el grau de satisfacció dels serveis municipals, el qual es 

podria aprofitar i introduir-hi noves preguntes des de la perspectiva de gènere. 

En conclusió, troba positiu introduir la perspectiva de gènere en les polítiques municipals 

perquè és una forma efectiva d’avançar cap a la igualtat de drets. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. PISARELLO troba simptomàtic el silenci del Sr. Mulleras en aquesta qüestió. Tanmateix, 

ell sí que troba oportú que aquesta qüestió es plantegi en el si de la Comissió d’Economia 

perquè precisament la paraula «economia» prové del grec oikos, casa, i opina que sovint es 

treballa amb un concepte d’economia massa reduccionista, que es limita a l’àmbit de la 

producció, el mercat o l’estat, i que deixa de banda l’àmbit de la reproducció, sense la qual no 

es genera riquesa i la societat no pot sobreviure. Així, doncs, remarca la importància del treball 

domèstic, que sovint no es paga o es paga malament. 

També es mostra favorable a crear indicadors que puguin mesurar totes aquestes fonts de 

creació de riquesa, més enllà del PIB, que no són minoritàries i que formen part central de 

l’economia de la societat. 

 

La Sra. PÉREZ també celebra que es comenci a parlar de pressupostos amb una perspectiva de 

gènere i que es faci amb un consens, ni que sigui moderat. Creu que els matisos es poden anar 

treballant per tal d’ampliar aquest consens. 

Tot seguit, argumenta que els pressupostos són una eina que pot ser útil per reduir les 

desigualtats, tant per raons de sexe com d’edat. En aquest sentit, comenta que ja hi comença a 

haver dades per veure l’impacte diferencial dels pressupostos entre homes i dones, però 
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considera que aquesta feina requereix una metodologia concreta que no pot fer el Departament 

d’Estadística. 

Finalment, recorda que en una sessió anterior de la Comissió de Presidència es va presentar una 

mesura de govern sobre transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona i que el PAM 

també té un objectiu específic per implantar un model de pressupost amb visió de gènere i 

respectuós amb el medi ambient. 

Per aquestes raons, doncs, el seu grup compateix la proposició i celebra que s’hagin acceptat les 

esmenes que hi han presentat. Creu que una clau de l’èxit d’aquest model de pressupostos ha de 

ser la participació, tal com indiquen diverses experiències d’altres ciutats que han funcionat 

correctament. 

 

La Sra. ROVIRA matisa que han plantejat la creació de sis indicadors perquè aquestes dades 

actualment no existeixen. En aquest sentit, comenta que a la Taula contra la Feminització de la 

Pobresa una de les coses que es van acordar és un recull de dades i d’informació perquè el 

Centre d’Igualtat pugui elaborar polítiques públiques d’igualtat. 

En segon lloc, proposen la participació d’entitats dels moviments populars, feminista i LGTBI 

perquè creuen que els diferents consells de ciutat, sense detriment dels grups que ja hi són 

representats, s’han d’ampliar amb els col·lectius que treballen en aquests àmbits. 

En tercer lloc, malgrat que ja hi hagi una regidoria específica, considera que la transversalitat de 

gènere requereix que aquesta qüestió tingui cabuda en les diferents àrees del govern. 

En quart lloc, afirma que la participació dels moviments feministes i populars en la generació i 

avaluació de les polítiques ja es recull a la Llei d’igualtat que va aprovar el Parlament de 

Catalunya. 

En cinquè lloc, malgrat les afirmacions de la portaveu del Grup Socialista en el sentit que a 

l’Ajuntament de Barcelona ja s’havia treballat amb perspectiva de gènere, considera que els 

pressupostos anteriors no tenien aquesta perspectiva de gènere, feminista o LGTBI. 

Finalment, tot i que admet que diferents mesures de govern sí que incorporen la perspectiva de 

gènere, diu que la proposta de pressupostos que se’ls va presentar no la incloïen i, per tant, van 

considerar oportú fer un cop d’alerta i generar aquest debat entre els diferents grups municipals. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Diu que les polítiques de 

gènere o bé han de ser transversals o bé  s’han de fer des d’una regidoria específica, que ja té 

una dotació pressupostària. Per tant, opina que defensar les dues opcions és una contradicció. 

D’altra banda, creu que un cop creats els indicadors ja existeix un organisme que podria fer els 

informes sol·licitats incorporant-hi aquests indicadors i, per tant, no cal crear-ne un de nou. 

 

La Sra. CAPDEVILA li comenta a la Sra. Rovira que els consells municipals específics són 

òrgans oberts i que qualsevol grup feminista o LGTBI hi pot participar. Aprofita l’avinentesa 

per agrair la gran tasca que fan aquests moviments des dels barris des de fa molts anys. 

 

La Sra. BALLARÍN se suma a aquest agraïment i afirma que les dones de generacions més 

joves segurament no tindrien els drets que tenen si no hi hagués hagut aquestes lluites durant 

molt de temps. 

D’altra banda, aclareix que quan ha parlat de lleis que obliguen a fer informes de gènere es 

referia a lleis estatals i a la Llei de pressupostos de l’Estat, que sí que inclouen aquests informes 

d’impacte de gènere. Reitera, doncs, que és interessant traslladar aquesta dinàmica a l’àmbit 

municipal. En aquest sentit, veu lògic que es comenci per ajuntaments grans, que tenen més 

capacitat de fer-ho que no pas els petits. 

Finalment, insisteix que la política de gènere forma part de les polítiques de pressupostos més 

avançades. 
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El Sr. MULLERAS, responent a un comentari del Sr. Pisarello, considera que ni l’ajuntament ni 

els barcelonins es mereixen perdre ni un minut del temps públic per saber si els impostos els 

paga un home o una dona. 

 

La Sra. PÉREZ aclareix que l’Àrea de Feminismes té un pressupost assignat, però que aquí 

estan parlant de fer que el pressupost de totes les àrees tingui aquesta perspectiva de gènere. 

Finalment, agraeix a la presidenta i a la majoria de grups que hagin tingut la cortesia d’alterar 

l’ordre del dia per poder tractar aquesta proposició en primer lloc. 

 

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

l'abstenció de CIU, la Sra. Mejías expressa l'abstenció de Ciutadans, la Sra. Capdevila 

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

Mulleras expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Articular un espai de participació dels diferents 

col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar les propostes concretes de pressupostos 

que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI. 

