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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de  17 de maig de  2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  17 de maig 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, Gala Pin Ferrando, 

Sònia Recasens Alsina, 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 la Sra. Berta Sureda, comissionada de Cultura i el Sr. Antonio Muñoz i 

Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Laura Pérez Castaño. Maite Fandos Payà, 

Gerardo Pisarello Prados i Jaume Ciurana i Llevadot. 

 

S'obre la sessió a les 16.54 h. 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20161070) Districte de Gràcia 

Del primer Tinent d'Alcaldia, de 26 d'abril de 2016, que concerta l'arrendament d'un local situat 

als baixos del Col·legi Sant Josep amb la congregació religiosa Carmelitas Misioneras 

Província Mater Carmeli de Europa, per als exercicis 2016-2019, i per un import de 47.916,00 

euros. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2016: 

 

2.-  (3-033/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-033/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost 

de l’exercici 2015, d’acord amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte 

de fons de foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, 
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segons acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, per un import total de 350.000,00 

euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 

que consta a l’expedient, referència comptable 16041195; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

Acords de la Comissió de Govern de 28 d'abril de 2016: 

 

3.-  (3-034/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-034/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost 

de l’exercici 2015, d’acord amb ingressos provinents de la Unió Europea del projecte Novelog 

per finançar actuacions que tinguin per objecte el foment d’una distribució urbana sostenible de 

mercaderies, per un import de 66.628,35 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

16041895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

4.-  (3-037/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-037/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’ingrés de l’Institut 

Barcelona Esports pel manteniment de equipaments esportius del Districte de l’Eixample, i 

d’import 149.990,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16042095; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

5.-  (3-038/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-038/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents d’execucions 

subsidiàries per al manteniment de la xarxa eliminació aigües residuals, d’import 42.138,96 

euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 

que consta a l’expedient, referència comptable 16042195; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

Acords de la Comissió de Govern de  12 de maig de  2016: 

 

6.-  (3-041/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-041/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’aplicació del 

Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost 

de l’exercici 2015, d’acord amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte 

de fons de foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, 

segons acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, per un import total de 668.768,94 

euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 

que consta a l’expedient, referència comptable 16042795; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

7.-  (3-045/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-045/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 
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Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de drets liquidats 

d’execucions subsidiàries del Districte de Ciutat Vella, per al manteniment de façanes de 

diverses finques, d’import 9.425,90 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

16050295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

8.-  (3-046/2016) APROVAR l’expedient núm. 3-046/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents del compromís d’ingrés 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per destinar a despeses d’emergències socials segons 

Conveni Programa CUESB per a l’exercici 2016, per un import de 150.816,25 euros, de 

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

a l’expedient, referència comptable 16050395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

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

 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Seguiment del Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona. 

 

La PRESIDENTA anuncia que s’ha demanat que el seguiment del Pla d’Impuls i Suport al 

Comerç de Barcelona es tracti conjuntament amb la proposició del Grup Socialista d’impulsar 

un nou pla estratègic per al comerç. Tanmateix, atès que previsiblement la Sra. Ballarín 

assumirà la responsabilitat d’aquesta àrea properament, la Presidència considera convenient que 

aquests punts es tractin per separat per tal que la portaveu socialista pugui exposar quins són els 

objectius d’aquest nou pla estratègic. 

 

El Sr. COLOM presenta el seguiment del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona 

corresponent al maig de 2016, un any després de la valoració que se’n va fer al maig de 2015. 

Remarca que aquest pla té uns elements de continuïtat importants, com ara el programa «El 

comerç i les escoles» o l’enllumenat de Nadal, fet que ha permès que el grau de compliment 

sigui elevat, però assenyala que l’important és el grau de compliment marginal, que situa en un 

89 %, i no pas la mitjana. En aquest sentit, comenta que s’han finalitzat 135 de les mesures 

previstes en el pla, que representen un 78 % del total, 17 mesures tenen un grau de compliment 

superior al 70 % i 4 mesures, que representen el 2 %, no es faran per raons que exposarà més 

endavant. D’altra banda, diu que un 20 % de les mesures del pla s’han reconvertit cap a altres 

direccions que la Regidoria de Comerç considerava rellevants. Afegeix que s’han incrementat 

un 26 % els projectes subvencionats per a dinamització, comunicació i promoció comercial, i 

un 12 % els ajuts a les estructures que enforteixen els eixos comercials i les associacions, 

increment que ha significat una inversió de 52.000 euros, mentre que els dos anys anteriors per 

aquest concepte se n’havien invertit 45.000. Així, assegura que aquesta és la tònica general i 

que en molts casos s’han superat els increments dels anys anteriors. També s’ha avançat en 

modernització, implementació de les TIC i digitalització dels comerços de la ciutat, i s’ha 

incrementat la formació, amb 288 càpsules formatives i 2.600 participants. Finalment, informa 

que s’està treballant en la confecció d’un cens actualitzat dels comerços. 
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Pel que fa a mesures que s’han reorientat, esmenta les actuacions relatives al Nadal, els ajuts al 

comerç de proximitat, un pla de xoc en els barris, la modificació dels horaris comercials en la 

zona turística i s’ha creat una ruta de comerços emblemàtics que no estava prevista en el pla. 

A continuació, informa que no s’han fet els patrocinis privats en el Premi Comerç, s’ha creat un 

centre de producte local i encara hi ha pendent d’estudi el pla de negoci i viabilitat de les 

entitats al món del comerç, estudi que veu difícil que es pugui fer. En total, apunta que són 

quatre les mesures aturades que, per la dificultat d’implementació, ja no s’havien iniciat i no es 

faran. 

Tot seguit, reitera que el grau de compliment del Pla d’impuls i suport al comerç és important, 

que hi ha una línia estratègica en favor del comerç de proximitat i que algunes de les mesures 

s’han reorientat en aquesta línia. A més a més, destaca que, segons les enquestes de l’Òmnibus 

municipal, el grau de satisfacció sobre el comerç és molt alt i les expectatives milloren 

lleugerament, raó per la qual opina que el govern treballa en una bona direcció. 

Per acabar, indica que el pla vigent s’acaba el 2016 i, per tant, fruit d’aquesta anàlisi, se n’haurà 

de fer un de nou per als propers anys. 

 

El Sr. BLASI agraeix als serveis tècnics la tasca feta. Tanmateix, assegura que aquest balanç no 

es correspon amb la valoració política d’aquest any de mandat de Barcelona en Comú, 

caracteritzat per dos períodes: el primer, en què la responsabilitat d’aquesta àrea va recaure en 

el comissionat i, el segon, en què va recaure en el regidor, en ambdós casos sense una direcció 

de comerç i amb la separació de l’àmbit de consum. 

Seguidament, apunta que entre 2013 i 2015 es van implementar el 70 % de les mesures del pla i 

l’any següent el 19 %, però pensa que de vegades, més que no pas posar xifres als indicadors, 

quan aquests existeixen, es tracta de tenir iniciativa i lideratge. En aquest sentit, considera que 

en massa àmbits hi ha hagut desemparament, com ha passat amb la campanya de Nadal o amb 

la venda ambulant il·legal. També assenyala que s’ha creat confusió als establiments comercials 

afectats per obres de llarga durada amb mesures que el govern es va treure de la màniga al 

començament del mandat per quedar bé en determinades zones en les quals ja es feia una feina 

important. 

En qualsevol cas, conclou que s’han produït determinades paràlisis, que atribueix a raons 

ideològiques, i que no s’ha donat cobertura, confiança ni suport al sector del comerç. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Creu que és un bon moment 

per fer un balanç del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona i també del primer any del 

govern de Barcelona en Comú. En aquest sentit, afirma que a les entitats d’aquest sector hi ha 

un descontentament bastant generalitzat, i recorda que és un sector molt important i 

transcendental per a la ciutat, que fa una aportació de gairebé el 14 % del PIB, raó per la qual es 

pot considerar com un dels sectors estratègics. A més a més, creu que aquest sector s’ha 

d’analitzar des d’un punt de vista transversal perquè no és homogeni i afegeix que aquesta 

anàlisi no s’ha de limitar al centre de la ciutat, sinó que s’ha d’estendre als barris. En aquest 

sentit, tal com ha comentat anteriorment la Sra. Capdevila, assenyala que molts barris havien 

demanat plans de dinamització i de proximitat i que el govern ha estat absent en aquesta 

qüestió. Així, doncs, reclama que el proper pla estratègic de comerç s’adapti a les necessitats 

dels diferents barris, sobretot per recuperar el teixit comercial que la crisi ha malmès. D’altra 

banda, considera que amb les ordenances fiscals s’ha perdut una oportunitat per incorporar 

mesures que afavoreixin els emprenedors i, tot i que reconeix que s’han implementat mesures 

adreçades als negocis de l’àmbit cultural durant els primers anys de funcionament, opina que les 

ordenances fiscals s’haurien pogut aprofitar per fer una rebaixa de l’IBI que impulsés algunes 

idees de negoci i per millorar les condicions dels autònoms. 
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A continuació, es refereix als plans de dinamització comercial proposats en diverses ocasions 

pel Grup de Ciutadans i pels quals no sembla que el govern hagi mostrat gaire interès, com 

tampoc pels plans pluriennals de mercats. 

Seguidament, assegura que el govern hauria d’haver tingut més sensibilitat en qüestions com la 

polèmica produïda durant la campanya de Nadal, la competència deslleial generada pels 

manters o els horaris comercials. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, afirma que si 

l’ajuntament no fa una regulació horària adequada a les necessitats de les famílies aquesta 

regulació la farà algú altre. 

Finalment, conclou que el nou pla estratègic de comerç s’ha de focalitzar en unes altres 

orientacions que garanteixin el desenvolupament i la sostenibilitat d’aquest sector estratègic, 

que aporta molts beneficis a la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la presentació de l’informe, el qual permet veure l’evolució dels 

diferents indicadors respecte de l’any anterior i fer un balanç del pla, atès que aquest finalitza el 

2016. 

En primer lloc, valora positivament el pla perquè ha esdevingut una bona eina per dissenyar les 

polítiques orientades al comerç, conjuntament amb els agents implicats, de forma exhaustiva i 

transversal. En segon lloc, creu que també és positiu l’alt grau de compliment del pla i que la 

majoria de les mesures previstes s’hagin dut a terme, com també els increments pressupostaris 

en aspectes com les subvencions de projectes i ajuts a les associacions o a la formació. Per 

aquestes raons, el seu grup creu que cal donar continuïtat al pla, ja sigui mitjançant la seva 

revisió o amb l’elaboració d’un de nou per tal de posar al dia els objectius i les estratègies per 

assolir-los. 

Seguidament, exposa que el comerç és un dels principals motors econòmics de Barcelona i 

necessita el suport i l’impuls de l’ajuntament per continuar fent aquest paper en aquests temps 

difícils. Així, tot i que el model d’horaris comercials que finalment es va aprovar no és el 

d’Esquerra Republicana, reconeix que el govern va aconseguir un grau elevat de consens en el 

sector, raó per la qual el seu grup hi va donar suport. En canvi, critica les presses amb què es va 

haver d’aprovar el Pla especial urbanístic abans que s’aixequés la moratòria que afectava els 

comerços emblemàtics, alhora que no ha vist que hi hagi estratègies ni concreció sobre com i 

quan es regularan no solament aquests establiments, sinó també aquells que han mantingut 

l’activitat generació rere generació i que, a parer del seu grup, convé preservar tant o més que 

els emblemàtics. 

Pel que fa a la campanya de Nadal, assegura que no vol polemitzar amb el Sr. Colom però 

opina que l’ajuntament no en va fer, de campanya. Així, malgrat que el regidor de Comerç ha 

assegurat que es van fer quaranta-set activitats, no ha dit en què consistien i, suposant que es 

referís a fer cagar el tió, recorda que aquesta és una activitat que històricament han fet les 

associacions de veïns. Entén, doncs, que la voluntat del govern per fomentar la participació del 

comerç de proximitat s’hauria de concretar en altres tipus d’activitats. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació de l’informe perquè considera que el seguiment i 

l’avaluació dels plans són tan importants com l’elaboració i l’aprovació d’aquests. Creu que és 

un bon informe, amb un nivell de detall pel que fa a l’execució de les mesures molt satisfactori, 

però hi troba a faltar unes conclusions i una valoració més qualitativa que ajudés a digerir 

l’exhaustivitat de les dades. 

Tot seguit, comenta que han trobat a faltar en l’informe alguna referència a les dades i al grau 

de participació ciutadana de la consulta sobre horaris comercials, i ho atribueix al fracàs 

d’aquest procés participatiu, tal com creu que es va palesar en el debat que van fer sobre 

aquesta qüestió. També hi troba a faltar alguna referència al canvi de criteri del govern 

municipal en el concurs d’idees «Barcelona encén el Nadal», tot i que també s’hi recullen 
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aspectes positius, com l’elaboració i aprovació dels deu plans de districte específics per al món 

del comerç. En aquest sentit, reconeix que aquests plans s’han executat, però creu que els 

resultats es podrien millorar.  

Finalment, qualifica de positius els resultats obtinguts en la campanya turística, dins de la 

campanya de Nadal, que han superat en un 200 % els de 2014, l’impuls de la figura de 

dinamitzador o dinamitzadora sociocomercial, el desenvolupament del Pla de suport al comerç 

cultural de proximitat, on s’ha duplicat el nombre de comerços adherits, o els bons resultats del 

programa «El comerç i les escoles», programa que té deu anys d’existència i que ella mateixa 

va conèixer i impulsar en la seva època de regidora d’Educació, juntament amb el regidor de 

Comerç d’aleshores, el Sr. Portabella. També considera que ha estat positiu l’increment del 

grau de participació ciutadana en l’acte d’encesa de llums de Nadal, si bé es pregunta si això no 

va respondre més a la publicitat negativa que va fer el govern municipal respecte a aquest tema. 

Valora positivament, també, l’impuls de la nova Oficina d’Informació Turística i Comercial al 

barri de Creu Coberta, cogestionada per l’Associació de Comerciants i el Districte de Sants-

Montjuïc. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que, contràriament al que es diu reiteradament a l’informe, el Pla de 

suport i impuls al comerç de proximitat no es va aprovar per unanimitat, sinó que va ser una 

mesura de govern, i per tant no es va votar, tal com ha pogut comprovar en l’acta de la sessió 

del 31 de maig de 2013, si bé reconeix que en aquell moment el Sr. Blasi va arribar a un 

consens molt ampli amb els grups municipals sobre aquest pla. Opina que aquesta és una 

demostració que el paper ho aguanta tot. 

A continuació, ressalta la importància del sector comercial pel que fa a l’activitat econòmica i a 

la creació de llocs de treball pels beneficis que representa per a la ciutat, però apunta que també 

pateix dificultats. En aquest sentit, admet que les expectatives del comerç són bones perquè 

també ho són les de la ciutat i les del país, però creu que aquest fet no es pot atribuir a les 

polítiques de Podemos, sinó a d’altres que han permès el creixement del comerç i de l’economia 

de la ciutat i de tot el país. Així, opina que el govern municipal posa traves a aquestes 

expectatives, tal com ha denunciat reiteradament el Grup Popular. 

El seu grup també denuncia els incompliments de l’ajuntament, que s’han agreujat durant el 

mandat de l’alcaldessa Ada Colau. Per concretar, tal com havia anunciat que faria en la 

discussió del punt anterior, indica que la pressió fiscal ha augmentat i s’han apujat les taxes, els 

preus públics i els impostos, com ara l’IBI dels comerços de Barcelona, que en les ordenances 

fiscals de 2016, aprovades amb el suport del PSC, Esquerra Republicana i la CUP, va 

augmentar un 20 %. De la mateixa manera, afegeix que hi ha un excés de traves burocràtiques 

per al comerç, que representen un autèntic impost invisible i una gran barrera d’entrada per als 

nous comerços que es volen instal·lar a la ciutat. Així, subratlla que es necessiten quatre mesos 

i mig de mitjana per aconseguir que el govern municipal doni una llicència d’obres i d’activitat, 

segons dades del mateix govern. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que l’informe presentat pel govern seria correcte si el que es pretén 

és continuar amb el mateix model, però, en canvi, si el que es vol és cercar alternatives a aquest 

model, considera que l’informe no pot servir de referència per als comerciants perquè 

majoritàriament està orientat al comerç vinculat al turisme i als eixos comercials. Tot i que 

considera que l’informe conté alguns aspectes interessants, critica que d’altres els tracti de 

manera anecdòtica, com ara els relacionats amb la sostenibilitat i l’accessibilitat, el comerç 

cultural, la promoció del producte local o la campanya contra el consum sexista en els regals de 

Nadal per a infants. En canvi, el gran gruix de l’informe es dedica a l’augment de la 

competitivitat del sector i de la taxa d’explotació, a la recerca de nous mercats, sobretot 

internacionals, mentre que oblida l’entorn més immediat, que és del que viu a la ciutat, i el 
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major potencial de consum en termes de responsabilitat. Així, afirma que es cerca el consum 

explosiu, basat en una gran despesa en poc temps lligada al consum turístic, i s’oblida el 

consum de confiança en establiments de barri, que té més continuïtat en el temps. Considera 

que un altre aspecte oblidat per l’informe és la llengua. En aquest sentit, assenyala que des de 

l'Administració no es preveuen campanyes ni mesures per potenciar l’ús social del català i 

remarca que, segons els darrers informes, els Països Catalans són un espai sociopolític i cultural 

de més de 10 milions de catalanoparlants, que són i han de ser els clients més fidels. Per tant, 

reclama que Barcelona ha de treballar des del comerç per als Països Catalans, perquè amb 

aquests 10 milions de clients potencials promoure l’ús del català és bo per al sector i per a un 

model de comerç arrelat a la societat. 

En segon lloc, critica que el document reguli de manera detallada la relació entre consumidors i 

empreses, però que en comptades ocasions ho faci en clau informativa i formativa, tret d’allò 

que fa referència als tallers per a escolars i a mirar d’evitar les estafes a la gent gran, sense tenir 

en compte el gruix dels consumidors. En aquest sentit, assenyala que no hi ha cap projecte ni 

mesura destinats a millorar la situació dels treballadors del sector. Tot i que les competències de 

la Inspecció de Treball no són de l'Administració local, sinó de l’autonòmica, creu que des de 

l’ajuntament es poden impulsar campanyes informatives per als treballadors del sector i per a 

les empreses que els contracten, impulsant pràctiques de conciliació i evitant la contractació 

amb frau de llei, tal com es palesa a la pàgina 69 de l’informe. 

En tercer lloc, pel que fa a l’impuls del sector del comerç, opina que s’ha de poder captar públic 

fora de la ciutat i, per tant, s’han de fer campanyes destinades als clients de fora de la ciutat i 

per a la promoció dels productes locals. Per aquest motiu, creu que s’han de promoure els 

productes de proximitat, especialment els de les comarques dels Països Catalans, i establir punts 

de venda d’aquests productes en els mercats municipals o en botigues de manera rotativa, entre 

d’altres opcions. 

En quart lloc, la moda al servei del model, critica que entre les mesures proposades per 

impulsar el comerç no n’hi hagi cap que assessori i informi les persones consumidores sobre els 

riscos en trastorns alimentaris i estètics que imposa el món de la moda. En aquest sentit, 

considera que les administracions han de fer visible que la moda comporta uns valors de risc, 

igual que l’alcoholisme o el joc. Proposa, doncs, que algunes mesures incloguin propaganda pel 

que fa a les problemàtiques de trastorn alimentari, tant a les botigues com a les fires i a les 

pàgines web del sector. 

Finalment, pel que fa al model cultural nadalenc, tot i reconèixer que aquest és un dels períodes 

de major volum de vendes tant entre el públic autòcton com entre l’internacional, remarca que 

no s’haurien d’oblidar les tradicions pròpies i reivindica que hi hagi menys Christmas i Pare 

Noel, i més nadales i tió. 

 

El Sr. COLOM informa que, quant a ala campanya de Nadal, mentre que a la pista de gel hi van 

assistir 90.000 persones, a les activitats culturals i a la fira d’ecologia i comerç social i 

cooperatiu n’hi van participar 400.000. 

Pel que fa als horaris comercials, demana a la Sra. Mejías que no es confongui, perquè va 

l’acord va comptar amb el suport i amb la signatura de totes les entitats comercials. 

Respecte als autònoms, recorda que a les ordenances fiscals es va aprovar, amb el suport del 

PSC, una exempció de taxes per a aquest col·lectiu durant el primer any d’activitat. En canvi, 

apunta que l’IBI no es pot rebaixar perquè no és una competència municipal i que, per tant, 

s’haurien d’aconseguir subvencions. 

Tornant a la campanya de Nadal, assegura que en els districtes es va fer un 25 % més de les 

activitats que ja es feien anteriorment. Afegeix que es van destinar 178.000 euros als districtes 

per afavorir la creació de noves activitats, tal com ho demostra la documentació corresponent. 
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Sobre la crítica feta pel Sr. Garganté, apunta que el govern ha continuat aplicant el Pla de suport 

i impuls al comerç reorientant-ne algunes línies, però que quan s’elabori un pla nou se n’haurà 

de modificar el plantejament general. 

Finalment, admet que el comerç és un sector molt important per a la ciutat, fonamental per al 

govern, i per aquesta raó ell mateix hi ha dedicat molt de temps i esforços, potser no pas prou, 

però, però remarca que no és un Superman, sinó una persona que ha treballat amb humilitat. A 

partir d’aquest moment, afegeix, si el pacte amb el PSC es concreta hi haurà una nova regidora 

de Comerç que tindrà tres anys per fer molta feina. En tot cas, reclama que es reconegui la feina 

que el govern ha fet pel sector. 

 

El Sr. BLASI creu que no es pot dir que el govern ha fet una bona feina els últims mesos quan 

els resultats han estat negatius, culpa de la seva ideologia taxativa i tancada. 

A continuació, exposa anteriorment al Pla de comerç 2013-2016 no n’hi havia cap de vigent. 

Pel que fa a l’encesa dels llums de Nadal, critica que es fes a tots els districtes sense buscar el 

consens, de la mateixa manera que tampoc es busca el consens en els canvis que es volen fer en 

els plans de comerç als districtes per buscar la descentralització d’aquesta activitat. 

Quant als horaris comercials, retreu al govern que no se’n faci cap mena de seguiment. Així, 

comenta que, mentre que els mitjans de comunicació ja n’han feta una primera avaluació, 

aquesta manca de seguiment perjudicarà el comerç de proximitat i provocarà canvis en la 

demanda interna i en els hàbits compradors. 

Finalment, sobre la pista de gel, recorda que l’objectiu de les entitats és ser autosuficients i no 

dependre dels governs municipals, perquè afirma que hi ha algunes entitats que en són amigues 

i d’altres que potser en són enemigues. 

 

La Sra. MEJÍAS insisteix que en el tema dels horaris comercials es produeix un desplaçament 

de la demanda i que ningú no ha quedat satisfet amb la regulació restrictiva que ha fet el 

govern, com ho prova el balanç que se n’ha fet dels darrers caps de setmana. 