2.- Generar una Comissió que participi en el disseny de les eines per avaluar l'impacte de 

gènere (dones i LGTBI) de l'execució del pressupost municipal, vinculada si s'escau al 

comissionat de transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per personal tècnic 

de l'Ajuntament així com per dones provinents de col·lectius feministes i LGTBI i moviments 

socials. 3.- L’ajuntament, de forma progressiva, desenvoluparà els següents indicadors i 

informarà aquesta comissió sobre la seva evolució: 3.1. Avaluació de polítiques amb 

perspectiva de gènere: Determinació de l'impacte de les polítiques públiques i les 

corresponents assignacions pressupostàries en els desigualtats de gènere, establint una 

vinculació entre aquestes i els seus efectes en l'increment, reducció o manteniment de les 

desigualtats; 3.2. Anàlisi d'incidència de la despesa pública desagregada per sexe: Estimació 

de la utilització i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i dones, mesurant el 

cost unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest cost pel nombre d'unitats utilitzades 

per diferents grups d'hores i de dones; 3.3. Anàlisi d'incidència dels ingressos públics 

desagregats per sexe: Valoració de la contribució dels homes i les dones en els impostos, tant 

directes com indirectes, mitjançant el càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada 

grup; 3.4. Avaluació de beneficiaris desagregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i 

cobertura de necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i sondeigs 

que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la provisió de 

serveis públics cobreix les seves necessitats; 3.5. Anàlisi desagregada per sexe de l'impacte del 

pressupost en l'ús dels temps: Especificació de la relació entre les assignacions pressupostàries 

i el seu efecte en l'ús del temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, 

per tal de posar de manifest les implicacions macroeconòmiques del treball no remunerat i la 

importància de la reproducció social dins l'economia; 3.6. Marc de política econòmica a mitjà 

termini amb perspectiva de gènere: Anàlisi de l'impacte de gènere en els models 

macroeconòmics a mig termini, i incorporació de la perspectiva de gènere amb variables que 

la reflecteixin i nous models que l'incloguin; i 3.7. Informe del pressupost amb perspectiva 

feminista i LGTBI: Desagregació del pressupost total i de les despeses de les regidories en 

categories rellevants de gènere i anàlisi de les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant 

algun dels altres instruments. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c) Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

9.-  (M1519/2638) Que el Govern municipal presenti un document que expliciti els objectius 

estratègics de Barcelona Activa per als 3 propers anys, detallats qualitativament i 

quantitativament. 

 

El Sr. SIERRA exposa que el gener de 2016 la batllessa Colau va acomiadar la Sra. Susana 

Tintoré del càrrec de directora de Barcelona Activa, que ocupava des de 2015, acomiadament 

que qualifica de venjança, i que el Sr. Colom va dir en una comissió que Barcelona Activa 

necessitava una reforma. Per tant, demana que el govern presenti un document on s’expliquin 

els objectius estratègics d’aquest organisme per als pròxims anys, detallats qualitativament i 

quantitativament. 

 

El Sr. PISARELLO no pot acceptar el prec perquè està plantejat en termes falsos. Tanmateix, 

informa que el canvi anunciat a Barcelona Activa està en marxa i que el mes de novembre 

anterior es van començar a fer canvis organitzatius en el consell d’administració. Així, doncs, es 

va nomenar un nou conseller delegat i es van instaurar tres direccions executives per als àmbits 

que consideren clau en aquesta nova etapa: estratègies de foment de l’ocupació, emprenedoria, 

empresa i innovació, i altres economies i proximitat. A partir d’aquí, aquest nou equip directiu, i 

en col·laboració amb la Primera Tinença d’Alcaldia, s’han desenvolupat sis eixos estratègics, 

els quals s’ofereix a donar-los-hi per escrit. Afegeix que el 30 de novembre va visitar Barcelona 

Activa i es va reunir amb els treballadors, com també ho va fer el regidor Agustí Colom, per 

traslladar-los aquestes noves línies, i afirma que van ser rebudes amb entusiasme. També 

informa que poques setmanes enrere es va reunir amb tots els directius de l’agència per parlar 

sobre aquestes línies estratègiques. 

Finalment, informa que estan iniciant un procés participatiu per elaborar el nou pla estratègic 

que permetrà dissenyar els nous indicadors que han de servir per mesurar l’èxit del canvi que 

volen dur a terme en aquesta empresa. 

 

El Sr. SIERRA lamenta que no s’accepti el prec perquè el que demanen és quelcom que 

voldrien saber tots els grups, i insisteix que el Sr. Colom va reconèixer en una comissió, i 

consta en la transcripció, que Barcelona Activa necessitava una reforma integral. 

Tot seguit, critica el fet que, quan Barcelona Activa té un projecte i comença a arrencar, 

destitueixin una professional d’aquesta institució, que té l’objectiu de generar ocupació, de 

manera que en aquests moments navega en la indefinició. 

Per tant, es mostra ansiós per poder analitzar el document que el tinent d’alcalde s’ha 

compromès a fer-los arribar. Tanmateix, insisteix que la destitució de Barcelona Activa d’una 

persona que tenia experiència en altres administracions fa que el seu grup veig la nova etapa 

amb molta incertesa i avisa estaran alerta perquè la creació d’ocupació és un dels seus objectius 

i eixos estratègics. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que s’hauria d’informar millor perquè el que ha dit el Sr. Sierra és 

incorrecte. 

 
Es dóna per tractat. 
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10.-  (M1519/2639) Que el govern municipal procedeixi, en el termini d'un mes, al pagament de les 

quantitats degudes als funcionaris de Barcelona per l'1% des seus salaris reconegut a la 

sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya. 

 

El Sr. SIERRA recorda que quan es va aprovar l’ampliació de crèdit de 100 milions d’euros el 

seu grup ja va advertir que la quantitat que es destinava a polítiques socials seria molt menor, 

com així s’ha demostrat. Per tant, van plantejar la possibilitat de pagar el deute amb els 

funcionaris de l’1 %, corresponent als salaris de 2007 i 2008, i que en aquells moments hauria 

suposat un cost de 60 milions d’euros, segons va reconèixer el mateix govern. Davant la 

negativa a aprovar aquesta mesura, la van tornar a plantejar en comissió i al plenari, on també 

va ser rebutjada. En aquests moments, afegeix, el govern posa en risc la celebració del Mobile 

World Congress perquè els principals sindicats de Barcelona han anunciat una vaga per 

reivindicar el pagament d’aquest deute, i recorda que durant la campanya electoral Barcelona en 

Comú s’havia compromès a pagar-lo, compromís que no han complert. Per tant, exposa que 

amb el prec demanen que es pagui aquest deute en el termini d’un mes. 

Per acabar, demana que el govern no posi en risc la celebració del Mobile World Congress, que 

es deixi estar de subterfugis i que pagui el deute. 

 

El Sr. PISARELLO afirma que el govern farà efectiu el pagament d’aquest 1 %, tal com 

estableix la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però adverteix que, com 

tota sentència, té una part interpretativa i aquesta interpretació s’ha de fer a la taula de 

negociació. En aquest sentit, informa que la taula de negociació s’ha convocat per al dia 18 de 

febrer per tal de negociar l’aplicació de la sentència en les millors condicions per als 

treballadors, que sempre ha estat el compromís del govern. 

Anuncia, doncs, que no pot acceptar el prec perquè el termini exacte del pagament s’ha 

d’establir en aquesta taula de negociació convocada per al 18 de febrer. 

 

El Sr. SIERRA lamenta que no s’accepti el prec i recorda que el Tribunal Superior de Justícia 

ha fet un aclariment sobre la sentència en termes molt exactes. Pel que fa a la negociació amb 

els sindicats, explica que l’oferta del govern és fer el pagament en un termini de tres anys, 

mentre que el Grup de Ciutadans demana que es faci en un mes. Insisteix, doncs, que el govern 

compleixi la seva paraula. 

 

El Sr. PISARELLO diu que en cap moment el govern ha proposat de fer el pagament en tres 

anys. A continuació, puntualitza que van tenir una reunió informativa amb els sindicats, no pas 

una negociació, en la qual es va parlar de molts temes, com d’externalització i d’altres, i reitera 

que en cap moment el govern ha proposat de fer el pagament d’aquest deute en tres anys. 

Per tant, insisteix que en la taula de negociació convocada per al 18 de febrer es parlarà dels 

terminis concrets per a l’execució de la sentència i torna a dir que aspectes com la massa 

salarial sobre la qual s’ha de fer el càlcul i com es consolida això en els propers anys ha de ser 

objecte de negociació 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/2654) Que el Govern municipal es comprometi a crear una taula de coordinació de 

gestió del fenomen del turisme a la ciutat de Barcelona amb l'administració de la Generalitat de 

Catalunya que faciliti l'efectiva implementació d'un model turístic sostenible, millori la 
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governança de la política turística a Barcelona des d'una perspectiva integral i integradora i 

promogui el treball conjunt d'ambdues administracions. 

 

El Sr. BOSCH llegeix el contingut del prec. 

 

El Sr. COLOM diu que el govern comparteix la necessitat de coordinar la gestió del turisme a la 

ciutat de Barcelona amb la Generalitat. En aquest sentit, informa que s’han mantingut reunions 

amb la direcció general i amb el conseller, i que l’ajuntament ha incrementat la seva 

participació en diverses estructures, com la Taula de Turisme de Catalunya, el Grup de Treball 

d’Allotjaments Turístics o la Comissió Gestora del Fons per al Foment del Turisme. 

Per aquesta raó, tot i que comparteix l’esperit del prec, considera que no cal crear més 

organismes perquè no aportarien res al que ja s’està fent. Tot i així, anuncia que accepta el prec 

per tal d’afavorir tots els elements de coordinació, si bé afirma que això no necessàriament s’ha 

de materialitzar en una nova estructura. En aquest sentit, assegura que hi ha una bona entesa 

entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana. 

 

El Sr. BOSCH agraeix, irònicament, la forma amable i gairebé afectuosa de rebutjar el prec. 

Creu que la taula de coordinació que demanen és necessària perquè, si bé ja s’està treballant en 

determinats aspectes, com ara les sancions a operadores d’allotjaments turístics que no 

compleixen la normativa vigent, hi ha altres aspectes on seria bo que hi hagués una 

col·laboració bilateral amb la Generalitat, com la possible creació d’un impost per als creuers 

que atraquen al port o la creació de paquets de visites que permetessin fer arribar turistes a 

diversos llocs de Barcelona, a Montserrat, a les costes o als Pirineus, i que servirien per 

descongestionar algunes àrees turístiques de Barcelona. 

Per tant, creu que hi ha un conjunt de necessitats que s’han de cobrir i una taula de treball 

obriria noves possibilitats. Puntualitza, però, que no demanen la creació d’un nou comitè, que 

reconeix que ja n’hi ha molts, sinó crear una taula de treball en algun organisme que ja 

existeixi. 

 

El Sr. COLOM insisteix que comparteix l’esperit del prec, però reitera que ja es fan reunions 

bilaterals sense necessitat de constituir formalment una taula de treball. Tanmateix, assegura 

que si en el futur es veu la necessitat de constituir-la reconeixerà que el Sr. Bosch tenia raó. 

 

Es dóna per tractat. 

 

12.-  (M1519/2655) Que el Govern municipal presenti en el termini de 3 mesos un catàleg dels 

comerços singulars de la ciutat, així com un paquet de mesures que afavoreixin la seva 

protecció. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que aquests dies han assistit a l’aprovació del Pla especial 

urbanístic de protecció i potenciació de la qualitat urbana, eina necessària per protegir els 

comerços emblemàtics de la ciutat però que el seu grup considera insuficient, que arriba tard i 

malament, atès que en els darrers temps han anat desapareixent molts dels establiments que 

conformaven la identitat de la ciutat de Barcelona i que aportaven qualitat a l’espai públic. En 

aquest sentit, lamenta que disset establiments  hagin caigut del catàleg i que altres vint hagin 

vist modificada a la baixa la seva categoria de protecció. 

D’altra banda, assenyala que el pla solament afecta els establiments que disposen d’elements 

amb valor arquitectònic i patrimonial, però que n’hi ha molts altres que, tot i no tenir aquests 

elements, es poden considerar establiments singulars perquè tenen elements intangibles que els 
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fan mereixedors de protecció. Atès que la regulació d’aquests establiments és competència de 

l’Àrea de Comerç, presenten aquest prec. 

 

El Sr. COLOM comparteix aquesta preocupació i coincideix que cal distingir entre comerç 

emblemàtic i comerç singular. Per aquesta raó, informa que s’ha encarregat a l’ICUB que faci 

un estudi sobre l’instrument de suport per a comerços emblemàtics, singulars i culturals. Per 

tant, el govern espera que finalitzi aquest estudi per tenir una definició de «comerç singular» i 

recorda que la definició de «comerç emblemàtic» ja no va ser fàcil. 

Així, doncs, indica que és difícil poder comprometre’s a tenir aquest estudi en el termini de tres 

mesos quan tot just s’acaba d’encarregar, a aconseguir en aquest termini els consensos 

necessaris amb el sector per acordar què s’entén per «singular» i a fer una relació de comerços 

d’aquestes característiques. Considera que s’ha de parlar més aviat de relació que no pas de 

catàleg per les implicacions que té aquesta darrera denominació. 