Finalment, contradiu el Sr. Colom i afirma que l’IBI sí que és competència municipal i que es 

podria haver aprofitat per ajudar el comerç, sobretot el de proximitat. 

 

El  Sr. COLOM, pel que fa a l’IBI, matisa que l’ajuntament solament té competència per 

cobrar-lo. 

 

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.01.6005.16) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

de la finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos Musicales, SL” 

(CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions de “Arteria Promociones 
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Culturales, SRL”; REQUERIR-LA perquè en el termini de 15 dies des de la notificació del 

present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 330.000,00 euros, 

de conformitat amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús 

privatiu, com actual titular de la mateixa; FORMALITZAR el contracte corresponent; i 

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

executar el present acord. 

 

La Sra. SUREDA recorda que l’any 2006 la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació 

Territorial va aprovar la concessió de l’ús de domini públic de la finca de l’avinguda Paral·lel, 

62, a l’empresa Iberautor Promociones Culturales, la qual posteriorment es va anomenar Arteria 

Promociones Culturales, per un termini de deu anys prorrogables a cinc anys més, amb un 

cànon anual de 160.000 euros. Aquesta concessió era transmissible a tercers, sempre que es 

complissin els requisits de solvència econòmica i tècnica exigits en el plec de clàusules, prèvia 

autorització de l’ajuntament. L’any 2012 l’ajuntament va autoritzar la concessionària a 

encarregar la direcció i la programació del teatre a The Project, empresa que actualment rep el 

nom de Paralelos Musicales, SL. En aquell moment no es va fer una transmissió de la 

concessió, sinó una subcontractació mitjançant concurs, convocat  per l’empresa Arteria. 

Tot seguit, assenyala que l’acord que se sotmet a aprovació és l’autorització de la transmissió 

de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de la finca esmentada a favor de Paralelos 

Musicales, que se subrogarà amb tots els drets i obligacions d’Arteria Promociones Culturales, i 

la pròrroga de la concessió per un termini de cinc anys, improrrogable. Al final d’aquest termini 

es convocaria una nova licitació. Afegeix que aquesta proposta d’acord es justifica pel fet que 

l’empresa Arteria es troba en procés de desinversió i d’extinció de les seves societats 

mercantils, de manera que no pot continuar amb la concessió. Per tal de recuperar la inversió, 

doncs, i evitar majors perjudicis a Paralelos Musicales, es proposa aquesta transmissió, ja 

prevista en la clàusula 10.10 del contracte. 

Finalment, apunta que no es modifiquen les condicions del contracte i que es demana a 

Paralelos Musicales la fiança prevista en el plec de clàusules reguladores. A més a més, 

assenyala que aquesta empresa compleix els requisits de solvència tècnica i econòmica exigits. 

Així, l’ICUB valora positivament el projecte cultural perquè funciona bé i cada vegada està més 

arrelat al territori. Afegeix que també hi ha dos informes de Patrimoni i un d’Intervenció, tots 

favorables a aquesta transmissió. 

 

La Sra. RECASENS agraeix que s’hagi incorporat l’informe jurídic a l’expedient. Per tant, atès 

que l’informe dels Serveis Jurídics de l’ajuntament és favorable, anuncia el vot positiu del seu 

grup. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup, perquè, pel que s’ha exposat, aquesta 

operació entra dins de la legalitat i es compleixen les clàusules del contracte de la concessió, i 

també hi votaran a favor atesa la situació de crisi en què es troba la Societat General d’Autors i 

Editors i els embargaments que pateix. 

Malgrat aquest vot favorable, critica la mala gestió que el govern ha fet d’aquest expedient, raó 

per la qual s’ha de tractar per segona vegada en la comissió, ja que el tinent d’alcalde Pisarello 

no va saber explicar els detalls del contracte. Aquesta mala gestió, conclou, va posar en risc 

aspectes com l’arrelament cultural en el Paral·lel, el benefici econòmic que representa aquesta 

sala d’espectacles i la cohesió territorial, aspectes que fan del Paral·lel un eix cultural i 

econòmic de la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup un cop vist que els informes 

presentats no plantegen cap qüestió que els faci pronunciar-se d’una altra manera. 
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La Sra. BALLARÍN exposa que el primer cop que es va tractar aquesta qüestió ja hi van votar a 

favor i, per tant, reitera els mateixos arguments: el plec de clàusules ja contemplava la 

possibilitat de la pròrroga i, a més a més, la transmissió de la concessió a Paralelos Musicales 

dóna continuïtat al projecte artístic començat l’any 2013 per Arteria Promociones Culturales, 

que va ser aprovat pel govern anterior. Per tant, amb aquests precedents i amb l’aval dels 

Serveis Jurídics, Patrimoni i Intervenció, considera que l’aprovació està plenament justificada. 

 

El Sr. MULLERAS demana que el govern torni a explicar la diferència entre l’expedient que es 

va rebutjar a la Comissió d’Economia del 19 d’abril i el que presenten ara. Recorda que el Partit 

Popular va demanar un informe dels Serveis Jurídics, però no pas sobre la solvència de 

l’empresa, aspecte que no entra a valorar, sinó sobre el procediment jurídic, pel fet de fer una 

pròrroga i no un concurs, quan el seu grup entenien que era necessari per poder valorar altres 

ofertes. 

Així, doncs, entén que les raons que van argüir en la comissió anterior no han canviat i, per tant, 

esperarà a rebre les explicacions de la comissionada per decidir el sentit del vot. 

 

El Sr. GARGANTÉ planteja dubtes similars als que ha exposat el portaveu del Grup Popular. 

Tanmateix, assenyala que, independentment del que diguin els informes jurídics, la CUP no 

comparteix el model externalitzador o privatitzador pel que fa a aquest tipus de sales i, per tant, 

anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. SUREDA indica que hi ha dos informes jurídics de Patrimoni, un dels quals fa 

referència a la solvència de l’empresa i l’altre, més llarg, es refereix al fonament jurídic per al la 

transmissió de la concessió, que es basa en el consentiment previ i exprés de l’òrgan municipal 

de contractació per a aquesta transmissió. En tot cas, puntualitza que els requisits de solvència 

s’exigeixen en una de les clàusules del contracte i, atès que aquests requisits es compleixen, tant 

Patrimoni com Intervenció conclouen que la transmissió és legal i han fet sengles informes 

favorables. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix que en l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia no hi ha la 

paraula «pròrroga» i, per tant, desconeix si s’està votant una pròrroga. A més a més, assenyala 

que a l’informe jurídic no es justifica que no s’hagi fet un concurs. Per tant, demana més 

aclariments. 

 

La Sra. SUREDA aclareix que el que es fa és autoritzar la transmissió de la concessió i no pas 

una pròrroga. Afegeix que la pròrroga la tenia l’empresa Arteria i que el que proposa el govern 

és subrogar el contracte que tenia aquesta empresa i transmetre’l a Paralelos Musicales. 

 

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

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot 

favorable d'ERC, 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 amb el 

redactat següent: 

 

(E.01.6005.16) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

de la finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos Musicales, 

SL” (CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions de “Arteria 
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Promociones Culturales, SRL”; REQUERIR-LA perquè en el termini de 15 dies des de la 

notificació del present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 

330.000,00 euros, de conformitat amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la 

concessió de l’ús privatiu, com actual titular de la mateixa; PRORROGAR el contracte per un 

termini addicional de 5 anys; FORMALITZAR el contracte corresponent; i FACULTAR 

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

present acord. 

 

3.-  (EM 2016-05/12) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat 

privada municipal Barcelona Activa, SA, amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei 

tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients d’acord amb el text 

incorporat en l’expedient administratiu. SOTMETRE a informació pública l’acord i la 

modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

El Sr. COLOM exposa que amb aquesta mesura s’inclou de manera expressa la condició de 

mitjà propi de l’ajuntament en els estatuts de Barcelona Activa, tal com exigeix la normativa. 

En segon lloc, s’inclou la referència a la unipersonalitat en la denominació d’aquesta empresa, 

atès que és una societat anònima amb un cent per cent de participació de l’ajuntament. En tercer 

lloc, se suprimeix el caràcter imperatiu del nomenament de director general o gerent. Finalment, 

s’hi introdueixen altres adaptacions, com ara l’actualització del domicili social, el canvi de les 

referències a la moneda, que passa de pessetes a euros, l’adaptació a un llenguatge no sexista i 

altres modificacions de redacció. 

 

La Sra. RECASENS anuncia l’abstenció del seu grup, en coherència amb el vot emès en el 

consell d’administració de Barcelona Activa. També pregunta si el fet de considerar aquesta 

empresa com a mitjà propi i instrumental de l’ajuntament facilitarà l’execució dels plans 

d’ocupació. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup, en coherència amb el vot que van emetre en el 

consell d’administració de Barcelona Activa. Així, entén que Barcelona Activa ha de tenir un 

gerent, independentment de qui regeixi els destins de l’empresa. En segon lloc, opina que amb 

aquesta modificació es prescindeix de criteris tècnics i s’opta per criteris polítics a l’hora 

d’escollir determinats càrrecs de Barcelona Activa. Finalment, el seu grup no comparteix la 

finalitat ni la posició ideològica que es dóna a aquest ens, perquè Ciutadans considera que l’eix 

principal d’actuació hauria de ser la creació d’ocupació i la regeneració de l’economia. En 

aquest sentit, pensa que Barcelona Activa no s’està enfocant en aquesta direcció, com ho 

demostra el fet que el govern rebutgés una proposta de Ciutadans perquè Barcelona Activa 

pogués fer intermediació per connectar els aturats amb el teixit empresarial de la ciutat. 

 

El Sr. BOSCH creu que és interessant que als estatuts de Barcelona Activa s’incorpori la 

consideració d’aquesta empresa com a mitjà propi i de servei tècnic de l’ajuntament, i també 

pregunta si aquest canvi en els estatuts pot afavorir els plans d’ocupació. D’altra banda, opina 

que els altres canvis que es proposen, si bé menors, semblen raonables. Per aquestes raons, 

anuncia el vot favorable del seu grup, tal com ja van fer a la reunió del consell d’administració 

de Barcelona Activa celebrada el dia 16 de març, i deixa per a més endavant la discussió sobre 

la grandària de l’empresa. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquest expedient incorpora als estatuts diversos punts formals i 

puntuals que no afecten substancialment ni el model ni l’objecte social de Barcelona Activa. 
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Entén que és important la consideració de l’empresa com a mitjà propi de l’ajuntament, tot i que 

pensa que caldria explicar millor què significa això i els beneficis que pot comportar. 

Tanmateix, tal com es diu a l’informe dels Serveis Jurídics, creu que aquest canvi facilitarà que 

Barcelona Activa pugui desenvolupar polítiques ocupacionals subvencionades pel SOC i pot 

prevenir problemes en l’atorgament i en la justificació d’aquestes subvencions, tal com han 

argumentat tant el SOC com la Generalitat. 

D’altra banda, també considera que és raonable incorporar la referència a la unipersonalitat en 

la denominació de Barcelona Activa, en compliment de la Llei de societats de capital. També 

veu raonables adequar el llenguatge dels estatuts en termes no sexistes i que s’opti pel caràcter 

potestatiu en el nomenament del director general o gerent de l’empres. 

Per acabar, coincideix amb el Sr. Bosch en el sentit de deixar per a un altre moment la discussió 

d’altres aspectes. 

 

El Sr. MULLERAS discrepa de les opinions d’altres portaveus i considera que Barcelona 

Activa és una empresa molt important per a la ciutat i, per tant, val la pena discutir sobre les 

diverses implicacions que té, especialment per a les polítiques d’ocupació, que és el problema 

més important que tenen els barcelonins. 

A continuació, tot i admetre que el fet de considerar Barcelona Activa com a mitjà propi i servei 

tècnic de l’ajuntament li atorga les prerrogatives que exposava el Sr. Colom, hi ha altres 

aspectes que no s’han comentat, com ara el fet que empreses com Regesa Aparcaments i 

Serveis o Barcelona Regional, que també són mitjans propis de l’ajuntament, moltes vegades 

s’han posat al servei de l’interès polític del govern més que no pas al servei de l’interès públic. 

Per aquesta raó, opina que el fet que Barcelona Activa sigui considerada mitjà propi pot tenir 

més implicacions que les que ha comentat el regidor Colom i fins i tot podria fer que es caigués 

en l’intervencionisme polític. 

Així, doncs, atès que la modificació que se sotmet a votació té aspectes positius i negatius, 

anuncia l’abstenció del seu grup, tal com va fer la consellera del Grup Popular en el consell 

d’administració de Barcelona Activa del 16 de març de 2016. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot contrari del seu grup, tal com va fer el seu representant al 

consell d’administració de Barcelona Activa, no pas pels canvis puntuals, com ara 

l’actualització del capital social a euros o del domicili social, sinó per l’estructura empresarial 

mateixa que l’Ajuntament de Barcelona dóna a aquestes empreses i que la CUP no comparteix, 

sigui el tema de vies, com considerar Barcelona Activa com a mitjà propi i servei tècnic, per 

d’alguna manera tenir menys problemes a l’hora de rebre subvencions, o sigui el tema de la 

societat anònima unipersonal. En definitiva, reitera que no comparteixen aquest model 

d’estructura empresarial. 

 

El Sr. COLOM comenta que tant el SOC com la Intervenció de la Generalitat van informar el 

govern municipal que fóra positiu que als estatuts de Barcelona Activa l’empresa figurés com a 

mitjà propi de l’ajuntament per tal de facilitar l’atorgament de subvencions. D’altra banda, 

assenyala que aquesta consideració de mitjà propi es recull a la Llei de contractes de les 

administracions públiques i, tot i que creu que aquesta denominació no és necessària si se’n 

compleixen els requisits, opina que és convenient introduir-la als estatuts de cara als contractes 

anomenats in house. Pensa, doncs, que aquesta modificació pot ser beneficiosa. A més a més, 

considera que seria absurd no resoldre els problemes que assenyala Intervenció si d’aquesta 

manera se solucionen. 
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La Sra. RECASENS indica que val la pena deixar explicitat als estatuts de Barcelona Activa 

que l’empresa és un mitjà propi instrumental de l’ajuntament per aclarir uns problemes 

importants que hi ha amb relació als plans d’ocupació. 

 

El Sr. COLOM comenta que aquesta consideració ja es recull a l’acta de la sessió on es va 

presentar aquesta modificació. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa l'abstenció de 

CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, la 

Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el 

Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

4.-  (05-2016IBI001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del centre 

esportiu Camp de Futbol Municipal de Vallvidrera, ubicat al carrer Reis Catòlics 35-55, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 4 a 12 es tractaran conjuntament. 

 

El Sr. COLOM exposa que la situació d’una sèrie de centres esportius que no tenien una 

bonificació de l’IBI i que alguns d’ells no el pagaven s’arrossegava des de feia anys. Aquesta 

situació es va resoldre mitjançant una modificació de l’ordenança fiscal de l’any anterior, que 

va permetre tenir en compte l’interès especial i la utilitat municipal d’aquests centres, 

consideració que els va permetre beneficiar-se d’una bonificació del 95 % en aquest impost. 

Així, es proposa la declaració d’especial interès i utilitat municipal de diversos centres esportius 

d’aquells districtes que han fet el procés administratiu corresponent i anuncia que a mesura que 

aquests tràmits es vagin completant es proposarà fer aquesta declaració per a altres centres 

esportius, per tal de donar sortida a una situació que estava encallada. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup. Exposa que anteriorment s’havia 

aplicat la bonificació de l’IBI a les entitats esportives i culturals, i faltava resoldre la situació de 

les concessions esportives municipals. Per tant, atès que els Serveis Jurídics de l’ajuntament han 

proposat aquesta solució, reitera el vot favorable del Grup de Convergència i Unió. 

 

El Sr. SIERRA manifesta que el seu grup no pot votar a favor de cap d’aquests punts per 

diversos motius. En primer lloc, perquè aquest és un exemple de les declaracions que va fer 

l’alcaldessa Colau al començament del mandat, en el sentit que complirien les lleis que els 

semblessin justes però no complirien les que no els ho semblessin. Així, entén que aquesta 

ordenança fiscal que el govern ha pactat amb la CUP, amb Esquerra Republicana i amb el PSC 

contravé diverses lleis estatals en què es taxen els tipus, les bonificacions i fins on es pot arribar 

en aquestes bonificacions, raó per la qual pensa que aquesta mala gestió generarà sentències que 

condemnaran l’ajuntament a pagar indemnitzacions. 

En segon lloc, assenyala que la declaració d’interès especial d’aquests centres esportius és 

contradictòria amb un altre dels requisits que estableixen les normes tributàries i que regulen els 

impostos a la ciutat de Barcelona, les quals diuen que la declaració d’interès i d’utilitat no pot 

dependre del fet que un equipament esportiu tingui titularitat municipal, perquè això perjudica 

l’activitat empresarial. Considera, doncs, que aquestes mesures no són jurídicament viables. 

A continuació, assegura que els centres esportius tenen tot el suport del seu grup i haurien 

volgut que aquesta mesura s’estengués als centres de titularitat privada. 
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Per aquestes raons, anuncia el vot contrari a la mesura i torna a advertir que a causa de la 

irresponsabilitat del govern es generaran problemes i tots els barcelonins n’hauran d’assumir les 

conseqüències. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup. Exposa que totes les entitats 

esportives relacionades en aquests punts són gestionades per entitats que estan molt arrelades al 

territori i desenvolupen una tasca social de foment de l’esport important, especialment amb 

nens i gent gran. 

Finalment, comenta que no entenien per què totes aquestes entitats menys una són del districte 

de Sant Martí, però després de les explicacions del Sr. Colom ja ha quedat clar que a mesura 

que els districtes completin els tràmits administratius la proposta s’estendrà a altres centres. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup a aquest conjunt d’expedients. 

Exposa que l’article 74.2 quater del text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals 

permet que els ajuntaments bonifiquin fins al 95 % la quota de l’IBI per als immobles on es 

desenvolupen activitats econòmiques d’especial interès o d’utilitat municipal. Aquesta 

declaració correspon fer-la al plenari del Consell Municipal, per majoria simple, a sol·licitud 

del subjecte passiu. No entén, doncs, que s’hagi titllat aquesta mesura d’il·legal quan aquesta 

possibilitat es va incloure a la Llei reguladora d’hisendes locals amb una modificació de l’any 

2012. A més a més, indica que aquesta declaració d’interès especial i d’utilitat municipal es fa 

cas per cas, després d’haver valorat cadascuna de les entitats. 

Seguidament, comenta que amb aquesta declaració es podrà continuar donant suport a una de 

les xarxes d’equipaments municipals, tot i que amb gestió externalitzada, més importants de la 

ciutat. En aquest sentit, recorda que en el passat s’havien generat problemes perquè algunes 

entitats havien de pagar l’IBI i d’altres no, i s’havia intentat resoldre aquestes discriminacions 

mitjançant subvencions. Però, tot i que la reforma de la Llei d’hisendes locals no estava pensada 

per a aquests casos, opina que es pot utilitzar per evitar aquestes discriminacions. Per tant, 

pensa que aquesta és una manera més de donar suport a l’esport de la ciutat, que és un element 

bàsic per aconseguir una major cohesió social i el desenvolupament integral dels barcelonins i 

barcelonines. D’altra banda, remarca que el conjunt de centres esportius de la ciutat tenen un 

impacte en termes de generació d’activitat econòmica, d’atracció de comerç especialitzat i de 

creació de llocs de treball, tant de directes com d’indirectes. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que aquesta la gestió de les instal·lacions esportives de Barcelona 

en algunes ocasions ha estat polèmica a l’ajuntament. Així, critica que alguns grups denominen 

la cessió d’aquesta gestió «privatització» quan la fan determinats governs i, en canvi, en diuen 

«externalització» quan la fan d’altres. 

D’altra banda, considera que el problema és que hi ha molts i diferents tipus d’entitats que 

gestionen aquests centres esportius. Per tant, pregunta si el govern, a l’hora d’aplicar la 

bonificació de l’IBI, tindrà en compte si aquestes entitats tenen afany de lucre o no, i recorda 

que en els últims anys hi ha hagut greuges comparatius importants entre gestors d’entitats 

esportives a l’hora d’aplicar concessions, de canviar els terminis dels contractes o pel que fa a 

inversions, temes que s’han tractat en el plenari del Consell Municipal. Així, doncs, insisteix a 

voler saber si a l’hora d’aplicar les bonificacions el govern distingirà entre les entitats amb 

afany de lucre i les que no ho són. 

 

El Sr. GARGANTÉ formula la mateixa pregunta, sobre si hi haurà distinció en el tipus de 

societats segons tinguin o no afany de lucre. 
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El Sr. COLOM aclareix que amb aquestes mesures no es privatitza ni s’externalitza res, sinó 

que es reconeix una gestió, que en el seu moment va ser una concessió administrativa. Insisteix, 

per tant, que aquesta situació ve d’anys anteriors. Afegeix que a les instal·lacions gestionades 

directament per l’ajuntament se’ls aplicava aquesta bonificació i, en canvi, a les gestionades 

externament no se’ls aplicava. Tanmateix, la bonificació de l’IBI depèn de l’objectiu de l’entitat 

i no del tipus de gestió, i en aquest cas l’objectiu de totes elles és el suport a l’esport de base i 

als districtes. Per tant, puntualitza que en aquestes mesures no s’inclouen entitats privades que 

fan activitat econòmica en l’àmbit de l’esport, perquè aquest és un altre concepte. Així, doncs, 

conclou que el que es fa és resoldre la dicotomia que hi havia entre entitats que feien la mateixa 

prestació de serveis i amb el mateix objectiu d’impulsar l’esport de base als districtes, ja sigui 

mitjançant gestió directa o indirecta. 

Tot seguit, reitera que aquesta situació s’ha pogut resoldre gràcies a la modificació en 

l’ordenança fiscal, que comptava amb tots els informes favorables del Consell Tributari i 

l’autorització del plenari. Entén, doncs, que el procés és totalment legal. Pel que fa a les entitats 

amb afany de lucre, reitera que, tot i fer una activitat legítima, el seu interès no és municipal ni 

general i, per tant, no se’ls poden aplicar aquestes bonificacions. Suggereix, doncs, al Sr. Sierra, 

si considera que hi ha alguna empresa amb afany de lucre que compleix una funció d’especial 

interès i d’utilitat municipal, que faci una proposta al plenari. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia l’abstenció del seu grup perquè no s’ha respost a les preguntes que 

havia formulat. 

 

El Sr. SIERRA comenta que ell no té la responsabilitat d’aportar solucions i que aquesta 

responsabilitat és del govern. De tota manera, adverteix que quan algun jutjat condemni 

l’ajuntament a pagar una indemnització el govern no podrà dir que està fent una inversió en 

polítiques socials, tal com va fer amb la modificació del pressupost, perquè el que s’estarà 

pagant és una mala gestió del govern municipal. 