En conclusió, accepta l’esperit del prec i treballaran en questa línia, però creu que el període de 

tres mesos que es demana no és realista i, per tant, no pot acceptar el prec en la seva literalitat. 

Tanmateix, està plenament d’acord a definir què són els comerços singulars i treballar per 

protegir-los. 

 

La Sra. CAPDEVILA creu que Barcelona no es pot permetre el luxe de continuar perdent 

establiments que fa quatre generacions que existeixen, com la botiga d’electricitat Monsó y 

Benet o la cocteleria Boadas. Per tant, afirma que cal protegir aquests establiments per evitar el 

monocultiu comercial a Barcelona. 

Per tant, accepta que tres mesos pugui ser un termini massa just i també accepta anomenar 

«relació» per comptes de «catàleg» la llista d’establiments singulars, però reclama que el 

govern es preocupi de protegir aquests comerços. 

 

El Sr. COLOM diu que si s’accepten aquests dos requisits està disposat a acceptar el prec 

perquè el govern coincideix plenament que s’ha de buscar la manera de protegir els 

establiments singulars. Per tant, tot i que adverteix que això no serà fàcil, admet que no es pot 

permetre que aquests comerços hagin de tancar perquè no hi hagi una acció de govern o de les 

diverses entitats que poden col·laborar en aquest fi. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

13.-  (M1519/ 2645) Que el govern municipal ens informi sobre l'estat d'execució dels treballs 

relatius a l'elaboració d'una nova ponència de valors cadastrals a Barcelona anunciada pel 

Govern, detallant els calendaris previstos i l'impacte econòmic i fiscal que pot generar aquesta 

nova ponència a la nostra ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text del prec. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que el mes de setembre de 2015 la Gerència Regional del Cadastre 

va fer l’encàrrec, a tercers, dels treballs de camp i d’estudis de mercat sobre aquesta qüestió; el 

novembre següent es va posar en marxa un grup de treball per coordinar l'intercanvi 

d’informació entre l’ajuntament i aquesta gerència regional, amb participació de diversos 

organismes de l’ajuntament; a final de febrer l’enguany la gerència regional ha d’informar dels 

resultats provisionals dels treballs de camp i dels estudis de mercat, i el plenari del Consell 

Municipal té com a data límit el mes de maig per aprovar els tipus impositius i el manteniment, 
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modificació o supressió dels topalls i bonificacions. 

Per tant, assenyala que entre febrer i maig donaran tota la informació sobre l’impacte d’aquesta 

mesura i hi haurà un debat ampli quan aquesta qüestió arribi al plenari. 

 

La Sra. BALLARÍN demana aclariments perquè no ha entès bé l’explicació del tinent d’alcalde. 

Pregunta si entre febrer i maig s’haurà fet la valoració per tal de poder fixar els tipus impositius. 

A continuació, recorda que el seu grup va presentar una proposició per tal de crear una comissió 

sobre aquest tema i també van demanar que la ponència fos aprovada pel plenari del Consell 

Municipal. També recorda que el 29 de desembre de l’any anterior es van aprovar les 

ordenances fiscals i que el debat s’havia focalitzat en la congelació de l’IBI en uns trams 

determinats, però que aquest és un aspecte molt menor respecte al que pot implicar una nova 

ponència de valors cadastrals. 

Així, doncs, diu que continuen preocupats perquè no hi hagi variacions excessives en l’IBI 

respecte de l’any anterior i que s’han de tenir tots els mecanismes per garantir que aquests 

increments no es produeixin en els anys següents. 

 

El Sr. PISARELLO es mostra d’acord amb la portaveu del Grup Socialista i confirma que entre 

febrer i març disposaran de les dades. 

 

Es dóna per tractat. 

 

14.-  (M1519/2646) Que el govern municipal ens informi sobre les raons per les quals vol destinar un 

10% (50 milions d'euros) dels excedents de la tresoreria municipal a la banca ètica així com la 

participació de l'Ajuntament com a soci de Fiare. Sol·licitem que aquesta informació se'ns lliuri 

també per escrit així com el conjunt d'informes tècnics que s'hagin fet sobre aquestes operacions 

i sobre la garantia de compliment de les bases d'execució del pressupost. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que formulen aquest prec arran de dues informacions que han 

aparegut a la premsa sobre la voluntat del govern de destinar un 10 % dels excedents de la 

tresoreria municipal a la banca ètica i sobre la voluntat de l’ajuntament de participar a Fiare 

com a soci. Pregunta, doncs, quins són els motius d’aquesta decisió i sol·licita els informes 

tècnics que avalen l’adopció d’aquestes mesures. 

Quant als excedents de tresoreria, vol saber quin cost pot suposar la mesura i quins beneficis 

n’esperen obtenir. També vol saber per quina raó hi volen destinar el 10 %. 

Respecte a entrar al capital de Fiare, pregunta quin és el plantejament, l’import, el calendari 

d’execució i si hi ha estudis que justifiquin aquesta decisió. 

 

El Sr. PISARELLO argumenta que les raons per impulsar la banca ètica i el cooperativisme de 

crèdit han quedat paleses en l’informe sobre economia cooperativa, social i solidària que acaben 

de presentar en aquesta mateixa sessió i que és coherent amb l’impuls de l’economia plural, 

basada en una economia pública forta i una economia privada amb retorn social i ambiental. Per 

tant, tot i que són conscients de la complexitat de l’economia a Barcelona, creuen que el sistema 

de finances ètiques i cooperatives combina la rendibilitat financera amb la social i ambiental. 

A continuació, diu que hi ha un informe de la tresoreria de l’ajuntament que considera que la 

quantitat del 10 % és raonable i que els tipus d’interès baixos que hi ha actualment fan que el 

cost de l’operació sigui pràcticament nul. 

Quant a la participació a Fiare com a socis, comenta que aquesta entitat no té problemes de 

liquiditat i, per tant, la participació de l’ajuntament podria ser una manera d’impulsar aquest 

tipus d’iniciatives. Tanmateix, indica que també s’està estudiant la participació en altres 

entitats. 
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La Sra. BALLARÍN pregunta pel calendari d’execució d’aquesta mesura. 

 

El Sr. PISARELLO respon que, segons li diu el gerent, serà abans del mes de l’estiu. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que és un termini molt indeterminat que espera que es pugui 

concretar més endavant, i ironitza que amb el canvi climàtic cada cop és més difícil de 

concretar els terminis. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/2661) Que el govern municipal ens informi sobre quins ingressos i despeses es podran 

aplicar durant l'any 2016 en el marc de la pròrroga del Pressupost de l'any anterior, detallats per 

capítols i conceptes pressupostaris, i sobre quin escenari pressupostari preveu el govern 

municipal pel 2016, així com quines inversions es podran executar i quines no es podran 

realitzar en el marc de l'esmentada pròrroga durant el 2016 (desglossades per projecte i 

explicant la raó per la qual no es poden executar). Sol·licitem que se'ns lliuri còpia per escrit de 

la resposta al prec formulat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’ajuntament es troba en un escenari de pròrroga pressupostària, 

situació que, si es manté, suposa que el nivell d’inversions es reduirà en 91 milions d’euros i la 

despesa corrent en 100 milions d’euros. Per tant, demana que el govern municipal informi sobre 

els ingressos i despeses que es podran aplicar durant l’any 2016, en el marc d’aquesta pròrroga 

pressupostària, quines inversions es podran executar i quines no, i per quines raons no es podran 

executar aquestes darreres. També demana que se’ls lliuri aquesta informació per escrit. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec. Entén que tota la informació relativa a la pròrroga dels 

pressupostos és accessible al web i s’hi pot consultar, concretament a l’enllaç «Estratègia i 

finances», on s’explica quins són els imports prorrogats, les partides que no s’han pogut 

prorrogar i les causes, incloses les partides que tenen a veure amb inversions i amb projectes 

socials. 

 

El Sr. MULLERAS demana concreció perquè en molts casos la informació sobre aquests 

projectes és genèrica, com en els casos de BIMSA, Barcelona Activa o BAGURSA. D’altra 

banda, assenyala que han pogut extreure la informació dels decrets d’alcaldia que s’han publicat 

i demanen no solament l’import total que afecta aquestes empreses, sinó també l’afectació que 

la pròrroga tindrà sobre projectes concrets i sobre despesa corrent. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que tota aquesta informació consta en el decret d’alcaldia amb una 

precisió de cinc dígits, però està disposat a fer-la-hi arribar per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS demana, doncs, poder tenir una reunió amb la gerència municipal per 

aclarir aquests aspectes perquè no han pogut extreure aquesta informació de les dades 

publicades. 

 

Es dóna per tractat. 
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d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/2668) Quin és l'estat de romanent de tresoreria a 31 de gener de 2016 i els fons 

disponibles a caixa? Per quin motiu no es paga la totalitat i en una única mensualitat l'import 

que determina la sentència de l'1% atès que estava provisionat en la seva totalitat per l'anterior 

govern municipal? Quin seria el romanent de tresoreria i estat de caixa si es fes efectiu la 

totalitat de l'import contemplat a la sentència? Quin és el nivell mínim de romanent de 

tresoreria sota pel qual es posa en risc el pagament a 30 dies? 

 

La Sra. RECASENS diu que no vol centrar el debat en el conflicte de l’1 % i, donant per 

establert que hi ha una sentència ferma sobre aquesta qüestió i que el dia 18 de febrer s’ha de 

reunir la mesa de negociació, pregunta quin seria el romanent de tresoreria si se satisfés aquest 

import de l’1 % que estableix la sentència. Recorda que el govern anterior va fer una provisió 

de 60 milions d’euros per aquest concepte per tal d’evitar problemes en el resultat dels comptes 

públics del govern. Per tant, pregunta quin és el romanent de tresoreria i quin seria aquest 

romanent un cop satisfets aquests 60 milions d’euros. Finalment, pregunta quin és el límit del 

romanent a partir del qual l’ajuntament no podria pagar a trenta dies. 

 

El Sr. PISARELLO explica que el romanent de tresoreria es va preveure el 31 de desembre de 

2015 i es calcula que sigui superior als 180 milions d’euros. Indica, doncs, que el 31 de 

desembre de 2016 la part disponible per finançar la despesa no haurà variat. Quant als fons 

líquids disponibles a caixa, informa que la dada provisional, prèvia a la fiscalització, és de 625 

milions d’euros i que el 31 de gener els fons líquids eren de 563 milions. Per tant, assegura que, 

amb aquestes dades, l’Ajuntament de Barcelona no té cap impediment per fer front a la 

sentència. Repreguntat per la Sra. Recasens sobre el romanent de tresoreria un cop satisfets els 

60 milions d’euros, respon que seria de 180 milions menys 60. 

 

La Sra. RECASENS pregunta quin és el límit del romanent a partir del qual l’ajuntament no 

podria pagar a trenta dies. 

 

El Sr. PISARELLO respon que no hi ha límit i que, en tot cas, amb les xifres que ha donat no hi 

ha cap risc que l’ajuntament no pugui pagar els proveïdors a trenta dies. 

 

La Sra. RECASENS comenta que el 31 de desembre de 2013 el romanent de tresoreria se 

situava en 441 milions d’euros, el desembre de 2014 en 285 milions i el 31 de desembre de 

2015 en 180 milions. Per tant, si es complís la sentència, el romanent seria de poc més de 100 

milions d’euros. Considera que per sota d’aquesta xifra l’ajuntament tindrà tensions per pagar a 

trenta dies, segons els càlculs financers que s’havien fet durant el mandat anterior, i per tant 

s’hauria de demanar un crèdit a curt termini. Demana, doncs, que el tinent d’alcalde valori 

aquesta situació. 

 

El Sr. PISARELLO no comparteix aquest diagnòstic i argumenta que fins i tot les agències de 

qualificació han considerat que el risc que esmenta la Sra. Recasens no existeix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

 

 



 

Ref:  CCP 2/16 Economia i Hisenda 

v.  17/ 2/ 2016     17: 33 
41 

17.-  (M1519/2669) Quin és el capteniment de l'Ajuntament de Barcelona sobre la implantació d'una 

targeta de fidelització pel comerç de proximitat a la ciutat? 

 

El Sr. BLASI llegeix el text de la pregunta. Assenyala que la implantació d’aquesta targeta de 

fidelització es recollia en un dels punts del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona. 

Davant dels anuncis del govern de crear una moneda local per fomentar el comerç i atès que 

sembla que aquesta iniciativa s’ha aturat, recorda que el govern anterior ja havia fet feina per 

implantar la targeta de fidelització i apunta que podria ser una alternativa, plausible i treballada, 

a aquella moneda local. 

 

El Sr. COLOM assenyala que la Direcció de Comerç i Consum i l’Institut Municipal 

d’Informàtica durant els darrers anys han treballat per promoure una targeta de fidelització per 

al comerç de proximitat, però que aquesta iniciativa no ha reeixit, tot i que podria ser una eina 

important, tal com s’ha demostrat en altres llocs on s’ha implementat. Per tant, el govern 

voldria que aquesta targeta fos una realitat al més aviat possible i entén que seria bo evitar una 

proliferació de targetes, raó per la qual estan treballant en aquest sentit. 