 

El Sr. COLOM assegurà que no hi haurà cap condemna perquè no hi ha cap mala gestió 

municipal, sinó que justament s’ha trobat la solució per desencallar aquesta situació que els 

diversos governs anteriors no havien pogut resoldre. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

5.-  (SJ-16-026) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Centre Esportiu 

Municipal Clot de la Mel, ubicat al carrer Lope de Vega 236-256, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 
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6.-  (SJ-16-027) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la Pista 

Poliesportiva Municipal la Palmera ubicada al carrer Andrade 242-250, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

7.-  (SJ-16-028) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal el CEM Maresme, 

ubicat al carrer Puigcerdà 41-61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre 

de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

8.-  (SJ-16-029) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Club Esportiu 

Municipal La Nau del Clot ubicat al carrer Llacuna 172, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

9.-  (SJ-16-030) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Bogatell ubicat al carrer Carmen Amaya 4-6, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

10.-  (SJ-16-031) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Menorca, ubicat al carrer Menorca 1-23, de conformitat amb l’Ordenança 
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Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

11.-  (SJ-16-032) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Camp de Futbol 

Municipal Poblenou-Agapito Fernández, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de 

desembre de 2015; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

12.-  (SJ-16-033) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Olimpia ubicat al carrer Perú 195-237, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

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

de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/3317) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda acollir-se al Reglament de la 

Generalitat de Catalunya que desenvolupa l'impost sobre habitatges buits, per tal de poder 

aplicar el recàrrec de l'IBI previst a les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona pels 

pisos buits propietat de les entitats financeres i als grans tenidors de pisos desocupats de manera 

permanent durant més de dos anys sense causa justificada. 

 

La Sra. RECASENS creu que tots els membres de la comissió coneixen aquest tema perquè 

s’ha tractat tant a l’ajuntament com en seu parlamentària. Exposa que es tracta d’aplicar un 

recàrrec de l’IBI, tal com estableix la Llei d’hisendes locals, als habitatges buits, recàrrec que ja 
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es preveia a l’ordenança fiscal de l’any 2004 però que va ser difícil d’aplicar, com creu que deu 

recordar la Sra. Ballarín perquè va ser regidora d’Hisenda, perquè faltava que l’Estat legislés 

mitjançant el reglament què s’entén per habitatge buit. 

A continuació, assenyala que ara s’obre una possibilitat perquè, arran de la lluita de diverses 

entitats, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i el 16 de febrer de 2016 el Govern de la Generalitat va 

aprovar el reglament que desenvolupava aquesta llei, en el qual es creava un impost sobre els 

habitatges buits que gravava l’incompliment de la funció social de la propietat d’immobles com 

a dret fonamental recollit en l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola i la normativa 

internacional. Aclareix que quedaven exempts d’aquest impost els habitatges pertanyents a 

entitats del tercer sector, la xarxa d’habitatges d’inserció, les entitats inscrites al Registre 

d’entitats i establiments de serveis socials, els habitatges de protecció oficial i els habitatges 

situats en zones d’escassa demanda acreditada. Fruit d’aquest impost, afegeix, la Generalitat ha 

pogut recaptar 11,3 milions d’euros. 

Per tant, el Grup Municipal de Convergència i Unió demana que l’ajuntament s’aculli a aquesta 

llei que regula els pisos buits per tal de poder aplicar el recàrrec en l’IBI als habitatges buits 

propietat d’entitats financeres i grans tenidors de pisos desocupats de manera permanent durant 

més de dos anys sense causa justificada. Conclou que aquesta mesura és aplicable perquè ja 

consta a les ordenances fiscals i perquè per primera vegada es disposa d’un cens de la 

Generalitat de pisos buits. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia que no poden votar-hi 

a favor perquè aquesta qüestió és objecte d’un conflicte de competències bastant evident, atès 

que la Llei d’hisendes locals explicita que s’ha de regular reglamentàriament què es considera 

pis buit i se n’han de definir les condicions per poder-los aplicar els recàrrecs establerts a 

l’apartat 4 de l’article 72 de la Llei d’hisendes locals. Entén, doncs, que cal aquesta 

reglamentació i en aquest moment no queda clar si això és competència de la Generalitat o del 

Govern de l’Estat. Reitera que hi ha un conflicte de competències, el qual, a més a més, ha estat 

resolt mitjançant tres resolucions, una d’elles del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Tot seguit, especifica que el conflicte de competències rau en dues qüestions. La primera és qui 

té la competència per a fer el reglament i la segona és qui té la competència per decidir quines 

són les condicions que han de reunir els pisos per considerar que són buits i, per tant, que se’ls 

pugui aplicar aquest recàrrec. Insisteix que hi ha tres resolucions de tres tribunals superiors de 

justícia sobre aquesta qüestió, el de Catalunya, el de Galícia i el de Madrid, però encara no s’ha 

definit si la competència per fer el reglament és autonòmica o estatal. Aquest conflicte de 

competències, conclou, l’haurà de resoldre el Tribunal Constitucional. 

Per totes aquestes raons, reitera que el seu grup s’abstindrà en la votació, amb el benentès que 

hi ha altres mesures que poden contribuir a evitar que hi hagi pisos buits i a garantir que aquests 

habitatges surtin al mercat per tal de complir la funció social que tenen. 

 

El Sr. BOSCH exposa que, mentre alguns s’entretenen a parlar de competències i de disputes 

legals, ells se centren en allò que és just, i considera que el que és just és que els pisos buits 

puguin ser gravats perquè no n’hi hagi tants. Opina, doncs, que l’Ajuntament de Barcelona s’ha 

d’acollir a la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, l’aplicació de la qual, en el poc temps 

que fa que és vigent, afirma que ha estat un èxit. En aquest sentit, assenyala que els 11 milions 

d’euros recaptats estan per sobre dels 8 previstos, la qual cosa permetrà que el Govern català 

adquireixi 260 habitatges per destinar-los a necessitats socials. 

Per tant, considera que la mesura proposada és positiva i el seu grup hi donarà suport, malgrat 

que saben que el Govern en funcions del Partit Popular ho recorre tot al Tribunal 
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Constitucional, que qualifica de polititzat, i que es dedica a posar obstacles constantment a una 

acció justa i necessària del Parlament de Catalunya. 

Així, doncs, emplaça el govern municipal i el Govern de la Generalitat a aplicar aquesta llei, 

que té uns beneficis socials evidents i que permet mobilitzar el parc d’habitatges en condicions 

de lloguer social. Assegura que no s'entendria que el govern de Barcelona en Comú, que en 

bona part governa perquè d’aquest tema n’ha fet bandera, no adoptés aquesta mesura perquè és 

una eina que està funcionant i, a més a més, està segur que la majoria dels grups municipals hi 

donen suport. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Municipal Socialista a la proposició 

perquè en comparteixen la finalitat, però ho fan amb un cert grau d’escepticisme sobre la seva 

aplicabilitat real. Recorda que es tracta d’un recàrrec sobre la quota líquida de l’IBI, que arriba 

fins al 50 %, introduït per una llei estatal de 2002 i que té una finalitat extrafiscal, és a dir, 

desincentivar que hi hagi habitatges infrautilitzats, fomentar el mercat de lloguer i evitar 

l’especulació immobiliària, de manera que es doni compliment a l’article 47 de la Constitució. 

Insisteix en la finalitat extrafiscal de l’impost, que no pretén recaptar recursos, sinó afavorir 

l’ocupació dels pisos buits mitjançant lloguer. 

Seguidament, lamenta que catorze anys després de l’aprovació de la llei l’Estat encara no hagi 

aprovat el reglament preceptiu que habilitaria els ajuntaments a aplicar aquest recàrrec, tal com 

van poder comprovar els governs municipals als quals ella mateixa va pertànyer, que van 

introduir aquesta mesura en les ordenances fiscals però, any rere any, va ser impossible aplicar-

la. Afegeix que la necessitat del reglament estatal es desprèn de la literalitat de la Llei 

reguladora de les hisendes locals i així ho entenien tant el Govern de l’Estat en les diverses 

negociacions que es van mantenir sobre aquest tema com diversos tribunals. Així, remarca que 

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar nul el reglament aprovat per 

l’Ajuntament de Berga amb sentència de 28 de novembre de 2014, i també hi ha una sentència 

del Tribunal Superior d’Astúries, de 16 de febrer de 2015, que dictamina que solament l’Estat 

és competent per desenvolupar aquest reglament. 

Per tant, tot i que el Grup Socialista és partidari que no hi hagi habitatges buits, creu que hi ha 

una diversitat excessiva de criteris per definir què és un habitatge buit i una dificultat tècnica, 

pràctica i jurídica per implantar aquesta mesura. Per aquestes raons, creu que caldria combinar 

bé totes les mesures tributàries i sancionadores per tal que siguin efectives a l’hora de penalitzar 

els propietaris d’habitatges que es mantenen desocupats. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que aquest recàrrec i aquest reglament de què es parla estan 

subjectes a un conflicte jurídic competencial pendent de resoldre, tant a Catalunya com a 

d’altres comunitats autònomes. 

Quant a l’acusació de politització del Tribunal Constitucional, palesa que mentre el Govern de 

la Generalitat hi ha presentat cinquanta recursos el Govern central n’hi ha presentat trenta-dos. 

Considera, doncs, que és fer demagògia titllar el Tribunal Constitucional de polititzat i alhora 

recórrer-hi quan a alguns els convé. 

Finalment, argumenta que el Grup Popular és més partidari d’afavorir i incentivar els 

propietaris per tal que posin els pisos buits en el mercat de lloguer que no pas de penalitzar-los. 

Així, estan d’acord que cal evitar que hi hagi habitatges buits, especialment quan el temps de 

desocupació supera els dos anys, però insisteix que aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant la 

incentivació i la facilitació, i deixar la penalització com a últim recurs. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que tothom sap que el Tribunal Constitucional és partidista i per 

aquesta raó veuen amb escepticisme que la mesura que es proposa pugui avançar. Tanmateix, 

considera que aquesta mesura és un pedaç a un problema estructural, com també són un pedaç 
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les multes i l’apujada de l’IBI que l’ajuntament imposa als pisos buits per intentar acabar amb 

la sensació d’impunitat de les entitats bancàries i dels grans tenidors de la ciutat, perquè 

aquestes entitats recorren sistemàticament contra l’ajuntament i aquesta eina es converteix en 

un mer joc per pressionar o per deixar de pressionar. D’altra banda, no entra a valorar la 

qualificació de «gran tenidor», perquè dista molt de la realitat habitacional de la ciutat. 

A continuació, afirma que pensar-se que amb aquestes mesures se soluciona el problema és 

enfocar malament la qüestió. La CUP creu que s’ha expropiar l’usdefruit dels habitatges, com a 

mínim els que són propietat dels bancs expropiats i de la Sareb, i augmentar el parc d’habitatge 

públic de la ciutat. 

Abans de pronunciar-se sobre el sentit del vot, esperarà a saber la posició del govern sobre 

alguna esmena que s’ha presentat. 

 

El Sr. COLOM exposa que el govern està clarament a favor d’utilitzar totes les eines possible 

per aconseguir que els pisos buits entrin en el mercat de lloguer i que, per tant, acompleixin la 

funció social de satisfer el dret a l’habitatge. 

Tanmateix, considera que la mesura que es proposa no podrà ser efectiva perquè es demana que 

l’ajuntament s’aculli a un reglament, però afirma que aquest concepte és erroni perquè les 

institucions han de complir els reglaments, o incomplir-los, però no s’hi poden «acollir». 

Afegeix que l’únic que podria aportar el reglament és la identificació de què es considera pis 

buit i d’aquesta manera l’ajuntament podria salvar el fet que l’Estat no hagi estat capaç en tots 

aquests anys de fer aquesta definició i, per tant, poder aplicar el recàrrec del 50 % de la quota de 

l’IBI establert a l’ordenança fiscal. A més a més, assenyala que el reglament es limita a regular 

un impost que no es correspon amb l’IBI i que té en compte els metres quadrats de l’habitatge 

com a base per al gravamen. 

D’altra banda, remarca que l’article de la llei que identifica l’habitatge buit està suspès i, de fet, 

no hi ha cap ajuntament que l’apliqui. En aquest sentit, esmenta el cas de la ciutat d’Oviedo, 

que es va acollir a una llei autonòmica que regulava la tipificació d’habitatge buit, però els 

tribunals van concloure que aquesta era una competència estatal. 

Creu, doncs, que donar suport a aquesta proposició simplement serveix per netejar la 

consciència, pensar que s’ha fet la feina, però al capdavall no avançar ni un pas. Així, proposa 

un compromís de les forces polítiques per tal que des del sector públic estatal es defineixi què 

és un pis buit i, d’aquesta manera, poder avançar. 

Per aquestes raons, proposa una transacció per emplaçar el govern que surti de les properes 

eleccions generals, sigui del color que sigui, que resolgui aquesta qüestió. 

Finalment, per sentit de la responsabilitat, anuncia que és molt difícil per al seu grup donar 

suport a una proposició que saben que no aportarà res. 

 

La Sra. RECASENS comenta que el Sr. COLOM deu conèixer el Sr. Gomà, el qual en el 

plenari del Consell Municipal del juny de 2012 va dir a l’alcalde Trias que «les realitats són 

dinàmiques i canviants» i, demanant que l’ajuntament apliqués el recàrrec de l’IBI als pisos 

buits, afegia que «això demana voluntat i audàcia polítiques, i creure’s que políticament és 

possible». En aquest punt, esmenta el lema «Sí, se puede», i cita les paraules del Sr. Gomà amb 

què lamentava que aquesta mesura no tirés endavant i mostrava el convenciment que, si 

s’implantés, Barcelona esdevindria ciutat de referent i punta de llança per a altres ciutats que 

estiguessin disposades a fer passes endavant contra la retenció especulativa de pisos buits i a 

favor d’una fiscalitat justa i en benefici de les persones. Per tant, constata que la realitat és 

dinàmica i canviant, i que, ara que Barcelona en Comú és al govern  i pot actuar, pensava que 

com a mínim es podria abstenir en la votació, però fa un gir de 360 graus i es mostra contrari a 

aquesta mesura, actitud que qualifica de covardia política. 
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Tot seguit, creu que amb aquesta proposició sí que s’avança perquè el conflicte ve de lluny, 

l’Estat no actua i la Generalitat, fent honor a les paraules del president Puigdemont «nosaltres 

anem passant», ha legislat sobre aquesta qüestió, malgrat que el Partit Popular hagi impugnat la 

llei davant del Tribunal Constitucional, juntament amb altres dues. Per tant, torna a lamentar 

que Barcelona en Comú com a mínim no s’abstingui en la votació, posició que hauria 

considerat intel·ligent perquè creu que la proposició prosperarà i es podria haver fet front comú 

amb la Generalitat, ja que hi ha uns criteris clars per saber què és un pis buit, com ara que hi 

hagi absència de consum d’aigua, gas i llum, que l’habitatge no estigui en el mercat de lloguer i 

que reuneixi les condicions d’habitabilitat. Insisteix, doncs, que hi ha un cens, una definició de 

pis buit i que l’Estat no legisla, i caldria fer un front comú amb la Generalitat per anar avançant. 

D’altra banda, apunta que la vicepresidenta Neus Munté acaba d’anunciar que la Generalitat es 

personaria contra els recursos de les tres lleis impugnades pel Govern del Sr. Rajoy, la dels 

pisos buits, la d’igualtat i la de simplificació administrativa, i insisteix que l’Ajuntament de 

Barcelona hauria d’aplicar la definició esmentada d’habitatge buit i el recàrrec de l’IBI, que 

recorda que ja està contemplat a les ordenances fiscals. 

Per acabar, agraeix el suport a la iniciativa que han manifestat diversos grups i, si finalment 

s’aprova, veuran què fa el govern per implementar-la, malgrat que hi hagi votat en contra. 

 

El Sr. BOSCH recorda que el Sr. Companyon, diputat d’Iniciativa per Catalunya, havia 

manifestat de manera bastant indignada en el debat al Parlament que aquesta mesura era 

totalment insuficient i retreu al Sr. Colom que ara digui que la mesura és massa atrevida i que la 

solució ha de venir d’Espanya. Li pregunta, doncs, si aquesta és la seva idea de sobirania del 

poble de Catalunya. Finalment, li pregunta si aquesta posició del govern té res a veure amb els 

pactes que estan ultimant amb el PSC o si ja la tenien d’abans. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que el raonament d’Esquerra Republicana és una mica estrany 

perquè el PSC ja ha manifestat que dóna suport a la proposició. Entén que cal buscar totes les 

vies possibles per resoldre aquesta qüestió i, malgrat que la que es proposa pot ser que la 

impugnin, pot servir perquè alguna administració faci el reglament que defineixi clarament què 

és un habitatge buit i que l’Ajuntament de Barcelona el pugui aplicar. Entenen, doncs, que la 

proposició és una mesura de pressió. 

 

El Sr. GARGANTÉ troba el debat doblement curiós, perquè, en primer lloc, és Convergència i 

Unió qui proposa una mesura per anar acabant amb la impunitat de les entitats financeres i els 

grans tenidors d’habitatge, i Barcelona en Comú s’hi oposa amb un argument legalista. I, en 

segon lloc, recorda que el salari mínim interprofessional de ciutat també és una potestat del 

Govern espanyol però, tot i així, tots els grups es van posar d’acord perquè aquest salari fos més 

elevat a Barcelona. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. COLOM insisteix que el govern obre totes les vies possibles per poder fer tributar els 

pisos buits. Però el que se’ls demana en aquesta proposició és que se sumin a un acte que se sap 

d’entrada que no té possibilitats de prosperar. Tanmateix, afirma que hi ha altres vies d’actuació 

i assegura que si es proposen arribaran a un acord. 

 

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

CIU, la Sra. Mejías expressa l'abstenció de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, 

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

el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 
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Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3289) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal realitzi una 

revisió i actualització de l'estat de llicències i activitats comercials, que es fan als Mercats de 

Venda no Sedentària de la ciutat, així com de la normativa que regula aquests mateixos mercats. 

Que s'entregui als comerciants legalment establerts una documentació més explícita, que 

inclogui el termini de validesa, les dades indentificatives del titular amb fotografies, el lloc, els 

horaris i les dates on pot exercir l'activitat i els productes autoritzats per a la venda, per tal de 

facilitar la seva identificació i les inspeccions que es facin als mercats. Que es doti amb els 

mecanismes necessaris per fer complir la normativa a que regula els Mercats de Venda no 

Sedentària, tant a nivell de seguretat com de supervisió dels productes en venda. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que aquesta és una 

proposta dels venedors de mercats de venda no sedentària de Nou Barris, tot i que a Barcelona 

n’hi ha molts altres, que s’instal·len en determinats terrenys del districte degudament autoritzats 

per a aquesta finalitat, segons la Llei 1/93, articles 9, 11 i 13. Afegeix que aquesta autorització 

administrativa prèvia i els controls de l’activitat han caigut en desús i els venedors demanen una 

regulació més clara, seguretat jurídica i més transparència, perquè entenen que els equips dels 

districtes fan deixament de funcions, especialment pel que fa a la transmissió de les llicències. 

Tot seguit, assenyala que per obtenir aquestes llicències de venda s’exigeixen una sèrie de 

criteris, establerts pels ajuntaments i per uns reglaments i ordenances que tenien en compte les 

peculiaritats de cadascuna de les poblacions. Els darrers anys, continua, s’ha generat força 

polèmica perquè aquest tipus de mercats no sedentaris són els que tenen més conflictes amb els 

venedors de productes falsificats, els quals realitzen aquesta activitat amb absoluta impunitat i 

sense cap mena d’autorització. 

Per tant, aquestes organitzacions demanen que es traslladi al govern de la ciutat la necessitat de 

millorar la documentació, la llicència i l’acreditació lliurada per l’ajuntament als comerciants. 

També demanen la millora dels mecanismes de supervisió en els casos de transferència de 

llicència i que hi hagi vigilància en les zones on s’emplacen aquests mercats per tal que 

l’activitat es pugui desenvolupar amb total garantia. 

 

El Sr. BLASI exposa que aquest cas torna a constatar la inutilitat del Pla d’impuls i suport al 

comerç de Barcelona si el govern no l’aplica. Així, indica que s’ha de revisar la regulació de la 

venda no sedentària, s’han d’enfortir les inspeccions per garantir el compliment d’aquesta 

normativa, s’ha de garantir la seguretat alimentària, que no hi hagi competència deslleial i 

l’autenticitat dels productes, i s’ha de protegir la imatge del sector. Considera que tot això s’ha 

de fer amb la intervenció de la Guàrdia Urbana, l’Agència de Salut Pública, l’Agència Catalana 

de Consum, representants dels districtes i molt sovint també amb la col·laboració del teixit 

associatiu, el mateix teixit que, segons el seu parer, el govern de Barcelona en Comú no vol 

potenciar. 

A continuació, diu que el govern anterior ja va fer una feina prèvia, va mapar tot aquest àmbit, i 

espera que el govern actual la sàpiga trobar. Ara, afegeix, el Grup de Ciutadans demana que 

aquesta feina prèvia es concreti, demanda que el Grup de Convergència i Unió comparteix, per 

tal d’actualitzar les llicències de les activitats comercials i afavorir la inspecció per garantir que 

aquesta activitat es desenvolupa segons la normativa. També estan d’acord a regular la 

seguretat i la supervisió dels productes en venda, com també donar més facilitats i garanties als 

venedors i als consumidors, tot i que aquests darrers no siguin competència de la regidoria de 

Comerç. 
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D’altra banda, comenta que la venda ambulant il·legal també es contempla en el Pla d’impuls i 

suport al comerç, on es parla del control i la vigilància d’aquesta activitat amb el suport de les 

unitats centralitzades. 

Per totes aquestes raons, mostra l’acord del seu grup amb aquesta proposició i exigeix que es 

compleixi el Pla d’impuls i suport al comerç, que el govern i alguna altra formació política no 

volen aplicar. 

 

La Sra. CAPDEVILA comparteix plenament la proposició que presenta el Grup de Ciutadans. 

Apunta que la venda no sedentària forma part d’una realitat comercial a la ciutat de Barcelona 

que cada cop té més presència. Per tant, entén que el govern ha de fer una revisió i una 

actualització de l’estat de les llicències i de les activitats comercials que es fan en aquests 

mercats, com també de la normativa que els regula. 

Pel que fa a l’últim punt, per al Grup d'Esquerra Republicana és molt important la dotació dels 

mecanismes necessaris per fer complir la normativa que regula aquests mercats, i els preocupa 

concretament si la normativa sanitària s’hi aplica, si és que se n’aplica cap, perquè en les 

mostres de comerç que organitzen les associacions o els eixos comercials es venen productes 

d’alimentació sense els requisits sanitaris que s’exigeixen al comerç normal. Entén, doncs, que 

hi ha d’haver inspeccions per garantir la qualitat alimentària en aquestes mostres de comerç. 

D’altra banda, mostra preocupació pels mercats anomenats «de pagès» que darrerament 

proliferen a Barcelona i que en algunes ocasions fan una competència directa al comerç de 

proximitat, com passa amb el mercat municipal de Fort Pienc, on el Districte de l’Eixample ha 

permès que aquestes parades s’instal·lin just a la porta del mercat municipal. 

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

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposició. Exposa que la 

venda no sedentària es regula amb caràcter general a l’Ordenança d’ús de les vies i els espais 

públics de Barcelona, però considera que cal establir una normativa i un procediment específics 

per donar resposta a aquesta realitat creixent a la ciutat. Assenyala que en ciutats com Mataró o 

Lleida ja s’aplica una normativa que s’ajusta a aquesta realitat, als criteris de proporcionalitat en 

la demanda dels requisits administratius i també als criteris d’excepcionalitat que han de regir 

en aquest àmbit. Opina que aquesta normativa hauria de garantir la seguretat jurídica dels 

paradistes i especialment la seguretat alimentària dels consumidors. 

Així, doncs, el seu grup comparteix la petició que es formula perquè, quan s’hagi fet aquesta 

normativa, l’ajuntament tindrà instruments millors per gestionar aquesta activitat i per tal que 

els tècnics de districte puguin supervisar-la. 

Entenent que aquesta és la voluntat implícita de la proposta, reitera el vot favorable del seu 

grup. 

 

El Sr. MULLERAS admet que les fires al carrer i els mercats de venda no sedentària són cada 

vegada més nombrosos a Barcelona, i coincideix amb la Sra. Capdevila en el sentit que el 

comerç de la ciutat es queixa pels greuges comparatius quan a aquests mercats de venda no 

sedentària no se’ls apliquen les mateixes directrius o els mateixos controls sanitaris i de venda 

que al comerç de proximitat. De fet, quan ha visitat les fires que es fan a molts barris de 

Barcelona ha pogut observar que els paradistes semblen franquiciats, perquè els de la Fira 

Modernista de la Dreta de l’Eixample, els de la Fira Medieval de Sants i els de qualsevol altra 

de les fires que es fan a Barcelona són els mateixos, sovint de fora de la ciutat, i suposen un 

greuge comparatiu per als comerciants del barri on es fa aquesta fira. Per tant, el Partit Popular 

entén que és molt important fer aquesta regulació i anuncia el vot favorable del seu grup a la 

proposició. 
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D’altra banda, reconeix que ja hi ha llicències d’ocupació de la via pública, que és l’instrument 

de què disposa l’ajuntament per controlar aquesta activitat, i, per tant, opina que seria important 

fer una inspecció d’aquestes llicències perquè aquest procediment ja està regulat per a les fires, 

mostres i mercats de venda no sedentària. Es tracta, doncs, de controlar les llicències i fer 

inspeccions per garantir que l’activitat es desenvolupa de forma legal i sense greuges 

comparatius, tant en termes sanitaris com de qualitat dels productes. 

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

 

El Sr. GARGANTÉ es mostra sorprès perquè en les argumentacions anteriors s’ha parlat del Pla 

d’impuls i suport al comerç, d’ordenances i de llicències, i precisament el que diu la proposició 

és que no hi ha cap ordenança municipal que reguli l’activitat dels mercats de venda no 

sedentària, però finalment demana que es faci una revisió i una actualització d’aquesta 

normativa, la qual, insisteix, es diu que no existeix. A parer de la CUP, doncs, aquesta 

argumentació és un oxímoron, una contradicció, perquè o bé la normativa no existeix, o bé, si 

existeix, s’han d’establir els mecanismes per fer-la complir. 

A continuació, comenta que no han sabut trobar cap ordenança de mercats de venda no 

sedentària i, per tant, després d’escoltar alguns dels altres portaveus, està confós sobre si 

aquesta normativa existeix o no. Sí que han trobat, però, la normativa que regula els mercats 

centrals, els zonals i alguns d’específics, com el dels Encants, el del Llibre Vell, els de les flors 

i fins i tot el dels ocells de la Rambla, en el qual té entès que ja no es venen animals. Aquests 

mercats, afegeix, són fixos i la normativa estableix els mecanismes i els documents 

d’identificació dels propietaris i propietàries. Així, doncs, creu que es pot interpretar que és 

aquest tipus de reglamentació la que s’ha pogut utilitzar per donar una documentació 

identificativa als paradistes dels mercants de venda no sedentària. 

Per tant, tenint en compte aquesta contradicció, anuncia el vot contrari del seu grup a la 

proposició i comenta que ja es temia que sortiria el tema dels manters, perquè és un clàssic, 

encara que s’hi hagi d’introduir amb calçador. També per aquesta raó, perquè hi veu 

connotacions racistes i classistes cap als manters, reitera que votaran en contra de la proposició. 

 

El Sr. COLOM exposa que, tal com s’ha assenyalat i tots ho reconeixen, no hi ha cap ordenança 

municipal que reguli explícitament l’activitat dels mercats de venda no sedentària a la ciutat. El 

govern municipal comparteix l’interès per ordenar aquesta activitat i és per aquesta raó que una 

de les primeres qüestions que va plantejar com a regidor de Comerç va ser l’encàrrec a la 

Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona que creés un grup de treball, el qual ja ha 

començat a treballar. Mentrestant, continua, aquesta activitat es regula mitjançant les llicències 

d’ocupació de l’espai públic, la qual cosa fa que hi pugui haver certes diferències entre els 

districtes. Per això hi ha districtes que han plantejat la necessitat de regular aquest aspecte. 

Finalment, li sorprèn que el Sr. Blasi hagi manifestat que aquesta qüestió era prevista en el Pla 

d’impuls i suport al comerç, perquè aquest pla té tres anys de vigència i durant els dos primers 

el regidor de Comerç va ser el Sr. Blasi mateix. Per tant, li sembla que quan Barcelona en Comú 

va assumir la responsabilitat de governar aquesta qüestió ja havia d’estar resolta o en vies de 

resolució, però sembla que no ha estat així. 

 

La Sra. MEJÍAS dóna les gràcies als grups que han donat suport a la proposta. D’altra banda, 

lamenta que es faci batalla d’una petició dels titulars de llicències dels mercats no sedentaris 

dels barris de Trinitat Nova, Canyelles i Porta, del districte de Nou Barris, que són els que se’ls 

van adreçar per comunicar aquesta manca de regulació. En aquest sentit, comenta que l’única 

ordenança existent per regular aquesta activitat és la que ha fet la Diputació de Barcelona. Els 

venedors no sedentaris, afegeix, també es queixen per la deixadesa en la vigilància, supervisió i 

seguretat jurídica a l’hora de transmetre les llicències. A més a més, reitera que la manca de 
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supervisió de l’activitat genera una situació d’inseguretat jurídica i creu que no serà difícil que 

l’ajuntament hi trobi una resposta. 

A continuació, assenyala que tothom està d’acord que aquesta situació prolifera a la ciutat i que 

es necessita una regulació. Creu, doncs, que tothom ha de treballar en aquest sentit i, si ja hi ha 

una comissió creada, demana que tots els grups municipals hi puguin participar per tal de 

regular un àmbit que prolifera i que genera activitat econòmica, però en el qual cal garantir la 

seguretat jurídica. 

Finalment, adreçant-se al Sr. Garganté, nega que la proposició tingui cap connotació racista. 

Insisteix que el seu grup parla en nom dels paradistes no sedentaris dels barris esmentats, els 

quals precisament són persones humils, que cada dia es lleven molt d’hora per instal·lar la 

parada i que són els que més pateixen l’activitat il·legal i la competència deslleial d’aquells que 

venen productes no autoritzats, tal com s’ha dit anteriorment. 

 

El Sr. BLASI insisteix que el govern municipal no ha aplicat el Pla d’impuls i suport al comerç 

i que hi ha un grup de treball constituït durant el mandat anterior que va fer un mapatge de fires, 

mostres i mercats no sedentaris per poder-hi aplicar l’ordenança de la Diputació de Barcelona i 

la d’ocupació de la via pública de Barcelona. Per tant, tal com demana el Grup de Ciutadans, 

que també va presentar aquesta iniciativa al Districte de Nou Barris, assenyala que es tracta de 

començar a treballar i de trobar les complicitats necessàries. 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que hi ha molts tipus de venda informal a Barcelona, i en posa com 

a exemple els llauners i els furgoneters. I tanmateix, des que es van iniciar els treballs de la 

Comissió d’Economia durant aquest mandat, reiteradament es tracta el tema dels manters. Es 

planteja, doncs, si aquesta circumstància es deu al fet que els manters, a part de ser pobres com 

els llauners i els furgonetes, són negres i això molesta alguns grups municipals. 

 

El Sr. COLOM insisteix que el govern ha creat un grup de treball en el si de la Direcció de 

Comerç i quan hagin elaborat les propostes corresponents les discutiran amb els grups 

municipals a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

A continuació, anuncia l’abstenció del seu grup perquè el que es demana és crear una normativa 

que ja existeix i, per tant, considera que hi ha una certa confusió entre el que diu la proposició i 

l’exposició que se n’ha fet. 

Finalment, insisteix que el govern anterior no va arribar a fer res sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, la 

Sra. Mejías expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, 

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

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

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3305) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern de l'Estat espanyol 

a elaborar un Reglament de Ports que garanteixi un model portuari descentralitzat i augmenti 

l'autonomia del Port de Barcelona en la gestió de la política de taxes, en línia recomanada pel 

Parlament Europeu, amb l'objectiu d'augmentar la seva competitivitat. 

 

El Sr. BOSCH agraeix als representants del port de Barcelona i també als estibadors la seva 

presència a la sessió i també el seguiment i algunes aportacions que han fet, i els quals han 

recalcat que les posen a disposició de qualsevol dels grups municipals que les demani. 
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A continuació, exposa que amb aquesta proposició insten el Govern espanyol que elabori un 

reglament de ports que garanteixi un model portuari descentralitzat, tal com existeix en altres 

ports europeus que funcionen millor, que augmenti l’autonomia del port de Barcelona, 

especialment pel que fa a la política de taxes, i que vagi en la línia que va recomanar el 

Parlament Europeu per tal d’augmentar la competitivitat dels ports. Indica que, mentre aquesta 

qüestió no es resolgui en el marc d’una república catalana, hauran d’insistir a demanar-ho al 

Govern espanyol. Argumenta que el Govern de l’Estat fa una política activa de discriminació i 

bloqueig cap al port de Barcelona i imposa un model centralitzat en la gestió dels ports, en el 

seu finançament i en relació amb les taxes que en perjudica la competitivitat i actua contra la 

prosperitat i el benestar de tots els ciutadans de Catalunya. 

Tot seguit, fent referència a algunes rialles que s’han produït durant la seva intervenció, 

comenta que aquesta qüestió no és per riure i que si a algú li fa gràcia ho haurà d’explicar als 

ciutadans, als representants del port i als representants dels treballadors. 

El Grup d’Esquerra Republicana creu que el port de Barcelona, malgrat aquest bloqueig, és una 

de les principals estructures dinamitzadors de l’economia de la ciutat i del país. Per aquesta raó, 

opina que l’ajuntament ha d’ajudar, en la mesura que pugui, per tal que aquesta dinamització 

continuï i s’incrementi. En aquest sentit, esmenta que cada any els creuers generen més de 300 

milions d’euros de contribució directa al producte interior brut, 5.000 llocs de treball directes i 

152 milions d’euros d’impostos. A més a més, considera que l’autonomia que es reclama per al 

port, i que serviria per gestionar millor aquesta activitat, també serviria per millorar la gestió 

dels problemes que se’n deriven, com ara l’emissió de partícules que emeten els vaixells, que 

superen en més de cent vegades els nivells de carrers molt transitats, com ara el carrer d’Aragó. 

Indica que aquesta situació és molt preocupant i que l’Estat no hi actua. Per aquesta raó, 

considera que l’ajuntament ha d’instar el Govern de l’Estat hi faci alguna cosa. Apunta que el 

reglament de ports aprovat pel Parlament Europeu, que fa possible que aquests problemes 

tinguin una solució fàcil a ports com els de Rotterdam, Anvers, Hamburg o als ports anglesos, 

no es pot aplicar al port de Barcelona. 

Per tant, el seu grup aposta per aquesta autonomia i per una fiscalitat que pugui portar a una 

zona portuària i a una ciutat més verdes. En aquest sentit, assenyala que si la contaminació que 

es genera des del port es grava amb taxes s’imposarà un sistema de discriminació positiva que 

farà rebaixar els nivells de contaminació, el 10 % dels quals és atribuïble als creuers. Remarca, 

doncs, que els vaixells mercants generen molta contaminació. 

Per acabar, reitera que volen un port de Barcelona econòmicament dinàmic, ambientalment 

responsable i sostenible, i que sigui digne dels qui avui representen la ciutat de Barcelona en 

aquest ajuntament. 

 

La Sra. RECASENS agraeix al Grup d’Esquerra Republicana que hagi presentat aquesta 

proposició perquè justament en el plenari del Consell Municipal el Sr. Trias va preguntar a 

l’alcaldessa Colau per aquesta qüestió, que és important i que implica incrementar la 

competitivitat d’una de les infraestructures principals de Barcelona. 

Seguidament, comenta que després de sis anys i de tres intents el Parlament Europeu va aprovar 

el dia 8 de març de 2016 el nou reglament de ports, el qual, en cas que s’aprovi definitivament 

el mes de juliol, permetrà que cada port fixi les tarifes pròpies de forma independent, mentre 

que en aquest moment són fixades pel Govern central. També permetrà eliminar les 

transferències obligatòries dels ports que tenen beneficis cap als que tenen pèrdues, dintre d’un 

mateix país, tal com passa a Espanya i a diferència del que passa en la majoria de països del seu 

entorn. Assenyala, doncs, que aquest reglament dóna resposta a una reclamació històrica del 

port de Barcelona i del Parlament de Catalunya davant del centralisme de Puertos del Estado, i 

alhora és una condició bàsica perquè el corredor mediterrani pugui desplegar tot el seu 

potencial de creixement. 
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A continuació, lamenta que la votació del Parlament Europeu del dia 8 de març no sigui 

definitiva i caldrà que la Comissió Europea, els estats membres i el Parlament es posin d’acord 

sobre el text definitiu, en una negociació en què no es pot descartar que el Govern espanyol i 

altres governs de vocació centralista, com ara Itàlia, vulguin imposar un model més centralista. 

Finalment, reitera que si el mes de juliol aquest reglament s’aprova tal com va sortir del 

Parlament Europeu obrirà noves perspectives de competitivitat per al port de Barcelona i, per 

tant, per a tota la ciutat. Per aquesta raó creu que té tanta importància. Recorda que l’alcaldessa 

Colau va manifestar que col·laboraria en la materialització d’aquest reglament i, per tant, el 

Grup de Convergència i Unió el que fa avui és donar suport a la proposició d’Esquerra 

Republicana i expressa la predisposició del seu grup per treballar conjuntament en aquesta 

qüestió. 

 

El Sr. SIERRA diu que intentarà no riure, perquè no és gens graciós que presentin aquesta 

proposta, però sí que els fa gràcia que la presentin des del desconeixement més absolut del port 

de Barcelona. En aquest sentit, li sembla irrisori que s’esmenti la contaminació del port i alhora 

es faci referència als creuers, perquè aquests solament generen el 2 % de la contaminació de la 

ciutat. També li fa gràcia que el Sr. Bosch digui que l’activitat dels creuers és la principal del 

port i la que té un retorn més gran per a la ciutat, i li aconsella que vagin a parlar amb 

l’Autoritat Portuària, amb Port 2000, amb Port de Barcelona i que vagin a visitar el port per 

saber de què parlen. Així, afirma que l’activitat dels creuers té un retorn per a la ciutat però per 

al port no és rendible. En tot cas, afegeix, hi ha moltes altres activitats molt més rendibles i que 

fan del port de Barcelona un dels ports més importants de la Mediterrània, si no el que ho és 

més. 

D’altra banda, també troba irrisori que es digui que volen la gestió del port com a país perquè el 

port de Barcelona ja és autònom. Tot i que depèn de Puertos del Estado, el consell directiu 

depèn de la Generalitat de Catalunya, però a més a més cap de les dues administracions no hi 

tenen competències perquè el port és autònom, gestiona el seu pressupost i el consell 

d’administració fa les inversions que considera oportunes. També comenta que un 4 % del 

pressupost es destina a un fons de cohesió, en el qual també pot participar el port de Barcelona. 

Així, doncs, qualifica la proposició d’acudit. 

Tot seguit, pregunta per què el Grup d'Esquerra Republicana vol que la gestió del port es faci 

únicament des de Catalunya. Reclama que la Generalitat faci el que li correspon, que és crear i 

dotar les infraestructures necessàries i fer el corredor mediterrani, i deixar de dir que «Espanya 

ens roba» i que no fa infraestructures a Catalunya. Així, doncs, insisteix que el Govern de la 

Generalitat faci la feina que li pertoca i el Grup de Ciutadans li donarà suport, perquè ells també 

reclamen el corredor del mediterrani, no solament per a benefici del port, de la ciutat de 

Barcelona i de Catalunya, sinó també d’Espanya i de la resta d’Europa. En el que no estan 

d’acord és en mirar-se el melic i fer-ho tot «des del punt de vista del pa amb tomàquet». 

 

La Sra. BALLARÍN afirma que no gosa riure’s de la proposició, sinó que se la pren molt 

seriosament, tot i que, des del punt de vista del Grup Socialista, està agafada una mica amb 

pinces. En aquest sentit, assenyala que la proposició es vol emmarcar en un reglament europeu 

de ports que encara no està aprovat, tot i que suposa que ho serà en un futur immediat. Matisa, 

però, que de moment només s’ha aprovat una proposta, que s’ha de negociar en diferents 

instàncies, que té la voluntat de dotar els ports de més autonomia i de més transparència, però, 

tot i que no s’ha dit, també demés liberalització i de permetre-hi l’entrada de capital privat. 

El Grup Socialista defensa que cal avançar per dotar el port de Barcelona de la màxima 

autonomia i competitivitat possibles, i creu que amb l’aprovació del reglament europeu de ports 

això serà possible. Indica, a més a més, que aquest reglament serà directament aplicable a tots 
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els estats de la Unió Europea, i per tant també a l’Estat espanyol, sense necessitat d’una 

transposició jurídica. 

D’altra banda, considera que el paper de l’ajuntament en aquesta infraestructura és clau per al 

present, per al futur i per al desenvolupament de Barcelona, tant pel que fa a l’economia com a 

les relacions humanes en un món globalitzat. Per aquesta raó, reivindiquen que la ciutat de 

Barcelona tingui veu pròpia en la gestió del port, tal com es recull a l’article 6 de la Llei de 

règim especial de Barcelona, on s’estableix que l’ajuntament pot tenir una representació de fins 

al 20 % en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària. 

En definitiva, atès que hi ha aspectes de la proposició que comparteixen i d’altres que no tant, 

esperarà al final del debat per decidir el sentit del vot. 

 

El Sr. MULLERAS no sap què espera el Grup Socialista per decidir el sentit del vot, però 

anuncia que ell es pronunciarà en el decurs d’aquesta intervenció. Exposa que Europa encara no 

ha pres una decisió. Si bé admet que el Parlament Europeu ha fet una proposta, assenyala que 

les decisions les ha de prendre el Consell de la Unió Europea i que aquest organisme encara no 

s’ha pronunciat sobre el reglament de ports. Per tant, demana que no es jugui amb les paraules 

perquè, hi insisteix, Europa encara no ha pres una decisió definitiva sobre aquest tema. 

D’altra banda, afirma que és fer demagògia dir que el port aniria millor si es gestionés 

directament des de la Generalitat o en una Catalunya independent, i demana que no es jugui 

amb el port. De fet, continua, el gestor del port el nomena la Generalitat i en aquest moment és 

el Sr. Sixte Cambra, de reconeguda militància a Convergència i Unió, que fins i tot va ser 

senador. Entén, doncs, que el grau d’autonomia del port és elevat quan la Generalitat de 

Catalunya pot nomenar el president de l’Autoritat Portuària. 

A continuació, comenta que s’havia plantejat quina devia ser la intenció oculta de la proposició, 

però que el Sr. Bosch mateix l’ha revelada en la seva intervenció quan ha dit que gestionar el 

port des de Catalunya o en una Catalunya independent seria millor. Creu, doncs, que utilitzar el 

port com a argument per a la independència no és gaire ben trobat. 

Quant a la reducció de taxes, comenta que des de 2014 les taxes del port estan baixant, 

concretament un 5 % les d’utilització, un 8,5 % les d’ocupació i un 7,5 % les de tràfic marítim 

de curta distància, i l’any 2015 es va reduir un 50 % la taxa dels vaixells propulsats per gas 

natural. També remarca que es van desindexar les taxes portuàries i, per tant, es van poder 

introduir bonificacions en la taxa d’ocupació fins al 75 %. Afegeix que aquestes bonificacions i 

rebaixes s’han mantingut congelades els anys 2015 i 2016 mitjançant la Llei de pressupostos de 

l’Estat. 

Conclou, doncs, que les taxes s’han rebaixat i que el port és més competitiu que mai, tal com 

palesen les notes de premsa. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot favorable de la CUP a la proposició. Tanmateix, no confia 

gens que serveixi de res instar el Govern espanyol perquè elabori un reglament que doni més 

autonomia al port de Barcelona, sobretot perquè PP, PSOE i Ciutadans van votar en contra de la 

proposta del Parlament Europeu, i desconeix quina va ser la posició de Podemos. Per tant, pel to 

de les intervencions que s’acaben de produir, considera que ha quedat clara la lògica 

imperialista que fa que des de la capital del regne, a sis-cents quilòmetres de la Mediterrània, es 

vulgui decidir com ha de funcionar el port de Barcelona. 

La CUP defensa que el control del port sigui local i creu que aquesta infraestructura s’hauria de 

municipalitzar, de manera que fos l’ajuntament qui controlés l’entrada i sortida de mercaderies 

del port, qui en gestionés els serveis i qui en controlés les taxes. 

Per totes aquestes raons, reitera el vot favorable del seu grup. 
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La Sra. PIN assegura al Sr. Sierra que ha parlat amb els representants del port sobre aquesta 

proposició i, tot i que desconeix si el Sr. Bosch també ho ha fet, afirma que els sembla molt 

adequada. Respecte a qui coneix més o menys el port no en vol parlar, però creu que 

l’ajuntament mai no ha presumit de tenir-ne un coneixement exhaustiu. A més a més, 

puntualitza que les inversions que es fan al port no depenen solament de l’Autoritat Portuària, 

encara que el port sigui autònom. Així, per exemple els accessos ferroviaris depenen del 

Govern central i fa molt de temps que es reclamen. 

Adreçant-se al Sr. Mulleras, li diu que entén que la Sra. Ballarín ha dit que esperaria a decidir el 

sentit del vot per una raó que no és habitual en la comissió, que és escoltar primer els arguments 

dels altres grups, perquè de vegades hi ha arguments que no es tenen en compte. 