D’altra banda, argumenta que la targeta i la moneda local no tenen res a veure, perquè la 

moneda local serveix per a fer intercanvis mentre que la targeta de fidelització respon a altres 

finalitats. 

 

El Sr. BLASI recorda que quan es va presentar la iniciativa de crear una moneda local, 

iniciativa que s’alegra que el govern hagi aparcat, es plantejava amb la finalitat de fomentar el 

comerç de proximitat, facilitar l’intercanvi i, per tant, reinvertir en aquest comerç. Entén, doncs, 

que hi ha una vinculació clara entre la moneda local i la targeta de fidelització. 

Quant als estudis sobre la implantació de la targeta de fidelització, emplaça el govern a 

continuar-los per tal de crear una targeta que no sigui de titularitat municipal. En aquest sentit, 

comenta que ja es va fer una feina important al districte de l’Eixample i des de l’Institut 

Municipal de Mercats. 

Així, doncs, emplaça el govern a reprendre aquests estudis, que eren força recents, i més tenint 

en compte que el govern comparteix els objectius i la finalitat d’aquesta targeta. 

 

El Sr. COLOM indica que el fet que ambdós conceptes siguin diferents no lleva que la moneda 

local pugui tenir efectes positius sobre el comerç de proximitat, tal com s’ha demostrat en tots 

els països i ciutats on s’ha implementat, entre les quals esmenta Bristol i algunes ciutats de 

Suïssa. 

En tot cas, creu que no s’ha de confondre aquests dos instruments i assegura que el govern 

treballarà per implementar una targeta de fidelització que afavoreixi el comerç de proximitat. 

Tanmateix, remarca que en aquests moments hi ha diverses iniciatives en aquest sentit i el 

govern no voldria que hi hagués una proliferació d’aquestes targetes perquè això no contribuiria 

a la defensa del comerç. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/2662) Quin és el nombre de llocs de treball creats a la ciutat pel programa de formació 

i creació indirecta d'ocupació sostenible fins a dia d'avui i previst fins el juny de 2016 i quina és 

la inversió destinada a aquest objectiu fins l'actualitat i previst fins el juny de 2016? 
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El Sr. MULLERAS exposa que quan la Sra. Ada Colau va accedir a l’alcaldia va anunciar un 

pla de xoc que incloïa un pla de formació i creació indirecta d’ocupació sostenible, amb el qual 

es preveia la creació de 2.500 llocs de treball i la inversió de 50 milions d’euros. Pregunta, 

doncs, quants llocs de treball s’han creat i quina quantitat s’hi ha invertit, després de vuit mesos 

del nou mandat. 

 

El Sr. COLOM comenta que el govern ha engegat diversos projectes per afavorir l’ocupació, 

com programes de formació, plans de xoc contra l’atur de llarga durada o programes d’ocupació 

municipals, a més a més d’altres iniciatives que s’han dut a terme des d’altres regidories, com el 

programa Làbora o el Pla de xoc de foment de l’economia cooperativa. Informa que entre el 

segon semestre de 2015 i el que es preveu per al primer semestre de 2016 s’hi hauran invertit un 

total de 24 milions d’euros. 

Quant a nombre de persones ocupades, comenta que en aquests moments ja n’hi ha 250, 

provinents dels plans d’ocupació municipal, i que properament hi haurà 40 llocs de treball 

vinculats a mercats i eixos comercials, 125 vinculats a unes enquestes de coneixement de la 

realitat social de la ciutat, i 300 vinculats al SOC. Pel que fa als plans de formació, diu que el 

pla de xoc contempla la participació de 2.500 persones. Afegeix que, segons el darrer estudi que 

va fer Barcelona Activa, el grau d’èxit en la inserció laboral de persones que passen pels plans 

de formació és d’un 40 %. Així, doncs, esperen que d’aquests plans es derivi la inserció laboral 

d’unes mil persones. 

Conclou que, segons aquestes xifres, en aquests moments la inversió arriba a la meitat del que 

s’havia pressupostat i les persones ocupades ja superen la meitat de les previstes. 

 

El Sr. MULLERAS indica que havia preguntat concretament pel programa de formació i de 

creació indirecta d’ocupació sostenible que el govern va incloure en el pla de xoc i que es 

diferenciés entre el que s’havia fet fins ara i el que es preveia de cara al futur, i remarca que el 

Sr. Colom no ha respost a cap d’aquests dos aspectes. Així, doncs, vol saber si els anuncis que 

fa el govern municipal es tradueixen en creació de llocs de treball i en inversió pressupostària, i 

demana que el regidor doni la informació sobre aquest programa en concret. 

Finalment, demana que l’ajuntament, i especialment Barcelona Activa, posi totes les eines 

necessàries per afrontar el principal problema dels barcelonins, que és la falta d’ocupació. 

 

El Sr. COLOM afirma que el que ha exposat no són projectes, sinó realitats. Amb referència al 

pla de xoc impulsat pel govern, diu que el programa de formació i creació indirecta d’ocupació 

sostenible se centra en la rehabilitació energètica d’habitatges, prevenció i gestió sostenible de 

residus, suport i enfortiment del teixit comercial, i atenció i cura de les persones, entre altres 

àmbits. Entén, doncs, que potser l’exposició que ha fet ha sorprès el Sr. Mulleras perquè el 

govern compleix el que diu i està creant llocs de treball. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/2626) Sol·licitem conèixer des de quan està vigent el contracte entre Turisme de 

Barcelona i TMB, així com quan finalitza i els beneficis que li reporta al Consorci anualment, 

així com també els beneficis anuals per entrades d'aquest servei turístic? 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que la pregunta és sobre el consorci publicoprivat entre Turisme de 

Barcelona i TMB. Comenta que les clàusules socials que es van aprovar s’estan incomplint, 
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malgrat la intervenció del Tribunal Laboral, i també esmenta el fort l’impacte que tenen les 

vendes en els comptes del consorci, la finalitat del qual és la promoció del turisme a Barcelona. 

Així, doncs, pregunta des de quan està vigent el contracte entre Turisme de Barcelona i TMB, 

quan finalitzarà i quins beneficis reporta al consorci aquest contracte, informació que van 

sol·licitar a Turisme de Barcelona i que no els van donar. 

 

El Sr. COLOM informa que els ingressos per la gestió del servei Barcelona Bus Turístic 

provenen del 20 % en la participació de resultats, que el 2015 van ser 2,6 milions d’euros, i de 

les comissions per venda de tiquets, que el 2015 van representar 1,4 milions d’euros. Per tant, 

això fa un total de 4 milions, quantitat molt semblant als 3,9 milions de 2013 o als 4,2 milions 

de 2014. 

Pel que fa al contracte, informa que el primer es fa firmar l’any 1987 i que el darrer venç el 31 

de desembre de 2020. 

 

El Sr. GARGANTÉ entén que aquests 4 milions d’euros s’inverteixen en promoció del turisme 

i, per tant, pregunta si el govern pretén mantenir aquest tipus de contracte o preferiria que 

aquests recursos que provenen del transport servissin per finançar altres qüestions, com el 

transport mateix. 

 

El Sr. COLOM remarca que estan parlant del consorci Turisme de Catalunya, organisme que 

precisament té com a funció promoure el turisme i, per tant, dedica els ingressos que obté a 

aquesta finalitat. Afegeix que el govern fa les anàlisis corresponents del consorci i de les 

activitats que gestiona i, un cop finalitzades aquestes anàlisis valoraran la situació. Mentrestant, 

reitera que la funció principal de Turisme de Barcelona és promoure el turisme i és aquí on 

destina els ingressos que obté. 

 

Es dóna per tractada. 

 

20.-  (M1519/2627) Sol·licitem conèixer el seguiment de les condicions laborals d'aquestes 

treballadores, de la gestió econòmica d'aquest projecte entre les diferents àrees implicades i de 

la gestió política en relació a l'aplicació d'una Renda Municipal d'Emergència. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que el 30 de desembre van saber que Barcelona Activa havia 

contractat unes 120 persones aturades mitjançant els Plans d’ocupació amb finançament 

municipal amb la finalitat de realitzar un estudi sobre les condicions de vida i els ingressos de 

les persones ateses pels serveis socials de Barcelona, i entén que el que es pretén és 

implementar una renda municipal d’emergència a partir d’aquest estudi. Per la informació que 

té, d’aquestes 120 persones 100 fan tasques d’enquestadores i 20 fan tasques de planificació, 

amb la implicació de l’Àrea de Drets Socials, Barcelona Activa, el GESOP i l’Institut d’Estudis 

Regionals i Metropolitans. També han sabut per diverses treballadores que hi ha problemes 

laborals. 

Per tant, vol saber quin seguiment fa el govern de les condicions laborals d’aquestes persones, 

quina gestió política fa del projecte i quan es preveu implementar aquesta renda municipal 

d’emergència. 

 

El Sr. COLOM assenyala que aquesta és una de les concrecions del pla de xoc que el govern 

havia anunciat i que consisteix en la contractació de 120 persones mitjançant els plans 

d’ocupació municipal. Per aquesta raó, informa que Barcelona Activa és l’organisme encarregat 

de la selecció, contractació, formació i seguiment laboral, mentre que la gestió de les funcions 

que han de realitzar aquestes persones correspon a l’Àrea de Drets Socials. Afegeix que s’han 
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contractat 120 persones amb perfils diferents, que van de joves amb escassa experiència laboral 

fins a persones d’edat més avançada i en situació d’atur de llarga durada. Pel que fa al sou, diu 

que se’ls paga el que correspon a la categoria de tècnic auxiliar, que és el màxim que està 

establert per a aquests plans, i que són 1.400 euros mensuals bruts, amb un horari de 37,5 hores 

la setmana. Finalment, comenta que aquestes persones es van incorporar l’11 de gener i que fins 

al 28 del mateix mes van fer accions de formació professionalitzada. 

 

El Sr. GARGANTÉ apunta que, segons han sabut per diverses treballadores, després d’haver fet 

algunes setmanes de formació, el 29 de gener s’havien de traslladar a centres de serveis socials i 

centres cívics, i es van trobar que en molts casos no els esperaven ni sabien res del projecte, i 

que ells mateixos no tenien tota la informació del qüestionari que havien de complimentar. 

D’altra banda, troba estrany que les enquestadores i les planificadores tinguin les mateixes 

condicions laborals i afegeix que aquestes persones han tingut problemes importants de 

conciliació de la vida laboral i familiar, i que en alguns casos han hagut de fer la feina al bar 

amb mitjans propis perquè no tenien cap lloc de treball assignat. Per tot plegat, dubta que 

s’estigui fent un seguiment d’aquest tema. 

Per acabar, torna a preguntar quan preveu el govern implementar la renda municipal 

d’emergència, perquè en la intervenció anterior no ha respost a aquesta pregunta. 

 

El Sr. COLOM creu que el Sr. Garganté confon algunes disfuncions en el procés d’implantació, 

que atribueix a la novetat del projecte i que s’han de corregir, amb les condicions laborals, que 

consisteixen en el sou, els horaris i el material necessari per desenvolupar la funció que se’ls 

encomana, material que li consta que és aportat per l’Àrea de Drets Socials. 

D’altra banda, li sorprèn que es discuteixi que es paguin sous similars per activitats que es 

desenvolupen en un mateix marc quan precisament es reivindica que en aquests casos no hi hagi 

ventalls salarials. En aquest sentit, creu que des de Barcelona Activa s’ha fet un esforç per 

dignificar els sous, que estan per sobre dels vinculats al SOC i, per tant, opina que les 

condicions laborals són les adequades. 

Pel que fa a les disfuncions, comenta que ja s’han corregit o estan en tràmit de corregir-se. 

 
Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2656) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atesa a la Comissió 

d'Economia i Hisenda en data 20 d'octubre de 2015 amb el contingut següent: (M1519/1153) La 

Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a promoure el comerç de 

proximitat de manera continuada durant tot l'any -més enllà de les campanyes puntuals- i 

utilitzar els mitjans de comunicació municipals per tal de dur a terme aquest objectiu. 

 

La Sra. CAPDEVILA llegeix l’enunciat del seguiment. 

 

El Sr. COLOM recorda que el comissionat anterior, Miquel Ortega, es va comprometre a fer 

servir tots els mitjans disponibles per defensar el comerç de proximitat, tant els de comunicació 

com els de formació, els tecnològics, els de planificació i els de producció, també a 

desenvolupar mecanismes a través del Web de Comerç, de Twitter i de Youtube, i alhora 

informava que s’estava fent un pla de comunicació a l’entorn del comerç. Des d’aleshores, el 

govern ha potenciat l’ús de les xarxes socials per compartir informació en tots els canals de la 
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Direcció de Comerç, utilitza la xarxa d’Instagram per difondre l’activitat dels comerços i ha 

posat en marxa el Web de comerços emblemàtics. 