Dit això, agraeix a Esquerra Republicana que hagi presentat aquesta proposició i anuncia el vot 

favorable del seu grup. De fet, recorda que Esquerra Republicana va ser la primera força 

política que va demanar el canvi de la zona maritimoterrestre, que és un tema que encara no 

s’ha resolt. 

Tot seguit, exposa que el port és una força econòmica tant per a la ciutat com per al país i creu 

que és bo que tingui més autonomia, sempre que aquesta s’acompanyi de mesures que donin 

més transparència, aspecte que queda una mica pendent en el cas del port de Barcelona. En 

aquest sentit, està segura que es pot treballar conjuntament entre les forces polítiques una 

proposta per implementar mesures de transparència que manquen en aquests moments. Per tant, 

Barcelona en Comú està d’acord que el port tingui més autonomia del Govern central i que es 

treballi perquè sigui més responsable mediambientalment. 

D’altra banda, indica que queda pendent la relació del port amb la ciutat, i en aquest punt 

celebra que hi hagi voluntat de col·laboració. Així, comenta que cal que la zona 

maritimoterrestre arribi fins a la vora de mar i permetre que el port-ciutat sigui per a la ciutat de 

Barcelona. Convida, doncs, la resta de forces polítiques a fer aquesta reivindicació al Govern de 

l’Estat. 

 

El Sr. BOSCH respon a l’al·lusió que es vol convertir el port de Barcelona en una «cosa de pa 

amb tomàquet» amb l’afirmació que hi ha alguns grups als quals els està bé que l’autonomia 

sigui «de pandereta». En aquest sentit, si bé reconeix que el president de l’Autoritat Portuària el 

nomena la Generalitat, remarca que el control del finançament i de les taxes i el comandament 

són a Madrid. Així, doncs, ja sap que per a alguns grups aquesta situació els sembla bé, però 

indica que hi ha gent que discrepen i que pensen que les coses es podrien fer millor. Ironitza 

que, si depengués d’alguns grups, els ports estarien centralitzats al port de Madrid i si no ho han 

fet fins ara potser és perquè no se’ls ha acudit.  

A continuació, exposa que el port de Barcelona és important i que podria ser molt més pròsper, 

més autònom i més eficient, i això és el que demana la proposició que presenten. Per això, 

malgrat que sap que aquells que qualifica d’«apòstols de la dependència», referint-se al Partit 

Popular i a Ciutadans, intentaran tombar al Consell d’Europa l’acord que va prendre el 

Parlament Europeu, el que pretén el Grup d'Esquerra Republicana amb aquesta proposició és 

que s’acabi la discriminació legal i financera del port de Barcelona, que aporta un 17 % al Fons 

de compensació interportuària i en rep l’1 %. Afirma que això no és autonomia, que no és just i 

que no ajuda. 

 

La Sra. RECASENS remarca que al port de Barcelona s’ha fet tot un reguitzell d’actuacions, 

però que el que es debat és qui pren les decisions i amb quin fonament. Per tant, el que es 

demana és poder formar part d’aquesta presa de decisions de manera autònoma. 

 

El Sr. SIERRA insisteix que els defensors de la proposició vagin al port de Barcelona, on els 

rebran, els instruiran i així podran saber com funciona i què és l’autonomia. També els 
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suggereix que parlin amb el Sr. Sixte Cambra, el qual els podrà explicar què és l’autonomia 

fiscal, fent referència als concerts basc i navarrès, mitjançant el model de funcionament del port 

de Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN puntualitza que en l’informe que es va presentar al Parlament Europeu el 

PSOE no hi va votar en contra, sinó que s’hi va abstenir, i que l’eurodiputat del PSC aquell 8 de 

març no va ser present a la sessió del Parlament. 

D’altra banda, comenta que si es demana més autonomia per a la ciutat de Barcelona per 

gestionar l’impost d’establiments turístics, qüestió a la qual espera que el Grup d'Esquerra 

Republicana doni suport al Parlament de Catalunya, seria il·lògic que no es fes el mateix amb 

relació a les taxes portuàries. 

Finalment, malgrat que admet que el reglament aprovat pel Parlament Europeu té coses bones, 

en critica les mesures liberalitzadores. 

 

El Sr. GARGANTÉ es disculpa per l’error quan ha afirmat que el PSOE havia votat en contra 

del reglament aprovat pel Parlament Europeu. 
 

La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de 

CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, 

la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del 

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

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/3280) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a fer totes 

les gestions necessàries per dotar al comerç de Barcelona d'un nou Pla estratègic 2017-2020, 

consensuat amb el sector, que vetlli pel manteniment del model de comerç de proximitat i per 

l'impuls de la competitivitat i de la qualitat d'aquest sector tan important per l'economia de 

Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN no sap si s’ha d’alegrar o entristir pel fet que tant la sessió extraordinària 

com l’ordinària de la comissió s’hagin convertit en un monogràfic sobre comerç. En tot cas, 

afirma que ha estat fruit de la casualitat. Exposa que el Grup Socialista va presentar aquesta 

proposició perquè es trobaven en el darrer any de vigència del Pla d’impuls i suport al comerç 

de Barcelona 2013-2016 i entenien que calia que el 2017 hi hagués un nou pla pluriennal per a 

un sector tan important no solament per a l’economia, sinó també per a la convivència, per a 

l’urbanisme, per a la dignificació de l’espai públic, per a la seguretat i, en definitiva, per a la 

cohesió social. Comenta que precisament aquest mateix dia, com a presidenta del Districte de 

Sants-Montjuïc, ha tingut l’oportunitat de participar en la presentació del programa Innova, un 

programa social de «la Caixa» que s’ha fet conjuntament amb l’Associació de Comerciants de 

Creu Coberta, en virtut del qual els comerciants treballaran per la integració social de persones 

amb risc d’exclusió, les quals podran començar a treballar en els comerços integrants d’aquesta 

associació. Així, doncs, pensa que la importància del comerç no es pot qüestionar. 

També consideren que cal un pla actualitzat que estableixi les mesures que s’han d’implementar 

per continuar preservant i millorant el model comercial de proximitat. En el moment que això 

es plantegi, anuncia que el seu grup proposarà un seguit d’orientacions i mesures que poden 

ajudar a assolir aquest objectiu, que està segura que tots els membres de la comissió 

comparteixen. Entre elles esmenta fomentar la innovació i les noves tecnologies en el comerç 

de proximitat, fomentar l’emprenedoria i la reemprenedoria, fomentar la formació de qualitat, 

promoure el teixit de comerços emblemàtics i singulars de la ciutat, potenciar el teixit associatiu 
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comercial, explorar vies de col·laboració entre el comerç i l'Administració mitjançant les àrees 

de promoció especial urbana, reforçar les inspeccions i els controls, potenciar la realitat 

multicèntrica i la transversalitat amb la col·laboració de Barcelona Activa i de les àrees de 

Seguretat, Mobilitat, Salut, Drets Socials, Educació, Cultura, etcètera.  

Tanmateix, adverteix que aquestes són les propostes del Grup Socialista i les defensaran allà on 

calgui, però que el sector no pot ordenar-se ni regular-se per la via del decret i, per tant, han de 

confluir amb les propostes que presenti el sector i s’ha d’arribar al màxim consens possible, tant 

amb el sector com amb els grups municipals. Només d’aquesta manera, afegeix, seran capaços 

d’incorporar al nou pla mesures que tinguin el suport de la majoria i que, per tant, el grau 

d’aplicació sigui elevat. En aquest sentit, considera evident que l’ajuntament no pot aplicar 

directament la majoria d’aquestes mesures, sinó que ho ha de fer el sector mateix. Per acabar, 

opina que d’aquesta manera el grau d’execució podria superar el 80 % que ha tingut el Pla de 

comerç 2013-2016. 

 

El Sr. BLASI creu que la possible entrada del Partit dels Socialistes al govern municipal no farà 

canviar la tendència actual del govern. Mentre escoltava la intervenció de la Sra. Ballarín ha 

tingut la impressió que llegia fil per randa el Pla d’impuls i suport al comerç 2013-2016, que va 

tenir un consens ampli, perquè tots els eixos i algunes de les iniciatives que ha esmentat estaven 

recollides en el pla anterior. 

D’altra banda, creu que no és una casualitat que aquesta sessió hagi girat sobretot al voltant del 

tema del comerç perquè han deixat sol el regidor que se n’ocupa. En tot cas, assenyala que des 

de la sessió plenària del dia 29 es coneixia la proposició que presentava el Grup de 

Convergència i Unió i la petició de celebrar una sessió extraordinària de la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

Allò que pensa que pot ser una coincidència en el temps és l’anunci de l’entrada del Partit dels 

Socialistes al govern municipal i no sap si el que s’està produint és allò que en castellà 

anomenen «el abrazo del oso», i marcar perfil i un lideratge que entén que no s’ha vist. Creu 

que també es poden trobar amb la sorpresa que s’hagi constituït un grup de treball d’aquells que 

no existien i que estiguin començant a desenvolupar un nou pla estratègic. 

En tot cas, assenyala que hi ha un pla vigent, entenent que la vigència pot ser temporal o 

material, que conté mesures que poden tenir continuïtat, i aquest pla és un document viu que 

preveu que es pot anar adaptant a les noves realitats. 

Finalment, tot i que de forma incomprensible el Grup Socialista ha votat en contra de la 

proposta presentada per Convergència i Unió, anuncia que el seu grup votarà favorablement 

aquesta proposició per mantenir la mateixa coherència que no ha tingut el Grup Socialista en la 

proposició esmentada. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix a la Sra. Ballarín la 

presentació de la proposició i aclareix que, com a presidenta de la comissió, no ha acceptat que 

es tractés conjuntament amb la proposició de Convergència i Unió perquè es pogués escoltar 

quines són les línies de futur que pot albirar el comerç a la ciutat de Barcelona pel que fa al pla 

estratègic. Creu que l’elaboració d’un nou pla és absolutament imprescindible perquè, com a 

conseqüència de la crisi, Barcelona ha perdut molt de teixit comercial i en aquests moments es 

poden encarar les condicions que permetin recuperar-lo. En aquest sentit, considera que 

correspon a l'Administració pública i a l’impuls polític crear aquestes condicions perquè el 

desenvolupament d’aquest sector econòmic, estratègic per a la ciutat, sigui possible. Opina que 

el primer que cal fer, doncs, és que l’Ajuntament de Barcelona esdevingui un aliat d’aquest 

sector estratègic i, per tant, donar facilitats al sector i no ser un obstacle, que afirma que és el 

que ha passat el darrer any, la qual cosa ha dificultat molt la tasca dels comerciants. 



 

Ref:  CCP 5/16 Economia i Hisenda 

v.  18/ 5/ 2016     17: 6 
32 

A continuació, exposa que el nou pla ha d’incorporar objectius molt clars. A més a més dels que 

ha esmentat la Sra. Ballarín, creu que un altre de molt important és l’urbanístic, és a dir, com es 

distribueix la ciutat de manera que es garanteixi que l’urbanisme també afavoreixi el teixit 

comercial i la sociabilitat que aquest genera als diferents barris. També creu que és important 

que la ciutat de Barcelona sigui un lloc on la pressió fiscal i els incentius fiscals permetin que 

s’hi instal·lin noves oportunitats comercials i de negoci. Entén que aquesta ha de ser una bona 

oportunitat per evitar polèmiques, garantir la capacitat tractora que té el turisme, aprofitar-la per 

desestacionalitzar el turisme i afavorir la presència del turisme comercial en èpoques de l’any 

que no són tan bones. Indica, doncs, que s’han d’evitar situacions com les viscudes aquest any 

durant la campanya de Nadal i que en els propers pressupostos no es produeixi una retallada 

considerable en els recursos que es destinen al comerç en els diferents districtes. 

D’altra banda, espera que si la Sra. Ballarín assumeix la responsabilitat de l’àmbit del comerç 

tingui una actitud més ferma amb la competència deslleial i sobretot amb la utilització perquè 

que se’n fa i el benefici que en treuen algunes de les màfies que s’aprofiten d’aquesta situació 

d’impunitat que es viu a la ciutat de Barcelona. Creu, doncs, que té per endavant una tasca 

important, en la qual espera que els permeti participar i que tots els grups municipals puguin fer 

aportacions per tal d’impulsar el nou pla estratègic que Barcelona necessita, ja que s’enfronten a 

un període intens des del punt de vista comercial. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que, si no hi ha res de nou, la Sra. Ballarín serà la propera 

regidora encarregada de fer que el comerç de la ciutat creixi i de potenciar-lo des de 

l’ajuntament, tant durant la campanya de Nadal com durant tota la resta de l’any. Recorda que 

al començament del mandat el Grup d’Esquerra Republicana va proposar que Televisió de 

Barcelona fes un programa setmanal que parlés del comerç de proximitat i que es dediqués 

temps als mercats. 

Pel que fa al nou pla que la regidora de Comerç haurà de desenvolupar, espera que compti amb 

la col·laboració de tot el sector, perquè considera que l’ajuntament no pot fer un pla per als 

propers tres o quatre anys sense tenir en compte l’opinió dels interessats. 

Seguidament, remarca que ha estat positiu que en aquesta sessió s’hagi parlat tant de comerç 

perquè tots els grups estan interessats a fomentar-lo, atès que el sector ha passat per una època 

molt dura, molts establiments han hagut de tancar i, per tant, el Grup d'Esquerra Republicana es 

posa a la disposició de la nova regidora de Comerç per aconseguir que no es tanqui cap altra 

botiga, que se n’obrin de noves i que hi hagi un nou impuls comercial a tots els barris de la 

ciutat. 

Per acabar, subratlla que el comerç dinamitza els barris, els dóna vida i crea seguretat, perquè 

un barri sense comerç és insegur i sense vida econòmica. Per tant, considera que l’ajuntament 

ha de fer tot el que sigui possible per dinamitzar aquest sector i, si la nova regidora de Comerç 

va en aquesta direcció, tindrà el suport d’Esquerra Republicana perquè ja sap que sempre els ha 

preocupat el petit comerç i els mercats municipals. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que com a portaveu d’economia del Grup Popular sempre ha estat 

crític amb el Sr. Blasi, que va ser regidor de Comerç durant el mandat anterior, també amb 

l’actual, el Sr. Colom, i segurament ho serà amb la regidora de Comerç que hi haurà a partir 

d’aquest moment. Aclareix que les crítiques són polítiques i no pas personals, i que aquest és el 

paper que els pertoca de fer. 

A continuació, reconeix que tant en aquesta sessió com en l’extraordinària s’ha parlat molt de 

comerç, però ho justifica perquè el comerç té molts reptes i també en tindrà la nova responsable 

d’aquesta àrea. Recorda que en intervencions anteriors s’ha referit a la pressió fiscal, les taxes, 

els preus públics i els impostos, i destaca que en les darreres ordenances fiscals, aprovades per 

Barcelona en Comú, el PSC i les CUP, l’IBI dels comerços s’ha incrementat entre un 10 % i un 
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20 %. Considera, doncs, que l’ajuntament pot rebaixar aquest impost als comerços però no ho 

ha fet. 

Quant a les traves burocràtiques, opina que són un impost invisible perquè és una barrera 

d’entrada molt important per a qui vol obrir un comerç a Barcelona. En aquest sentit, destaca 

que per aconseguir una llicència calen quatre mesos i mig. 

Tot seguit, apunta que el govern d’Ada Colau ha trencat el consell comercial, tal com es va 

veure en el darrer consell de Turisme i Ciutat. Entén que aquest consens s’ha de recuperar i, per 

tant, aquest és un nou repte. Diu que un altre repte és saber què es fa amb les subvencions que 

l’ajuntament atorga a totes les organitzacions, i entre elles les comercials, tal com el Grup 

Popular ha reclamat reiteradament, però no s’ha pogut observar mai aquesta transparència de 

què fa gala el govern municipal. 

D’altra banda, critica que el govern municipal d’Ada Colau ha avalat i potenciat activitats 

il·legals, com la dels top manta, la dels llauners o la dels «bocadilleros», activitats que 

perjudiquen el comerç perquè ocupen l’espai públic sense permís i ofeguen les terrasses de 

Barcelona. 

Pel que fa a seguretat, denuncia que s’ha abaixat la guàrdia en la vigilància del comerç que 

practiquen persones sovint il·legals i que venen productes també il·legals. A més a més, critica 

que s’hagin descuidat serveis municipals com la neteja o l’enllumenat, que són importants per 

als establiments comercials perquè, tal com s’ha dit anteriorment, el comerç crea barri i cohesió 

social, i aquests serveis són importants per donar seguretat a les botigues. 

Finalment, afirma que s’ha boicotejat la campanya de Nadal, segurament perquè el govern 

d’Ada Colau no hi creu, amb l’enllumenat, amb l’eliminació de la pista de gel i fent una fireta 

amb els amics de l’alcaldessa que lluïen l’eslògan «Tourist, go home». 

Per totes aquestes raons i perquè creu que el nou pla de comerç és necessari, anuncia el vot 

favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que ha cercat el resultat de la votació del reglament de ports al 

Parlament Europeu i constata que hi van votar en contra el PP, part del PSOE i Ciutadans, 

Iniciativa i Izquierda Unida s’hi van abstenir i Podemos hi va votar a favor. 

Pel que fa a la proposició del Grup Socialista, suposa que té a veure amb els canvis que 

possiblement hi haurà al govern municipal i mostra preocupació perquè el model de comerç 

dels darrers anys va en direcció oposada al que proposa la CUP. De fet, en la discussió del punt 

anterior les crítiques es fonamentaven en el fet que s’havia de continuar amb el model que 

estableix l’antic Pla d’impuls i suport al comerç perquè aquest pla ja estava fet, però el seu grup 

entén que el proper pla hauria de servir precisament per canviar aquest model. 

Quant a les xifres, comenta que el 77 % del total d’empreses catalanes es concentren a 

Barcelona, que hi ha 35.000 llicències de comerç al detall i que hi ha quaranta mercats 

municipals, que representen entre el 7,5 % i el 8,7 % del comerç minorista. Barcelona també té 

dinou eixos comercials i les associacions comercials d’un territori amb zona comercial 

delimitada urbanísticament integren més de nou mil comerços, que representen el 5 % del PIB 

de la ciutat. També hi ha dotze centres comercials, coneguts com a grans superfícies, i disset 

galeries, a més dels grans magatzems de grans empreses situades a l’àrea metropolitana. 

Vistes aquestes xifres, entenen que s’hauria de fer un gir i apostar per polítiques diferents a les 

que s’han fet fins aquest moment, entre elles el foment de la coordinació i l’associacionisme 

sectorial del petit comerç, garantir la tradició en el comerç dels barris mitjançant un pla d’usos, 

repensar els mercats municipals com a pols d’atracció i dinamització dels eixos comercials, la 

moratòria immediata per ampliar centres comercials i per crear-ne de nous a tota la ciutat, fer 

visible la petjada ecològica, els costos socials derivats i invisibles dels productes que es 

compren, fomentar les cooperatives de consum, auditar, si escau, i limitar noves llicències per a 
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establiments comercials de grans dimensions i, finalment, una congelació de nous supermercats 

de superfície superior als 250 metres quadrats. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè el pla vigent 

finalitza enguany i, per tant, s’ha d’actualitzar o fer-ne un de nou en el marc d’un debat amb el 

sector i amb els grups municipals per aconseguir un bon grau de consens en el sector del 

comerç i entre la ciutadania, que és el que ha guiat la política que s’ha fet des de la regidoria. 

Tot seguit, assegura que no hi ha cap comissió o taula de treball constituïda per a l’elaboració 

del nou pla, però considera que hi ha prou temps per treballar-hi. 

Pel que fa al nou pla de de comerç, apunta que hauria de contemplar un aspecte absent en el pla 

vigent, que són les condicions de treball, i no parlar solament de comerciants i comerciantes, 

sinó de treballadors i treballadores, especialment en un sector profundament feminitzat com és 

el comercial. 

En segon lloc, creu que s’ha de continuar treballant en temes de sostenibilitat i ús de tecnologies 

de la informació i la comunicació, aspectes que ja contempla el Pla d’impuls però en els quals 

cal aprofundir. 

Un tercer aspecte que caldria tenir en compte és el de la rellevància de l’associacionisme 

comercial. Aquí creu que s’ha de donar un pas més i que el sector vegi l’associacionisme no 

solament com un element per millorar el servei, sinó com una llavor per crear fórmules de 

cooperació entre comerciants que els permeti afrontar la competència que fan les grans 

superfícies i les diverses franquícies. Així, pensa que s’hauria de parlar de centrals de compra i 

de sinèrgies en diversos camps per tal de poder competir millor. 

Un darrer element, que creu que ja s’ha assenyalat, és que la crisi econòmica i també 

determinades polítiques han afavorit les grans superfícies i han provocat la desertització o 

feblesa comercial en alguns barris. Entén, doncs, que s’ha de fer un treball específic en aquells 

sectors que han patit més, ja sigui a causa de la crisi o a causa de les polítiques d’afavoriment 

de les grans superfícies. 

 

La Sra. BALLARÍN dóna les gràcies pel suport rebut. Aclareix que la proposició no pretén ser 

cap pla de govern del comerç a Barcelona, perquè és molt respectuosa amb la democràcia i és 

conscient que el preacord s’ha de ratificar entre les bases del PSC i de Barcelona en Comú. 

Anuncia, doncs, que si aquest preacord és ratificat, aleshores és possible que esdevingui 

regidora de comerç i en aquell moment parlaran en altres termes de la proposta que han 

presentat. 

A continuació, assenyala que en el debat ha quedat clara la necessitat d’elaborar un nou pla de 

comerç, consensuat amb les associacions i el conjunt del sector, que travessa un mal moment. 

Així, afirma que el sector està trencat i serà un repte aconseguir posar d’acord els comerciants. 

També creu que seran capaços d’arribar a acords amb els grups polítics, tret de la CUP, que va 

per una altra banda. Així, opina que el model comercial és compartit per la majoria de grups 

polítics i tots estan d’acord, per exemple, a protegir i potenciar el model de comerç de 

proximitat, malgrat que hi pugui haver diferència en els matisos. En aquest sentit, comenta una 

conversa que va mantenir dies enrere amb una persona de València que comentava la dificultat 

de refer el teixit comercial de proximitat quan les bases són trencades i el comerç està en mans 

de les grans superfícies. Creu que a Barcelona hi ha les bases i, malgrat que la normativa 

europea no hi ajuda, les potencialitats del sector i el consens ajudaran a avançar en aquesta 

direcció. 

Finalment, a part de tots els aspectes que ja s’han comentat, opina que el més important és que 

la gent entri als comerços, per la porta o mitjançant internet, i faci un consum responsable. 
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El Sr. BLASI puntualitza que no ha felicitat la nova regidora de Comerç perquè espera que hi 

hagi la ratificació del preacord, i tampoc s’ha acomiadat del regidor actual. 

Tot seguit, comenta que quan es va elaborar el Pla 2013-2016 es va fer de bell nou  perquè no 

n’hi havia un altre de vigent. També constata la validesa de molts aspectes del Pla 2013-2016, 

la qual cosa fa que ara no es parteixi de zero. A més a més, creu que la majoria dels punts que 

s’han desgranat, si no tots, són compartits per la majoria de grups municipals. 