D’altra banda, indica que aquest pla de comunicació de comerç s’emmarca dins del Pla de 

comunicació general, que encara s’està elaborant, però mentrestant s’ha fet un resum de premsa 

que ha aparegut en tres mitjans, en el qual es recullen diversos aspectes que afavoreixen el 

comerç de proximitat. I, finalment, tant el comissionat anterior com ell mateix han fet 

aparicions en els mitjans de comunicació amb posicionaments clarament favorables a aquest 

comerç de proximitat. 

 

La Sra. CAPDEVILA assegura que com a ciutadana de Barcelona no ha notat que des de 

l’ajuntament s’hagi fet cap campanya que potenciï el comerç de proximitat. Recorda que una de 

les coses que proposaven era utilitzar BTV per donar a conèixer les botigues singulars de 

Barcelona, i enguany ni tan sols s’hi ha fet cap campanya de promoció per Nadal. Admet que 

s’han utilitzat les xarxes socials, però reitera que no s’ha fet cap campanya per conscienciar la 

població de la importància de comprar en les botigues de barri. 

 

El Sr. COLOM respon que a les xarxes socials es fa un treball important i comenta que la 

regidora Recasens les utilitza molt. En aquest sentit, esmenta la campanya «Hola, Nadal», en la 

qual es defensava el comerç de proximitat, i també l’eliminació de la pista de gel de la plaça de 

Catalunya per fer-hi una fira de comerç de proximitat i d’economia social i cooperativa. 

Afegeix que fins i tot la feina sobre els horaris comercials es fa per beneficiar aquests 

establiments. 

Quant al programa proposat a BTV diu que s’ha d’estudiar, però apunta que el govern creu que 

els mitjans de comunicació han de ser lliures i independents i, per tant, no ha d’imposar la 

programació. Tanmateix, assenyala que la problemàtica d’aquests comerços és un tema 

recurrent en aquest mitjà. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

22.-  (M1519/2647) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 21 de desembre de 2015: La 

Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Govern de la ciutat a fer els canvis 

necessaris per tal que la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al carrer compti 

amb un grau de participació i de representativitat suficient per poder assolir acords que 

gaudeixin d'un consens satisfactori pel conjunt de la ciutat. 2.- Instar al Govern a que, en cas de 

no poder comptar amb aquest grau de participació i de representativitat suficient en el termini 

d'un mes, dissolgui la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al carrer. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text de la proposició aprovada el 21 de desembre anterior i 

pregunta què ha fet el govern al respecte. 

 

El Sr. COLOM informa que s’ha reforçat la presència i la participació de tots els agents 

econòmics i socials en aquesta taula. En aquest sentit, indica que el president de la taula manté 

reunions, a més a més de les pròpies de la taula, amb diverses entitats i associacions de 

comerciants per abordar el tema de la venda irregular al carrer. Afegeix que una prova que 

aquesta qüestió preocupa el govern és que el dia anterior, en el marc de la Junta de Seguretat 

Local, el comissionat de Seguretat va promoure la creació d’un grup de treball específic per al 

control de la venda ambulant no autoritzada. 
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La Sra. BALLARÍN argumenta que els espais de participació tenen sentit en la mesura que hi 

són presents tots els interlocutors implicats i, alhora, serveixen per compartir diagnosi i 

consensuar solucions. Així, doncs, aquesta taula, presidida per un regidor de l’oposició i en la 

qual els comerciants no participen, entén que no té sentit i, per tant, demana que es dissolgui. 

En tot cas, anuncia que el PSC l’abandonarà perquè considera que és inoperant i surrealista des 

de tots els vessants. 

 

El Sr. COLOM manifesta que la participació és un dret però no pas un deure i que no es pot 

obligar ningú a participar-hi, però creu que el fet que hi hagi entitats que no hi vulguin 

participar no li resta credibilitat. D’altra banda, que la taula sigui presidida per un membre de 

l’oposició creu que els honra a tots i no hauria de ser motiu de crítica. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/2663) 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 17 de novembre de 2015: 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Exigir el 

rescabalament immediat de les transferències que la Generalitat de Catalunya ha deixat de fer 

en serveis bàsics a les persones a l'Institut Municipal d'Educació, l'Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat, el Consorci d'Educació, el Patronat Municipal de l'Habitatge, el 

Consorci d'Habitatge, l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari des de 2011 fins 2015. 

2) Presentar el calendari de devolució del deute pendent de la Generalitat de Catalunya, incloent 

els interessos de demora corresponents. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la proposició aprovada el 7 de novembre de 2015. Atès 

que no tenen notícia que s’hagi posat en marxa cap dels dos punts aprovats, formula aquest 

seguiment de proposició. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que aquestes transferències que s’han deixat de fer, conegudes com 

a «deute ciutadà», no són exigibles jurídicament. Tot i així, assegura que el govern municipal és 

el primer interessat que la Generalitat recuperi el nivell d’aportacions vinculades a qüestions 

socials. Així, doncs, diu que han plantejat aquesta qüestió en la taula de negociacions però que, 

a causa del retard en la formació del Govern de la Generalitat, encara no hi ha una 

calendarització per al retorn del deute, però que aquest serà un tema que es plantejarà en la 

primera reunió que tingui amb el vicepresident econòmic de la Generalitat. Reitera, doncs, que 

no és una qüestió jurídicament exigible, tot i que és desitjable, i el govern de la ciutat la 

plantejarà amb tota claredat i amb la contundència necessària. 

 

El Sr. MULLERAS critica que, al cap de vuit mesos d’haver pres possessió, el govern ha 

expressat molts desitjos amb relació a les obligacions de la Generalitat envers Barcelona, però 

que només ha donat explicacions quan l’oposició les ha demanades. Pel que fa al rescabalament 

de les transferències que la Generalitat ha deixat de fer, el Grup Popular demana accions 

concretes i no solament paraules, perquè el resultat després de vuit mesos de nou govern és que 

no hi ha comissió del deute i que aquest s’ha doblat. En aquest sentit, qualifica l’actitud de 

l’alcaldessa Colau de submisa amb el Govern de la Generalitat perquè no hi ha cap fet que 

indiqui el contrari. Demana, doncs, que el govern passi de les paraules i de les fotografies als 

fets i que defensi millor els interessos dels barcelonins, perquè amb el cobrament del deute 

l’ajuntament tindria més recursos per fer acció social, educativa i d’habitatge a Barcelona. 
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El Sr. PISARELLO afirma que sobre el deute vençut i reconegut s’han fet avanços, tal com ja 

s’ha informat reiteradament en aquesta comissió. I pel que fa a la calendarització, considera que 

també s’ha avançat. Finalment, reitera que l’anomenat «deute ciutadà» no és exigible 

jurídicament, però que en poden continuar parlant. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.27 h. 

 

 