Quant a l’urbanisme comercial, recorda que les vuit grans superfícies comercials que hi ha a la 

ciutat van ser aprovades per governs del Partit Socialista i Barcelona en Comú, que en aquell 

moment era Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

En qualsevol cas, creu que l’aposta per aquest model comercial és majoritària, que és un model 

que tots s’estimen i per aquesta raó a vegades es defensen les opinions i els posicionaments 

d’una manera vehement. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot favorable del seu grup i, tal com ha comentat en la discussió 

del punt anterior, creu que hi ha cinc aspectes que el pla anterior no contemplava i que 

s’haurien d’incloure en el nou: la llengua catalana, la relació entre empreses i treballadors, 

l’impuls al comerç de proximitat, especialment pel que fa als productes dels Països Catalans, 

advertir del risc de la moda al servei del comerç i, finalment, repensar el model nadalenc. 

 

El Sr. COLOM recorda que hi pot haver diversos regidors però que el govern és un de sol, i que 

aquesta política es tirarà endavant. Finalment, el tranquil·litza que el Sr. Mulleras critiqui la 

política del govern per definició, abans de saber els arguments que s’exposen, amb la qual cosa 

se’l pren menys seriosament. 
 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable de 

CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot 

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

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

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/3311) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que s'estudiï juntament amb 

l'Institut Municipal de Mercats que el projecte definitiu del mercat de l'Abaceria Central 

contempli l'ús de l'aparcament per part dels residents, incloent la possible ampliació del nombre 

de plantes per a aquest efecte. 2. Que aquest projecte també inclogui un superfície comercial 

que complementi l'oferta de productes frescos que ofereixen les parades del mercat. 3. Que 

s'inclogui com a prioritari el mercat de l'Abaceria Central dintre de les inversions previstes a 

l'Institut Municipal de Mercats. 

 

El Sr. MULLERAS, fent referència al punt anterior, replica al Sr. Colom que ell critica quan 

creu que ha de criticar, i en aquest cas opina que el regidor de Comerç del govern d’Ada Colau 

no ho ha fet bé i, per tant, és criticable, critica, a més a més, que creu que és compartida per la 

majoria del Consell Municipal i fins i tot per bona part del sector del comerç. 

D’altra banda, assenyala que des de l’oposició no solament es fan crítiques, sinó també 

propostes. En aquest cas, proposen desbloquejar les actuacions al mercat de l’Abaceria, que és 

un dels mercats més antics de Barcelona i que, amb més de cent vint anys d’antiguitat, sempre 

ha estat vinculat a la vila de Gràcia. Recorda que va ser traslladat a la seva ubicació actual l’any 

1892 i que fou reconstruït l’any 1965. Assenyala que, des que es van iniciar les remodelacions 

de mercats a Barcelona, la reforma del mercat de l’Abaceria sempre havia estat a l’agenda però 

mai s’acabava de fer. L’any 2008, afegeix, es va prometre que començarien les obres, però 
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durant sis anys no s’ha fet res. Finalment, a les acaballes del darrer mandat es va fer un projecte, 

basat en el model exitós que s’ha implantat en gran part dels mercats de la ciutat durant els 

darrers anys. Aquest model de mercats, que fins ara gaudia d’un consens bastant majoritari, 

inclou una superfície comercial que no pot vendre producte fresc, perquè aquest ja es ven al 

mercat, i un pàrquing per a ús logístic i per a clients. 

A continuació, exposa que, tot i que és molt difícil que els grups polítics es posin d’acord en 

alguna cosa, en el tema dels mercats els paradistes que donen suport al projecte representen el 

98 % del total i el consens entre els grups polítics era pràcticament unànime. A partir de les 

darreres eleccions municipals, però, el nou govern municipal, no sap en nom de qui, va destruir 

aquest consens i va paralitzar el projecte, cosa que va desesperar els paradistes, els comerciants 

de la zona i els veïns. 

Per aquesta raó, el Grup Popular va presentar una proposició al Districte de Gràcia per tal de 

desbloquejar aquesta reforma del mercat de l’Abaceria, una proposició idèntica a la que 

presenten ara, i que va ser votada favorablement per tots els grups municipals tret de Barcelona 

en Comú i la CUP. 

Quant al contingut de la proposició, demana que es conservin les parts bàsiques del projecte 

redactat durant el mandat anterior, que són la superfície comercial i el pàrquing per a usos 

logístics i per a clients, i sobretot que durant aquest mandat es prioritzi aquesta inversió. En 

aquest sentit, apunta que ell mateix ha plantejat aquesta qüestió en el Consell Rector de 

l’Institut Municipal de Mercats, però no ha vist que aquesta reforma figuri entre les inversions 

previstes. És per aquesta raó que inclouen aquest punt en la proposició. 

Per tant, atès que la paralització del projecte crea angoixa entre els paradistes i el comerç de la 

zona, proposen que es desbloquegi la reforma del mercat de l’Abaceria per tal que sigui alhora 

un mercat tradicional i modern, que sigui una icona per al barri de Gràcia i que sigui un projecte 

tan innovador com el que els mateixos paradistes de l’Abaceria presenten en els àmbits educatiu 

i cultural. En definitiva, el Grup del Partit Popular vol que aquest govern municipal, que es 

vanta de ser el govern de la gent, faci cas a la majoria dels paradistes, dels comerciants, dels 

veïns i dels representants polítics de Gràcia. 

 

El Sr. BLASI comparteix l’exposició que ha fet el Sr. Mulleras sobre la situació actual i les 

necessitats del mercat de l’Abaceria. Comenta que, igual com passava amb el model comercial 

de la ciutat, que amb petits detalls i petites modificacions era compartit pel conjunt de grups 

municipals, també hi havia consens en el model de remodelació dels mercats, el qual queda 

recollit en el Pla estratègic de mercats 2015-2025, pla que tothom coincideix a dir que és vigent, 

però apunta que, si bé un regidor del Partit dels Socialistes al final del mandat anterior 

l’impulsava, des d’Iniciativa per Catalunya es frenava. 

Així, assenyala que l’Institut Municipal de Mercats hi va treballar i que es va fer un concurs 

d’idees innovador conjuntament amb l’Escola d’Arquitectura, però aquesta feina s’ha aturat i, 

tot i que arriben algunes informacions sobre aquesta reforma, són negatives. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup, però abans volen escoltar 

l’opinió del grup del govern i del grup que està pactant l’entrada al govern. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup, tal com ja van fer quan aquesta iniciativa 

es va presentar al Districte de Gràcia, i ho faran amb els mateixos arguments. Apunta que la 

remodelació del mercat de l’Abaceria és una demanda dels paradistes, dels comerciants i dels 

veïns, i per tant el seu grup entén que aquesta actuació s’ha de fer en els termes que planteja el 

Partit Popular. 

Dit això, mostra preocupació pel fet que la Sra. Ballarín assumeixi la responsabilitat dels 

mercats, perquè intueixen que el que realment s’està fent amb aquest pacte de govern, sense 

qüestionar la voluntat, la professionalitat i les ganes de fer-ho bé de la regidora, és descarregar 
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de feina determinats regidors del govern d’Ada Colau i desvincular-los del territori, de manera 

que tornen a incomplir el programa electoral de Barcelona en Comú, que parlava de proximitat 

amb els veïns. Tanmateix, desitgen a la Sra. Ballarín tots els èxits i els encerts en aquesta tasca, 

i espera que, més enllà d’aquesta proposició, es prengui seriosament la responsabilitat de 

treballar pel desenvolupament de l’activitat comercial dels mercats, la cohesió que donen al 

territori i la vida que donen als barris. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el mercat de l’Abaceria és un espai de referència del comerç 

al barri de Gràcia i la seva reforma és necessària. Afegeix que aquesta reforma ha estat 

reivindicada llargament per veïns i comerciants, i el tancament constant de parades, 

l’envelliment de les instal·lacions i la demanda dels paradistes són la prova que aquesta 

actuació és necessària. 

Per aquestes raons, Esquerra Republicana creu que la remodelació d’aquest mercat s’ha de fer 

durant el mandat actual. De fet, recorda que l’Institut Municipal de Mercats va elaborar un 

projecte de reforma que preveu la construcció d’unes cinquanta places d’aparcament per a 

clients i la instal·lació d’un supermercat que complementaria l’oferta de producte fresc del 

mercat i atrauria persones que habitualment no hi compren, tal com s’ha demostrat amb altres 

mercats. Aquesta proposta, doncs, va en la línia que s’ha seguit en altres processos de renovació 

de mercats que tan tingut bons resultats i, a més a més, recorda que el 98 % dels paradistes 

estan a favor d’aquest projecte. 

Seguidament, mostra la preocupació del seu grup pel fet que el govern municipal hagi decidit 

paralitzar el projecte de remodelació i obrir un altre procés participatiu. El seu grup entén que 

en el cas de la reforma del mercat de l’Abaceria ja hi ha hagut participació dels veïns i dels 

comerciants i no té sentit que aquesta actuació es paralitzi, encara que sigui durant pocs mesos. 

Per tant, insisteix que la remodelació s’hauria d’acabar abans de finalitzar el mandat actual. 

D’altra banda, no creu que s’hagi d’ampliar l’aparcament previst ni obrir-lo als residents, 

perquè les places d’aparcament han de ser estrictament per a la gent que in va a comprar i evitar 

la congestió de trànsit rodat en aquella zona. 

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

 

La Sra. BALLARÍN diu que aquest tema els ocupa i els preocupa. Recorda que el mes 

d’octubre van presentar una proposició a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que es 

va aprovar després d’acceptar una esmena i una transacció, mitjançant la qual es va aprovar de 

fer un procés participatiu, un concurs d’idees i que es dugués a terme l’actuació. Així, doncs, el 

Grup Socialista no renunciarà mai a iniciar la remodelació del mercat de l’Abaceria durant el 

mandat actual, però admet que aconseguir un major consens pot fer endarrerir una mica l’inici 

de les obres. 

D’altra banda, comenta que la proposició que el Partit Popular va presentar al Districte de 

Gràcia parlava d’estudiar el nombre de places d’aparcament i, en canvi, en la que presenta ara 

es parla d’una possible ampliació. Per tant, no sap si ambdues proposicions són exactament 

iguals. 

En tot cas, insisteix que per al seu grup la remodelació del mercat de l’Abaceria és 

irrenunciable, que s’ha de fer durant el mandat actual, i creu que aconseguir un major consens 

és positiu si solament implica una demora de pocs mesos. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que la proposta del Partit Popular xoca frontalment amb la 

concepció de la CUP del que ha de ser un mercat municipal, dins del model socioeconòmic que 

defensen per als barris, tal com ja van explicar al Districte de Gràcia. 

Quant als aparcaments, la proposició demana que es tinguin en compte les places d’aparcament 

que es contemplaven en l’estudi previ sobre la reforma del mercat, i fins i tot que es puguin 
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ampliar. Malgrat que segons la proposició això és una demanda dels veïns, argumenta que 

s’obliden altres interessos veïnals que van més enllà de fer còmode el trasllat amb vehicle 

privat, com ara qüestions ambientals, i recorda que la travessera de Gràcia és una de les vies 

més contaminades de la ciutat, de manera que es posa en risc tant l’entorn mediambiental com 

la salut dels veïns. Afegeix que també s’obvia que aquesta actuació és contrària a la política de 

mobilitat i de pacificació dels carrers per tal d’afavorir el desplaçament a peu i en transport 

públic, tal com defensa la CUP. Així, doncs, afirma que cal reduir el trànsit rodat. 

Pel que fa als supermercats, troba que la defensa que se’n fa per integrar-los dins dels mercats 

és molt greu. Afirma que és afavorir el gran capital, que té millors condicions de competència, 

destrueix gran quantitat de llocs de treball per unitat de superfície i empitjora substancialment 

les condicions laborals dels treballadors del mercat. A la llarga, afegeix, les grans superfícies 

provoquen un empitjorament de les condicions laborals que no compensa la lleugera abaixada 

de preus que ofereixen. A més a més, continua, els paradistes es veuen forçats a diferenciar 

l’oferta i en tots els casos coneguts opten pel producte de luxe, cosa que de retruc empitjora el 

procés de gentrificació que ja pateix Gràcia. 

D’altra banda, discrepen de la visió global segons la qual els equipaments públics municipals 

sempre hagin de ser rendibles en termes dineraris, de manera que solament es té en compte el 

valor de canvi i no el valor d’ús d’allò que és públic. Tampoc volen grans empreses que 

destrueixin el teixit del barri. 

Tot seguit, manifesta que comparteixen la necessitat d’una reforma del mercat de l’Abaceria 

que mantingui l’estructura original. En aquest sentit, reclamen que es redueixi el cost de l’obra i 

que no es construeixi una zona d’aparcament subterrani per al vehicle privat, sinó que es faci 

una zona logística que millori el magatzem del mercat i que descongestioni la càrrega i 

descàrrega a peu de carrer. Altres mesures que reclamen són que no s’hi instal·li el supermercat, 

la rehabilitació interior i exterior de les instal·lacions, que les decisions es prenguin entre 

paradistes i veïnat, implantar el reaprofitament de tot el menjar que estigui en bones condicions 

i que no s’hagi venut. 

Finalment, sense que se’n vulguin apropiar i que no necessàriament hagin de compartir-ne tots 

els punts, plantegen a la resta de grups municipals que mirin les propostes que fa el veïnat 

organitzat a la plataforma Gràcia, cap a on vas? 

 

El Sr. COLOM recorda que a la sessió del 21 d’octubre de 2015 de la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat es va aprovar de fer un procés participatiu amb l’objectiu d’identificar 

les necessitats d’equipaments i serveis que puguin complementar l’ús principal de l’edifici, que 

és el mercat. Així, doncs, el govern ha donat compliment a aquell acord. Però ara es planteja 

una decisió, no un procés participatiu, i es proposa fer un aparcament per a residents, cosa que 

no ha estat mai contemplada en el projecte, o que els serveis que s’ofereixin en l’edifici hagin 

de ser necessàriament una oferta comercial complementària. 

A continuació, assegura que la proposta de remodelació del mercat en cap moment no ha estat 

aturada, sinó que el govern l’ha impulsada, perquè la remodelació no s’havia arribat a 

pressupostar i, en canvi, el govern actual sí que ho inclourà en el Pla d’inversions municipals, 

raó per la qual es farà durant el mandat actual. 

Pel que fa al procés participatiu, indica que era una demanda que hi havia al barri de Gràcia. 

Argumenta que, perquè un procés participatiu sigui seriós, s’han d’encarregar estudis alternatius 

per veure si hi ha activitat econòmica complementària que s’hi pugui adequar i quins efectes 

tindria un aparcament sobre la mobilitat de l’entorn. Aquest estudi, conclou, donarà més 

possibilitats per prendre decisions. 

 

El Sr. BLASI constata que, malgrat l’aprovació per unanimitat de la proposició del Grup 

Socialista, la política comercial comença a trontollar en el vessant dels mercats. Es pregunta, 
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irònicament, si el procés participatiu serà tan seriós com el que es va fer per als horaris 

comercials i si després el govern farà el que voldrà. Afegeix que també pateix pel procés 

participatiu del mercat de Sant Antoni. En aquest sentit, critica que el govern municipal, quan 

vol endarrerir o enredar alguna actuació, convoca un procés participatiu. 

Pel que fa a la feina feta durant els mandats anteriors, reclama respecte per als tècnics i 

treballadors de l’Institut Municipal de Mercats i demana al Sr. Colom, encara que li quedi poc 

temps de ser al capdavant de la regidoria, que s’informi de la feina que han fet perquè, al cap i a 

la fi, ha de defensar els treballadors de l’institut. 

Finalment, quantifica els retards que suposarà el procés participatiu, comenta que s’hauria de 

fer un mercat provisional, que es necessitaran entre sis i vuit mesos per fer el projecte executiu i 

que, en acabat, s’hauria de fer la licitació i l’execució de l’obra. Dubta, doncs, que durant aquest 

mandat es puguin iniciar les obres de reforma del mercat de l’Abaceria. 

 

El Sr. SIERRA no tenia previst tornar a intervenir, però li ha sorprès que el Sr. Colom hagi 

afirmat que aquesta infraestructura s’inclourà en el PIM, quan reiteradament, en les comissions 

i en els plenaris, el seu grup ha demanat que el govern presenti aquest PIM. Per tant, en honor a 

la transparència, reclama que el govern vagi informant els grups municipals sobre les previsions 

d’inversions perquè, altrament, ja no és que facin processos participatius que no serveixen per a 

res, sinó que furten la voluntat dels ciutadans expressada a les urnes i impedeixen que els grups 

municipals puguin fer esmenes, interpel·lacions o impulsar propostes quan se sap que tenen una 

dotació o que es preveu que la tinguin. 

 

La Sra. CAPDEVILA intervé per defensar el model de mercats de Barcelona, un model que ha 

tingut el suport de tots els grups municipals i que es va iniciar quan el Sr. Portabella es va 

adonar que si no es feia res amb els mercats municipals Barcelona se’n quedaria sense. 

Quant a la intervenció del Sr. Garganté, li demana que vagi a preguntar als comerciants del 

mercat de la Concepció com els va, o als comerciants del Ninot, tot i tenir un supermercat a 

sota. Insisteix que el fet que hi hagi un supermercat fa que un sector de gent, especialment jove, 

que va al supermercat a comprar productes envasats aprofiti aquesta visita per comprar els 

productes frescs a les parades, quan això no ho havien fet mai. Per tant, el seu grup és partidari 

d’aquest model i el defensen. 

Amb relació al mercat de l’Abaceria, reitera que hi ha un 98 % de consens entre els paradistes i, 

per tant, els sembla fora de lloc tornar a obrir un procés participatiu. A més a més, pregunta al 

Sr. Colom quants diners s’arriben a gastar encarregant estudis i processos participatius. En 

aquest cas, considera que amb un 98 % de consens entre els paradistes, que seran els principals 

perjudicats si s’endarrereixen les obres, està clar què és el que volen. 

 

La Sra. BALLARÍN constata que es troben amb una contradicció evident perquè, malgrat que 

creu que tothom està d’acord en el fons de la qüestió, el Grup Socialista va presentar, a 

sol·licitud dels paradistes, una proposició a la Comissió d’Urbanisme on es demanava que 

s’ampliés el procés participatiu, proposició que es va aprovar. I, d’altra banda, el Grup Popular 

va presentar una proposició al Districte de Gràcia, també a petició dels paradistes, per demanar 

que aquesta actuació es fes sense més dilacions. Així, doncs, ambdues proposicions són 

contradictòries entre elles. 

Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup, però deixa clar que el model de mercats que 

ha anat consolidant-se a Barcelona està fora de tota qüestió, tot i que cal contemplar les 

singularitats de cada cas. 

Per acabar, i abans que es digui que els socialistes no donen suport a aquesta proposició, 

garanteix que si tenen responsabilitats de govern aquest projecte tirarà endavant durant el 

mandat actual. 
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El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot en contra del seu grup. Afegeix que, tot i que poden 

entendre la posició del Grup d'Esquerra Republicana, no la comparteixen perquè no 

comparteixen aquest model, el qual pensen que és pa per a avui i gana per a demà. 

 

El Sr. COLOM recorda que el Grup d'Esquerra Republicana va donar suport a obrir un procés 

participatiu i el govern està complint aquest mandat, que comparteixen. 

A continuació, assegura que defensa tots els treballadors de l’Institut Municipal de Mercats, 

però insisteix que, sota la direcció executiva, i no política, d’aquell moment van fer una feina 

incipient, que ni tan sols estava pressupostada. Per tant, coincideix amb el Sr. Mulleras en el 

sentit que si durant els darrers anys s’hagués anat més enllà en aquests moments estarien en una 

fase més avançada, i indica que això és el que ha passat en tots i cadascun d’aquests mercats. 

En tot cas, es compromet a tirar endavant el projecte. 

Finalment, anuncia que, per coherència, el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que l’única contradicció és la del Partit dels Socialistes perquè 

assenyala que tots els grups que van votar a favor de la proposició que es va presentar el mes 

d’octubre a la Comissió d’Urbanisme també van votar a favor de la proposició que es va 

presentar el mes de desembre al Districte de Gràcia i han anunciat el vot favorable a la 

proposició que debaten en aquests moments, tret del Grup Socialista. Pregunta, doncs, a la Sra. 

Ballarín per què ha canviat el vot emès a l’octubre i al desembre, i suggereix, irònicament, que 

s’ha passat al «costat fosc», tal com sol dir el representant socialista, Sr. Mòdol, a la Comissió 

d’Urbanisme. 

A continuació, cita les paraules del Sr. Mòdol quan va defensar la proposició relativa al mercat 

de l’Abaceria en la comissió d’Urbanisme, en què deia que el Grup Socialista no estava d’acord 

amb l’actitud revisionista del govern municipal i va reivindicar que es respectés la feina feta i el 

consens pel que fa a aquest mercat. També en aquella comissió va manifestar que el Grup 

Socialista no estaria mai al costat de cap govern que trenqui consensos i que endarrereixi 

projectes, com va passar amb la ronda de Dalt, el Paral·lel o Pere IV, perquè els consensos 

costen molt de construir i són fàcils de destruir. 

Dit això, reitera que el 98 % dels paradistes estaven d’acord amb el projecte del mercat de 

l’Abaceria, el qual també tenia el consens del comerç de la zona i dels veïns, i el cent per cent 

dels grups municipals també hi estaven d’acord. Afirma, doncs, que el govern ha destruït aquest 

consens i ha bloquejat la reforma de l’Abaceria perquè com a mínim ja duen un any de retard. 

Finalment, assenyala que el procés participatiu ja s’havia fet i lamenta que aquest mercat, que 

des de l’any 2008 només ha rebut promeses de remodelació, vegi endarrerida la remodelació 

per culpa de la gestió negligent de l’alcaldessa Colau, amb la complicitat del PSC, que a 

l’octubre i al desembre van votar una cosa i ara en voten una de diferent. 
 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, 

el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable 

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

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

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/3296) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern en la seva atribució 

de promoció econòmica i ocupació a: Primer.- declarar la ciutat de Barcelona ciutat lliure 

d'Empreses de Treball Temporal (ETT). Segon.- Incorporar a l'Ordenança municipal d'activitats 

i d'intervenció integral de l'administració ambiental l'exclusió de les ETT com a activitat 
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permesa a Barcelona, inclòs un règim transitori per a l'eradicació de l'activitat a la ciutat. 

Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a acordar la supressió 

del tràmit d'autorització per a ETT. Quart.- Excloure de les convocatòries de subvencions a les 

Empreses de Treball Temporal tot entenent que és obligació d'aquest Ajuntament la promoció 

del treball estable i de qualitat. Cinquè.- Excloure de les licitacions públiques les ETT, com ja 

han fet alguns consistoris, en aplicació de la possibilitat d'inclusió de clàusules socials establerta 

al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com a garantia de promoció de 

l'ocupació estable i de qualitat, en els plecs de clàusules administratives i en les prescripcions 

tècniques dels contractes. Sisè.- Rebutjar la participació de les ETT en la gestió de la 

contractació de personal d'aquest Ajuntament, empreses i ens dependents o relacionats a fi de 

garantir el dret a accedir en condicions d'igualtat a la funció pública local i eradicar la 

precarietat en tots aquests espais. Setè.- Eliminar la publicitat i la referència de treballs oferts a 

través d'ETT de tots els espais d'informació (webs, fulletons, borses de treball, etc.) de 

l'Ajuntament, dels seus ens dependents o subvencionats (amb l'oportuna regulació de les bases) 

i en especial de Barcelona Activa. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que l’any 1984 el PSOE va fer el que es va anomenar «la primera 

reforma laboral» i que la CUP qualificaria de «primera clatellada laboral al conjunt dels 

treballadors i treballadores». Diu que amb aquella mesura es van generar noves modalitats de 

contractació temporal i precària sense el consens de cap sindicat. Afegeix que deu anys més 

tard, el 1994, van propinar la segona clatellada laboral legalitzant les empreses de treball 

temporal. De fet, assenyala que amb aquesta segona mesura es legitimava la subcontractació, 

que s’havia estès gràcies al principi de flexibilitat externa, la qual cosa va motivar que els 

empresaris utilitzessin massivament els contractes de formació i de foment de l’ocupació com a 

formes de contractació barata. 

Tot seguit, assenyala que a partir de 1994 les ETT van créixer vertiginosament, les despeses de 

gestió arribaven fins a un 60 % del salari i la diferència de salaris en una mateixa empresa entre 

els treballadors de la plantilla i els contractats per ETT podien arribar fins a un 30 %. 

Per exemplificar aquesta situació, comenta que l’ETT Eurofirms Group, que amb el lema 

«People first» presumeix de prioritzar les persones, fa contractes de seixanta hores setmanals, 

amb torns nocturns de catorze hores i sense el descans setmanal preceptiu. Denuncia, doncs, 

que aquestes empreses incompleixen la durada de la jornada laboral, el treball efectiu, la 

jornada de treball nocturn i el descans setmanal que estableix l’Estatut dels treballadors, i 

remarca que aquests anuncis són a internet. Tot això, afegeix, està normalitzat, malgrat que 

s’incompleixen totes les normatives. 

A continuació, indica que la temporalitat en la contractació és un dels problemes que les 

reformes successives, a les quals insisteix que caldria anomenar «clatellades laborals», han 

consolidat, de manera que han provocat una inestabilitat laboral alta, una bossa de pobresa 

salarial i la generació d’un exèrcit de mà d’obra de reserva que possibilita que qui proporciona 

el treball precari es continuï lucrant. Així, afegeix, a Barcelona hi ha 87.000 persones aturades, 

45.000 de les quals són dones, 34.290 contractes indefinits  i 194.000 de temporals, 102.000 

dels quals corresponen a dones, 87 ETT a Catalunya, segons el Departament d’Empresa i 

Ocupació, 81 de les quals operen a la demarcació provincial de Barcelona i 77 a la ciutat, front 

a les 10 oficines de treball de la Generalitat i les dependències de Barcelona Activa. 

La CUP afirma que les empreses de treball temporal han estat actores protagonistes en 

l’augment de la precarietat laboral i han abocat amplis sectors de la població a la contractació 

temporal i inestable, especialment les dones i els joves. A més a més, comenta que 

l’Ajuntament de Barcelona no és aliè a aquesta situació perquè per exemple a l’Auditori, 

infraestructura participada per l’ajuntament, una part dels treballadors són contractats 

mitjançant una ETT que es diu Manpower. Entenen que l’ajuntament hauria de promoure 
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l’ocupació amb condicions de treball dignes, no precàries, i foragitar l’explotació laboral i 

estacional. 

Per totes aquestes raons, presenten aquesta iniciativa que proposa, entre altres punts, declarar 

Barcelona ciutat lliure d’empreses de treball temporal, incorporar a les ordenances diferents 

fórmules per eradicar l’activitat de les ETT a la ciutat i instar la Generalitat i el Parlament de 

Catalunya a acordar la supressió del tràmit d’autorització per a ETT. Quant  a la qüestió de la 

legalitat, comenta que els grups municipals van acordar un salari mínim interprofessional essent 

conscients que aquesta competència és del Govern central i, per tant, demana als grups que 

s’estalviïn aquest argument per no donar suport a la proposició. Finalment, destaca que un altre 

dels punts importants és excloure les ETT de la gestió de la contractació de personal de 

l’ajuntament o dels ens dependents, i també eliminar la publicitat i la referència a ofertes de 

treball d’aquestes empreses en tots els espais d’informació, webs, fulletons, borses de treball 

municipals i dels ens dependents de l’ajuntament, especialment de Barcelona Activa. 

 

La Sra. RECASENS exposa que el juny de 1994 s’aprovava la Llei de treball temporal, que 

permetia tenir una eina de gestió de recursos humans i competir en igualtat de condicions amb 

altres països europeus. Remarca que parlen dels anys noranta i, per tant, les condicions laborals 

i la legislació eren diferents de les actuals. Considera que en aquell moment aquesta normativa 

va millorar algunes situacions i, per exemple, va permetre destapar una bossa important de 

treball que no cotitzava, com passava quan les empreses tenien una punta de feina, i treure els 

joves dels contractes de pràctiques que s’eternitzaven, com malauradament encara passa avui. 

Seguidament, assenyala que les ETT comporten alguns desavantatges, com ara una menor 

estabilitat laboral, l’exclusió de determinades bonificacions que no són salarials com bons, 

beneficis socials o assegurances mèdiques, o l’afebliment de determinades condicions laborals, 

com denuncien els sindicats. Tanmateix, considera que també han introduït alguns avantatges, 

com per exemple donar una sortida als joves que no volen o no poden treballar una jornada 

completa per poder compaginar-la amb els estudis. Per tant, indica que la flexibilitat a vegades 

és volguda. Els ETT també han permès, continua, incorporar al mercat laboral un 30 % de 

treballadors que posteriorment són contractats de manera fixa. Admet que aquest és un 

percentatge petit i que s’ha de lluitar perquè sigui més elevat, però valora que de moment es 

pugui permetre que aquest 30 % continuï existint. A més a més, comenta que les persones 

contractades mitjançant una ETT estan obligades a rebre una formació. 

D’altra banda, recorda que en aquests moments encara hi ha 89.000 persones aturades i, malgrat 

que es digui que hi ha una certa recuperació econòmica, aquesta no es tradueix en el mercat 

laboral. Considera, doncs, que hi ha molt camí per recórrer i que no es donen les condicions per 

poder eliminar les fonts d’ocupació que hi pugui haver. 

Pel que fa al govern, recorda que després d’un any de mandat encara no ha presentat el seu 

programa de polítiques laborals i d’ocupació, i que els plans d’ocupació són de sis mesos, la 

qual cosa sí que precaritza els llocs de treball. Per tant, pregunta quina és la política laboral del 

govern. 

Finalment, recorda que hi ha pendent el repte del salari mínim. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. BOSCH manifesta que Esquerra Republicana està d’acord en la filosofia de la proposició 

perquè opina que la feina ha de ser digna, a tot arreu però també a Barcelona, que no s’han de 

pagar salaris de misèria i no s’ha d’abonar la precarització ni la sobreexplotació. Per tant, creu 

que la ciutat de Barcelona ha de ser digna en salaris, en estabilitat i en el respecte als drets dels 

treballadors, i assegura que des de la seva formació sempre han treballat en aquesta direcció, 

com per exemple impulsant mesures per tal d’aconseguir un salari mínim de ciutat, si no és 
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possible que sigui d’estat o de país, i que compleixi el que estableix la Carta social europea, que 

diu que els salaris mínims haurien de ser del 60 % del salari mitjà, la qual cosa implicaria un 

salari mínim de 1.000 euros mensuals. 

També creuen que s’han d’impulsar mesures pel que fa a la contractació pública. Assenyala que 

l’ajuntament, mitjançant la compra pública, pot limitar la sobreexplotació, i també pot establir 

clàusules socials i de proximitat, que per al seu grup són bàsiques. 

A continuació, manifesta que el problema no és que es contracti gent, sinó que es contracti en 

règim de sobreexplotació i de precarització. Per tant, a més a més de lluitar contra l’atur, també 

han de procurar que l’ocupació sigui digna i treballar en el terreny de la decència. 

Tanmateix, no veuen clar que per assolir aquest objectiu s’hagi de declarar Barcelona ciutat 

lliure d’ETT mitjançant l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 

l'Administració ambiental, que bàsicament regula qüestions relacionades amb la protecció del 

medi ambient, la seguretat i la salut pública. Pensa, doncs, que s’ha de treballar per buscar 

quina seria l’eina millor per assolir l’objectiu. 

En qualsevol cas, atès que comparteixen el fons, la filosofia i la intenció de la proposició, 

anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot contrari del seu grup perquè entenen que es demana a 

l’ajuntament que realitzi accions contràries al marc normatiu i també perquè no acaben 

d’entendre l’instrument que es proposa. En aquest sentit, comenta que la Directiva de serveis de 

la Unió Europea no permetria dur a terme bona part de les mesures que proposa la CUP. 

Aquest vot contrari no els impedeix defensar que es produeixin canvis normatius per tal 

d’afavorir l’ocupació estable i de qualitat a la ciutat. Així, indica que sempre que s’han fet 

propostes en aquesta direcció el Grup Socialista hi ha donat suport, com la petició al govern 

perquè impulsés un salari mínim de referència digne a la ciutat de Barcelona, o quan s’han 

demanat canvis en la Llei de contractes del sector públic per primar, i no pas per excloure, 

aquelles empreses licitadores que apliquessin aquest salari de referència. 

Per tant, el Grup Socialista entén que cal treballar per canviar les lleis i no pas per incomplir-

les, la qual cosa conduiria l’ajuntament a processos judicials que acabarien pagant els ciutadans 

i ciutadanes de Barcelona. Volen que els barcelonins i barcelonines tinguin un ajuntament que 

actuï sempre des del rigor i que lideri el canvis per millorar la seva qualitat de vida. Així, doncs, 

tot i que no els apassiona el model d’aquestes empreses, creu que no es poden excloure 

mitjançant un decret municipal. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el Grup Popular no coincideix amb el plantejament que fa la 

CUP. Entenen que les ETT compleixen una funció dintre del mercat laboral i que aquestes 

empreses han de respectar la dignitat i els drets laborals dels treballadors. Així, doncs, com que 

compleixen una funció, se les ha de contractar. El que no es pot permetre, afegeix, és que les 

empreses, i encara menys l'Administració, facin fraus de llei i s’utilitzi una ETT per tenir una 

plantilla encoberta o per disposar d’un servei fix de forma externalitzada. El seu grup no està a 

favor d’aquestes pràctiques perquè signifiquen una utilització no legal de les ETT i, per tant, 

això s’hauria de denunciar si es dóna el cas. 

Finalment, apunta que no es poden criminalitzar les ETT i atribuir-los tots els mals del món 

laboral. Reitera que, sempre que es respectin els drets i la dignitat laboral de les persones que 

contracten, compleixen una missió. I insisteix que no es poden contractar ETT mitjançant frau 

de llei per mantenir una plantilla externalitzada. 

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

 

El Sr. COLOM exposa que el seu grup comparteix, més que no pas la filosofia, la idea que el 

treball ha de ser digne, tant en termes de sou con en condicions laborals. Remarca que la 
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recuperació de l’ocupació no significa la millora de la precarietat laboral, tal com es comprova 

els darrers temps, en que ha sorgit el nou subjecte social dels treballadors i les treballadores 

pobres. Per tant, manifesta el seu compromís en la lluita contra la precarietat laboral. 

A continuació, comenta que històricament les ETT no han estat un factor favorable per millorar 

les condicions laborals i, de fet, si s’ha avançat cap a unes condicions laborals que no són pitjor 

ha estat perquè la normativa ha obligat aquestes empreses a comportar-se en aquest sentit. Així, 

assenyala que una de les línies de treball ha estat exigir la igualtat de condicions laborals entre 

els treballadors d’una empresa i els contractats per una ETT. 

Tot seguit, lamenta que no solament en les ETT, sinó en el conjunt de les empreses massa 

sovint hi ha un nivell de precarietat laboral que s’ha d’eradicar. Per això, opina que s’hauria 

d’anar més enllà de suprimir les ETT, que, d’altra banda, tampoc és possible perquè hi ha 

directives europees i acords de la OIT ratificats per Espanya que configuren l’existència 

d’aquestes empreses. Així, doncs, opina que l’ajuntament ha d’utilitzar unes altres eines que 

permetin millorar aquesta situació i lluitar contra la precarietat laboral, com ara fixar 

condicionants o establir clàusules socials en la contractació i l’establiment d’un salari mínim. 

Aquestes serien diverses fórmules que es poden experimentar i que segur que ajudarien a 

millorar les condicions laborals. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup, amb el benentès que la lluita contra la 

precarietat forma part del seu frontispici, però creu que és evident que amb algunes de les 

mesures proposades no es podrà aconseguir aquest objectiu perquè seran declarades il·legals. 

Així, doncs, reitera que cal explorar altres mesures. 

 

El Sr. GARGANTÉ  diu qque la CUP és conscient de la situació competencial, però opina que 

de la mateixa manera que s’ha actuat amb el pla «Barcelona, ciutat refugi», malgrat que les 

competències són estatals, seria un bon missatge declarar Barcelona ciutat lliure d’ETT. 

D’altra banda, entén que la majoria de grups votin en contra de la proposició perquè finalment 

és una lògica de classe social. Afirma que per als empresaris les ETT són molt positives, però 

els treballadors i les treballadores pateixen la precarietat que impliquen aquestes empreses, no 

solament les que competeixen legalment, sinó també les que no ho fan, i argumenta que és molt 

difícil, si no impossible, defensar-se davant d’empreses que no compleixen la legalitat quan es 

té un contracte d’hores o de dies. Així, hi ha gent que signa contractes amb ETT que no rep 

formació o les eines de treball necessàries. També denuncia que hi ha empreses on es fan hores 

extraordinàries sense cobrar-les i si algú reclama l’acomiaden, com passa amb l’empresa Grupo 

Raga, subcontractada per Parcs i Jardins. 

Pel que fa al plantejament d’alguns grups, comenta que aspirar que es compleixin les lleis és 

una situació idíl·lica, però la realitat és que aquestes empreses ho tenen molt fàcil perquè el 

capital té una força enorme davant dels treballadors. 
 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot contrari de 

CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, 

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

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

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 
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Del Grup Municipal CIU: 

 

19.-  (M1519/3318) Que el Govern municipal renovi el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el 

Circuit Barcelona-Catalunya pels anys 2017 i 2018. 

 

La Sra. RECASENS exposa que el 10 de maig anterior el Circuit de Catalunya i el Col·legi 

d’Economistes van presentar les conclusions de l’estudi dels grans premis del motor a 

Catalunya i el seu impacte econòmic. Segons aquest estudi, la despesa que es va generar l’any 

2015 a la ciutat de Barcelona va ser de 40,1 milions d’euros, el 46 % dels quals corresponien a 

allotjament i, per tant, el 54 % restant va ser despesa produïda a la resta de sectors, fortament 

transversals i arrelats a la ciutat. 

Seguidament, assenyala que l’alcaldessa de Barcelona és a Nova York fent promoció de les 

pimes i de la marca Barcelona, i subratlla que en aquesta proposició es parla d’un esdeveniment 

important per promoure la ciutat i que no solament genera riquesa, sinó que la redistribueix, 

atès que la xifra de l’impacte global a Catalunya és de 340 milions d’euros, impacte de la 

mateixa magnitud que el que produeix el Mobile World Congress i que ningú no discuteix. 

Per tant, sabent que en aquest moment s’està negociant el conveni dels anys 2017 i 2018, 

demana que aquest conveni es renovi i que es garanteixi la celebració de competicions al 

Circuit de Catalunya, atès que a vegades hi ha declaracions i contradeclaracions que fan sospitar 

que el govern municipal no aposta del tot per aquest esdeveniment. 

 

El Sr. COLOM lamenta que no pot acceptar la literalitat del prec, perquè el que es demana és 

que es renovi el conveni. Recorda que les darreres declaracions que es van fer sobre aquesta 

qüestió les va fer el tinent d’alcalde quan es va anunciar la subvenció a la Fórmula 1. D’altra 

banda, assenyala que el Govern de la Generalitat participa en el capital però l’Ajuntament de 

Barcelona no i, per tant, no es pot parlar de subvenció. En tot cas, comenta que quan s’hagi 

negociat el conveni per als anys 2017-2018 el govern de la ciutat farà pública la decisió que 

prengui, però opina que en aquests moments no fa cap favor presumir quins poden ser el 

resultat i els termes de la negociació. 

 

La Sra. RECASENS lamenta que el Sr. Colom tingui una actitud una mica covarda. Creu que 

davant del prec té dues opcions, rebutjar-lo o acceptar-lo. Afegeix que a l’hora de presentar el 

prec va dubtar de si hi havia de fer constar l’import de la subvenció, però va decidir no fer-ho 

perquè sap què és negociar i es conscient que si s’aprova un prec on ja consta un import el 

marge de maniobra en la negociació queda limitat. Però reclama que el govern es pronunciï 

sobre la permanència del circuit i que digui si està disposat a col·laborar-hi, perquè la situació 

financera de la Generalitat és coneguda i, per tant, l’aportació que hi pugui fer l’ajuntament és 

clau. 

Així, doncs, considera que és una mala notícia que el govern rebutgi el prec però agrairia que el 

Sr. Colom fos més sincer en el seu posicionament. 

 

El Sr. COLOM assegura que ha estat completament sincer. D’altra banda, acusa la Sra. 

Recasens de barrejar-ho tot perquè ha parlat de donar suport a les finances de la Generalitat. Per 

tant, es referma en el que es va dir en les darreres declaracions sobre aquesta qüestió, que s’està 

treballant en el que podria ser el conveni per als anys 2017-2018 i que finalitzada aquesta 

negociació ja es veurà quins són o quins deixen de ser els imports que s’hi destinen. 

Pel que fa al campionat de fórmula 1, comenta que és el primer cop que el circuit sabia en 

començar el campionat de quina quantitat disposaria, perquè quan el govern actual va prendre 

possessió el mes de juny de 2015, el conveni d’aquell any encara no s’havia aprovat. Per tant, la 

cursa es va fer sense tenir el conveni. Així, doncs, reitera que la seva regidoria va impulsar 
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aquest conveni, el van signar amb temps suficient per poder fer una bona planificació i de cara 

al proper conveni treballaran el tema. 

 

Es dóna per tractat. 

 

20.-  (M1519/3319) Que el Govern municipal solucioni la problemàtica de la càrrega i la descàrrega 

als gremis afectats, per tal que se'n puguin beneficiar els agremiats/associats per poder 

desenvolupar la seva activitat econòmica correctament. 

 

El Sr. BLASI exposa que planteja el prec des del punt de vista de facilitar el desenvolupament 

de l’activitat econòmica perquè, si no, no hauria pogut presentar-lo en aquesta comissió. Per 

tant, reitera que es tracta de facilitar aquesta activitat econòmica dels gremis i, per tant, de 

persones associades, cosa que va en la línia del que es demanava en el Pla d’impuls i suport al 

comerç, és a dir, d’afavorir l’associacionisme. Argumenta que, com és sabut, al començament 

d’any es va suprimir la possibilitat d’ampliació del temps d’estacionament de trenta minuts en 

la zona de càrrega i descàrrega, i el seu grup voldria que hi hagués una restitució. En aquest 

sentit, creu que hi ha possibilitats per trobar la fórmula adient. 

 

El Sr. COLOM comenta que hi havia sis gremis que tenien permís per superar el temps 

d’estacionament en les zones de càrrega i descàrrega, i setze gremis més que sol·licitaven 

aquest permís. Com que no han vist que hi hagi causes objectivables per poder discernir perquè 

uns gremis tenen permís i uns altres no, s’ha plantejat una revisió del procés i s’està treballant 

per trobar-hi una solució. 

 

El Sr. BLASI demana que es digui si el prec s’accepta o no per poder fer la intervenció 

corresponent. 

 

El Sr. COLOM anuncia que no pot acceptar el prec en els termes en què s’ha formulat, perquè 

es demana que es restitueixin els espais temporals que tenien els gremis i justament això és el 

que s’està revisant. 

 

El Sr. BLASI lamenta que no s’accepti el prec i considera que el punt de complicitat que el 12 

d’abril el Sr. Colom, l’alcaldessa Colau i la directora de Comerç traslladaven al Consell de 

Gremis no era tal. Així, pel que acaba de comentar, creu que els van enganyar, perquè en 

comptes de mantenir la situació i estudiar si els altres setze gremis es poden beneficiar 

d’aquesta mesura per poder desenvolupar correctament la seva activitat econòmica, van decidir 

perjudicar-los a tots. 

Així, doncs, lamenta el rebuig del prec i espera tenir més sort amb la nova regidora de Comerç i 

que hi hagi més complicitat amb els gremis quan d’aquí a dos mesos tornin a presentar aquest 

prec. 

 

El Sr. COLOM comenta que van suggerir que aquest prec es presentés a la comissió 

corresponent, perquè aquest no és un tema de comerç, sinó de mobilitat. Tot i que la Regidoria 

de Comerç hi està implicada i hi estan treballant, assenyala que la solució s’ha de donar des de 

l’àmbit de Mobilitat. D’altra banda, apunta que mentre s’està treballant en aquesta qüestió 

prejutjar-ne el resultat no ajuda en res i, en canvi, la posició del govern ajudarà a trobar-hi una 

solució. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/3306) Que el Govern municipal es comprometi a vetllar pel compliment de les 

normatives municipals per part dels habitatges d'ús turístics legals i altres activitats turístiques, 

amb l'objectiu de vetllar per la qualitat del servei que ofereix la ciutat, i la bona compatibilitat 

entre l'activitat econòmica i la resta d'usos existents. 

 

La Sra. CAPDEVILA llegeix el text del prec. El seu grup entén que l’Ajuntament de Barcelona 

s’ha emparat en la Llei de turisme per tal de dur a terme procediments disciplinaris, tant pel que 

fa a la restitució de la legalitat com sancionadors, i ha aplicat l’article que estableix que el 

titular de la llicència i el propietari de l’habitatge han de ser la mateixa persona i, si no es 

compleix aquest requisit, l’activitat ha de cessar. Afegeix, però, que aquesta és una llei que 

bàsicament vetlla per garantir la qualitat turística. 

Per aquesta raó, consideren que, a més a més d’exigir el compliment de la Llei de turisme, 

l’Ajuntament de Barcelona compta amb altres normatives específiques que no utilitza, com ara 

l’Ordenança de medi ambient i urbà, i el Grup d'Esquerra Republicana exigeix el compliment 

de totes les normatives i que es faci ús de tots els recursos necessaris per aturar els problemes 

de convivència que es generen a l’entorn dels habitatges d’ús turístic, àmbit en el qual 

l’ajuntament és l’únic responsable. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec perquè demana que el govern es comprometi, i assegura que ja 

hi està, de compromès, i està utilitzant totes les eines disponibles, com l’activitat inspectora per 

al compliment estricte de la legalitat. Tanmateix, considera que també és important fer complir 

el precepte que el propietari i l’operador siguin la mateixa persona perquè, en cas contrari, es 

violentaria el sentit que té aquesta activitat. 

D’altra banda, assegura que el govern també treballa amb les plataformes que ofereixen aquests 

serveis per aconseguir que es comprometin a respectar la normativa i, en aquest sentit, ja s’han 

imposat sancions. Informa que s’estan aplicant elements electrònics de cerca, com ara l’aranya 

web. Així, comenta que a la Barceloneta s’han fet experiències pilot per poder-les valorar i, si 

escau, aplicar-les, com fixar el número de llicència a la porta dels pisos o reconvertir els pisos 

d’ús turístic que cessen l’activitat en habitatges de lloguer social tutelats per l’ajuntament. 

Finalment, assenyala que aquest tema és vital per poder governar el turisme a la ciutat perquè 

qualsevol mesura que es prengui serà ineficaç mentre hi hagi aquesta bossa d’HUT il·legals. Per 

tant, assegura que el govern es compromet a eradicar la il·legalitat en aquest sector. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec, però remarca que a les audiències 

públiques de districte i en altres fòrums els veïns també es queixen dels pisos d’ús turístic legals 

perquè també ocasionen molèsties. Per tant, creu que s’han de seguir els criteris de bona qualitat 

acústica  i enviar inspectors quan s’infringeixi la normativa que estableix que entre les 7 i les 22 

hores no hi pot haver un nivell de so superior als 35 decibels. Assegura que si quan truca un veí 

per formular una queixa perquè no pot dormir s’hi enviés un inspector es podria conciliar 

l’activitat d’aquests establiments amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes que els han de patir. 

 

El Sr. COLOM es mostra d’acord amb l’argumentació de la Sra. Capdevila i comenta que a 

Berlín acaben de contractar trenta inspectors i que a Amsterdam n’hi treballen trenta-vuit. 

Afirma que si digués quants inspectors té l’Ajuntament de Barcelona farien plorar, però recorda 

que hi ha una llei que impedeix a l’ajuntament contractar personal nou i critica la deixadesa dels 

darrers anys perquè no es va dotar del personal suficient per a aquesta funció. Així, doncs, 

indica que aquest repte s’ha de prendre seriosament i s’ha de constituir un grup operatiu que 

tingui un nombre suficient d’inspectors. Mentrestant, s’està utilitzant la Guàrdia Urbana per 
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realitzar aquestes tasques, però, considerant que hi ha més de nou mil pisos legals i molts més 

d’il·legals, els recursos disponibles són limitats. En tot cas, assegura que el govern farà el que 

calgui per garantir el benestar dels veïns i de les veïnes. 

 

Es dóna per tractat. 

 

22.-  (M1519/3307) El Govern de l'Ajuntament de Barcelona es compromet a la presentació d'un 

informe detallat abans d'un mes de l'execució de la partida prevista de 10,5 milions d'euros 

destinada a l'acollida de persones refugiades a la ciutat de Barcelona i el seu enviament a tots 

els Grups Municipals. 

 

El Sr. BOSCH llegeix el text del prec. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec i presentarà l’informe, però ja avança que aquesta partida de 

10,5 milions ha sofert modificacions. Així, informa que 7,4 milions es van invertir en 

l’adquisició d’habitatges socials del Patronat Municipal d’Habitatge, que es destinaran a 

persones vulnerables i demandants d’asil, i a pisos conveniats amb entitats expertes; dues 

partides, de 475.000 euros i 70.000 euros respectivament, s’han destinat a reforçar el Servei 

d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats i els convenis d’acollida d’immigrants, i els 

2.555.000 restants s’han transferit a la partida de beques menjador per donar sortida a aquests 

recursos. 

 

El Sr. BOSCH agraeix aquestes dades, però entén que això no és l’informe detallat que el 

govern s’ha compromès a lliurar abans d’un mes. 

A continuació, planteja alguns dubtes sobre el que acaba de comentar el Sr. Colom. En primer 

lloc, assenyala que el govern municipal sabia que la qüestió dels refugiats depenia del Govern 

espanyol i ara l’alcaldessa Colau diu que no es poden acollir més refugiats perquè el Govern 

espanyol no ho permet. Si això és així, i entén que ho és, constata que no s’ha plantejat cap 

mena de desobediència i que les coses previsiblement continuaran així. 

El segon dubte que planteja és si aquesta partida, en lloc de destinar-la als refugiats, la destinen 

a la immigració, que entén que també és un concepte molt noble i que s’hi han de dedicar 

recursos. Afirma que aquesta necessitat existeix, però que cal distingir entre refugiats i 

demandants d’asil, i immigrants per raons de feina. 

En tercer lloc, pregunta si aquestes necessitats urgents pel que fa a la immigració i a 

l’adquisició d’habitatge social no les coneixien d’abans. En aquest sentit, recorda que Barcelona 

en Comú va fer bandera durant la campanya electoral, i encara ara, de la necessitat d’adquisició 

d’habitatge social i, per tant, pregunta com és que no ho havien previst i han hagut de destinar-

hi uns recursos que en principi eren per als refugiats. 

Finalment, comenta que el conflicte és a Síria i als seus voltants, amb 6 milions de refugiats 

fora de Síria i 5 milions de persones desplaçades dins del mateix territori, a part de la quantitat 

de morts i ferits provocats pel conflicte. Així, doncs, pregunta si no seria raonable que 

augmentessin les partides destinades a cooperació i a ajuda humanitària en aquella zona, i no 

pas a uns refugiats que el Govern espanyol no permetrà que arribin. 

Per acabar, assenyala que tots aquests dubtes i preguntes els inquieten molt perquè creuen que 

no reforcen la coherència de què el govern fa gala. 

 

El Sr. COLOM indica que aquesta és la Comissió d’Economia i que ell parla en termes 

pressupostaris. Suggereix, doncs, al Sr. Bosch que si vol fer un debat sobre els refugiats el 

plantegi en una altra comissió. 
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En tot cas, remarca que la partida d’ajuts a la cooperació va ser una de les primeres actuacions 

que fa ver el govern i que s’ha incrementat un 0,7 %. 

Pel que fa al conjunt de partides pressupostàries, recorda que tenen un caràcter de despesa 

limitatiu i, per tant, estableixen el màxim que es pot gastar. Però després hi ha la tècnica 

pressupostària de les modificacions, que permet destinar a d’altres partides els recursos que no 

es gastin. Afegeix que això no vol dir que les altres partides no estiguessin previstes, sinó que 

han fet ús d'una tècnica pressupostària per anar movent els recursos d’un àmbit en què no s’han 

d’utilitzar de forma immediata. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/3290) Quines són les raons per a l'eliminació de les partides pressupostàries destinades 

a les Relacions Internacionals de la Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme? Quins són els 

nous objectius que té aquest programa al recaure a la Gerència de Presidència i Economia? 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM comenta que aquestes partides no depenen de la seva regidoria, sinó de la 

tinença d’alcaldia. Admet que quan es va fer la pròrroga pressupostària de 2016 es va cometre 

un error i es van adjudicar a la seva gerència, des del punt de vista administratiu i pressupostari, 

però això no significava que hi hagués un traspàs cap a la seva direcció política. Per posar un 

exemple, comenta que en cap moment ha tingut competències pel que fa a la Casa Àsia. Així, 

quan es va detectar l’error es va esmenar i es va aprofitar la modificació pressupostària per 

traslladar aquesta partida allà on havia d’haver anat inicialment. 

 

El Sr. SIERRA troba curiós que el Sr. Colom s’hagi referit en el decurs de la sessió a un 

incident d’un altre grup municipal, quan són públiques i notòries les desavinences que hi ha 

entre tinences d’alcaldia, entre corrents i entre el conglomerat de partits que conformen 

Barcelona en Comú, desavinences que es poden estendre a altres grups polítics que els donen 

suport, cosa que troba poc oportuna. 

A continuació, anuncia que el seu grup fiscalitzarà la intenció última d’aquestes partides 

pressupostàries perquè es tem que les actuacions en cooperació internacional tenen a veure amb 

el prec que ha presentat Esquerra Republicana i que no es tracti tant de l’ajuda real als refugiats, 

atès que encara no han arribat a Barcelona, sinó de la utilització política que se’n fa. En aquest 

sentit, acusa el govern de fer polítiques de gestos, de fotos, de pancartes, de Twitter i d’anar a 

Lampedusa a recollir armilles salvavides, però no fan política de veritat per resoldre els 

problemes. 

Per tant, reitera que fiscalitzaran aquestes ajudes a la cooperació internacional perquè es temen 

que aniran a països que tenen entorns ideològics pròxims al govern. 

 

El Sr. COLOM indica que aquesta intervenció no té res a veure amb la pregunta formulada. 

Tanmateix, assegura que no hi ha cap desavinença en el si del govern, sinó un error 

administratiu i pressupostari. Insisteix, doncs, que aquesta qüestió políticament mai no ha estat 

en les seves mans ni hauria estat propi que hi estigués. Assenyala que la Regidoria d’Ocupació, 

Empresa, Turisme, Comerç i Mercats no té entre les seves potestats les relacions internacionals. 

D’altra banda, comenta que l’àrea de promoció econòmica internacional de la ciutat sí que 
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depèn d’ell i que això no ha canviat amb la modificació pressupostària, però insisteix que l’únic 

que s’ha fet és restituir una partida al lloc que li pertoca, i assegura que ell ni tant sols era 

conscient que s’hagués produït aquest error. 

 

Es dóna per tractada. 

 

24.-  (M1519/3291) Quins són els motius de la reducció de les transferències destinades al 

desenvolupament econòmic, la promoció econòmica i el suport a l'ocupació i l'empresa de 

Barcelona Activa, Barcelona de Serveis Municipals i altres àrees, inclosa a la modificació de 

crèdit de la pròrroga del pressupost 2015? 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM comenta que se li fa difícil respondre a aquesta pregunta perquè, segons li 

consta, i així és com es va negociar, la partida pressupostària per a aquestes polítiques de 

Barcelona Activa ha augmentat en 6 milions d’euros, s’ha mantingut la creació de programes de 

foment de l’economia cooperativa i solidària i s’han destinat 5.500.000 euros a plans 

d’ocupació. Per tant, reitera que hi ha hagut un increment de 6.456.000 euros perquè, tal com 

han manifestat anteriorment, la creació d’ocupació i la lluita contra la precarietat laboral són 

eixos principals de la seva activitat política. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la resposta però apunta que això no és el que preguntava. En aquest 

sentit, assegura que aquesta secció de l’ordre del dia no té sentit si reiteradament no es respon al 

que es pregunta. 

A continuació, reitera que hi ha una baixada ostensible en les partides de suport a la promoció 

econòmica i a l’empresa. Reconeix que en conjunt s’incrementa el pressupost de l’economia 

social i solidària, però recorda que el seu grup s’ha abstingut en el primer punt de l’ordre del 

dia, que feia referència a Barcelona Activa, perquè no comparteixen el model que impulsa el 

govern. Entén que s’estan equivocant destinant els recursos a un sector que solament representa 

el 2 % de l’economia de la ciutat mentre que, per una altra banda, estan matant la gallina dels 

ous d’or, no solament amb l’actuació del govern respecte a les terrasses o a la moratòria 

turística, sinó amb totes les decisions que perjudiquen greument la ciutat. En aquest sentit, 

recorda que Barcelona té un model d’èxit basat en la promoció econòmica i el suport a 

l’ocupació i a l’empresa. 

Pel que fa als plans d’ocupació, assegura que són pa per a avui i fam per a demà, perquè donen 

unes expectatives i una formació a unes persones que després tenen moltes dificultats per 

integrar-se al mercat laboral. 

Reclama, doncs, que el govern potenciï la intermediació entre Barcelona Activa, les empreses i 

els treballadors que han passat per aquest organisme i també els que formen part del SOC, i 

demana que es posi en valor la promoció econòmica, l’ajut a l’empresa i al desenvolupament, i 

la promoció econòmica. Entén que això és vital i hauria de ser la funció fonamental de 

Barcelona Activa, però el govern ha rebaixat aquestes partides en més de 2 milions d’euros. 

Per tant, demana que se li respongui per què s’han rebaixat aquestes partides. 

 

El Sr. COLOM critica que el Sr. Sierra faci una disquisició per comptes de fer una pregunta. 

Quant als plans d’ocupació, li suggereix que parli amb les persones que se’n beneficien i veurà 

com els canvia la vida perquè tenen una nova expectativa i aconsegueixen inserir-se en el 

mercat laboral. Apunta que, abans d’iniciar cap procés d’intermediació, cal treure aquestes 

persones de casa, que és la fase dels plans d’ocupació, per tal de donar-los expectatives i que 

vulguin tornar a entrar en el mercat de treball. 



 

Ref:  CCP 5/16 Economia i Hisenda 

v.  18/ 5/ 2016     17: 6 
51 

Pel que fa al pressupost, assenyala que en promoció econòmica han reduït 709.000 euros i no 

pas 2 milions. En canvi, han incrementat el suport a l’ocupació, a l’empresa i als plans 

d’ocupació, on s’ha passat dels 24 milions inicials a 26,400 milions. Recomana al Sr. Sierra, 

doncs, que llegeixi els números i veurà que en conjunt aquestes partides han augmentat en 6 

milions d’euros. En tot cas, comenta que el que s’ha fet ha estat canviar partides, de la mateixa 

manera que la partida de «Turisme i esdeveniments» s’ha reduït en 1 milió i s’ha incrementat la 

d’«Estratègia i participació del turisme» en 750.000. 

Així, doncs, conclou que estan readaptant algunes partides i fent polítiques, per exemple, per 

poder destinar 5,5 milions a plans d’ocupació, però que en conjunt, considerant que tot és 

promoció econòmica, hi ha hagut un increment de 6 milions d’euros. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/3281) Quin és l'estat d'execució dels compromisos assolits el 14 de desembre de 2015 

per a millorar la qualitat dels llocs de treball del sector turístic a la ciutat i, especialment, de la 

mesura relativa al segell de qualitat per a establiments i serveis turístics? 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que amb aquesta pregunta pretenen recollir informació sobre els 

treballadors i treballadors del sector turístic, un sector especialment precaritzat. Recorda que el 

14 de desembre de 2015 Comissions Obreres, la UGT i Turisme de Barcelona van signar un 

document en què es comprometien a millorar la qualitat dels llocs de treball d’aquest sector i a 

elaborar les bases per implantar un segell de qualitat per a establiments i serveis turístics, a més 

a més d’altres mesures que el seu grup considera necessàries, com ara que la recaptació de 

l’impost turístic es pugui destinar a millorar la formació i la qualificació dels treballadors del 

turisme i d’altres activitats econòmiques complementàries d’aquest sector. També es 

contemplava la necessitat de redistribuir els beneficis que genera el turisme, de manera que 

arribin al conjunt de la població i contribueixin a mantenir i millorar la personalitat i la imatge 

de la ciutat i dels seus barris. 

Tenint en compte que dintre de pocs dies farà mig any de la signatura d’aquest document, volen 

saber en quin estat d’execució es troben aquests compromisos, especialment la mesura relativa 

al segell de qualitat. 

 

El Sr. COLOM informa que a partir d’aquell acord s’ha iniciat un programa de formació, amb 

dos mòduls de cambrers de pisos i dos mòduls relacionats amb la restauració. D’altra banda, 

comenta que s’han fet reunions amb l’Institut de Qualificacions Professionals, el qual ha 

informat les persones interessades sobre els processos d’acreditació i qualificació en el sector 

turístic. A més a més, apunta que en el marc de concertació entre empreses i sindicats s’estan 

estudiant fórmules per implementar l’acord, i des del govern i Barcelona Activa participen en 

aquesta concertació per donar tot el suport possible. 

Quant al segell de qualitat, informa que la ciutat disposa de l’acreditació Biosphere i s’està 

treballant per obtenir una nova acreditació Biosphere Barcelona, que incrementarà l’estàndard i 

incorporarà elements relatius a condicions laborals i d’equitat social. Amb aquesta acreditació, 

que és una mesura del prestigi de les empreses i és més rigorosa que l’anterior, remarca que es 

podrà exigir molt més a les diverses destinacions hoteleres que s’hi vulguin acollir. 

Finalment, recorda que l’any 2011 Barcelona va obtenir per primer cop aquesta acreditació i 

que ara es vol donar un pas endavant. 
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La Sra. BALLARÍN considera que l’inici de dos mòduls de formació són uns resultats 

relativament modestos, tenint en compte el percentatge de treballadors i treballadores del sector 

turístic. Per tant, anima el govern a treballar amb més intensitat perquè fer-se la foto pot estar 

bé, però el que realment importa és la feina que es fa després. Així, assenyala que aquesta 

qüestió és especialment sensible i que va aixecar moltes expectatives legítimes. Per tant, els 

agradaria que en un futur pròxim se’n pogués fer un balanç de resultats més optimista o més 

complet. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que no es va fer una fotografia, sinó un treball amb els sindicats més 

representatius i la Cambra de Comerç, on el govern va intermediar perquè aquestes propostes es 

poguessin implementar en el si del consorci Turisme de Barcelona. Entén, doncs, que són les 

parts les que han de tenir la iniciativa perquè aquest país es fonamenta en la concertació. Reitera 

que des del Consell de Turisme faran tot el possible per impulsar aquesta qüestió, però que 

l’acord el van firmar les parts i és a aquestes a qui pertoca tenir la iniciativa i trobar els espais 

de treball, malgrat que l’ajuntament hi pugui empènyer. 

 

Es dóna per tractada. 

 

26.-  (M1519/3282) Quina ha estat l'evolució de les inversions estrangeres realitzades a Barcelona 

des de l'any 2007? Sol·licitem que la informació es detalli a nivell anual. 

 

La Sra. BALLARÍN demana informació detallada sobre l’evolució de la inversió estrangera a la 

ciutat de Barcelona des de l’any 2007, que va ser l’any previ a la crisi econòmica. En aquest 

sentit, demana un grau de detall més elevat que el que proporciona el darrer Informe de 

conjuntura econòmica, és a dir, la informació desagregada per anys, per branca d’activitat i 

referida a la ciutat de Barcelona, perquè només tenen el global de Catalunya. 

 

El Sr. COLOM coincideix que seria desitjable tenir aquesta informació, però lamenta que les 

dades de què disposen solament recullin el global de Catalunya. En aquest sentit, comenta que 

hi ha registres estatals i per comunitat autònoma, però no d’àmbit de ciutats. Tanmateix, 

comenta que hi ha algunes anàlisis puntuals i, per un estudi de KPMG, se sap que Barcelona se 

situa en la vuitena posició mundial pel que fa a captació d’inversió estrangera. Per tant, ha 

avançat dues posicions respecte a l’any anterior. Tanmateix, subratlla que aquestes dades donen 

una perspectiva més qualitativa que no pas quantitativa i, per tant, estan treballant amb el 

gabinet d’estudis per intentar traslladar les dades de Catalunya a la ciutat de Barcelona, a la 

província o a l’àrea metropolitana. 

D’altra banda, comenta que hi ha una quantitat important d’empreses que s’han instal·lat a 

Catalunya, com Zurich Seguros, Ocado Technology o ZaptoLab, entre d’altres, que ocupen un 

determinat nombre de treballadors. En aquest sentit, assenyala que a vegades se sap el nombre 

de treballadors i a vegades la quantitat d’inversió, però són dades que s’han d’anar recollint i 

que demostren que Barcelona és una ciutat atractiva per a la inversió estrangera i per a les 

empreses, en molts casos de sectors emergents. 

 

La Sra. BALLARÍN creu que cal treballar per obtenir la màxima informació possible per poder 

avaluar l’estratègia, garantir que no es perd cap oportunitat en aquest àmbit i donar la màxima 

transparència. Creu que els ciutadans de Barcelona tenen dret a saber com evoluciona aquesta 

inversió i com es tradueix en major riquesa i ocupació. En aquest sentit, celebra que el Gabinet 

Tècnic de Programació, que té una qualificació professional molt elevada i un nivell 

d’expertesa alt, hagi començat a treballar en aquesta línia. 
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El Sr. COLOM assegura que el govern dóna tota la transparència. En aquest sentit, esmenta 

l’informe que s’emet trimestralment, amb el qual intenten acostar el màxim possible de dades al 

ciutadà, informe en el qual la inversió estrangera i els projectes sempre tenen una dedicació 

especial. Per tant, reitera que el govern és el primer interessat a fer transparent qualsevol dada 

econòmica relativa a la ciutat i desitgen poder mantenir aquest informe trimestral per tal de 

disposar de la informació sobre la situació econòmica de Barcelona. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/3312) Té intenció el Govern municipal de modificar l'ordenança d'establiments 

alimentaris ? En cas afirmatiu, indicar en quina fase es troba aquesta possible modificació i en 

quin sentit es vol fer.  

 

El Sr. MULLERAS recorda que el 29 d’abril de 2011, l’últim govern bipartit de la ciutat, 

conformat pel PSC i Iniciativa per Catalunya, sòcia fundadora de Barcelona en Comú, i presidit 

per l’alcalde Hereu, va fer una modificació de l’Ordenança d’establiments alimentaris, amb el 

suport d’Esquerra Republicana, però sense el consens del sector. Fa cinc anys, doncs, que el 

comerç espera una modificació d’aquesta ordenança per recuperar el consens i per actualitzar 

un sector que ha patit canvis importants durant els darrers anys. 

Després d’aquesta introducció, llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM comenta que el Sr. Mulleras ha saltat d’un govern a un altre i fa la impressió 

que els darrers quatre anys no s’hagi fet res en aquesta qüestió. Dit això, creu que hi ha aspectes 

que s’han de revisar, com tot el que fa referència a degustació, plats preparats, màquines de 

vending i superfícies mínimes entre altres. Així, informa que han mantingut una primera reunió 

d’un grup de treball per establir les bases i veure cap on han d’anar aquestes modificacions. 

 

El Sr. MULLERAS lamenta que la resposta sigui una mica vaga, en el sentit que no concreta 

gairebé res. Entén que és un tema important i que s’ha de posar fil a l’agulla perquè la regulació 

d’aquest sector afecta molt el compte d’explotació de les empreses i fins i tot en pot fer perillar 

la supervivència. 

Pel que fa a la degustació, considera que és un tema important. Apunta que aquí es van imposar 

uns metres quadrats per comptes d’un percentatge i creu que aquesta qüestió s’hauria de 

resoldre. També opina que s’hi haurien de contemplar noves activitats alimentàries, que n’hi ha 

moltes que els darrers anys s’han incorporat al mercat. Afegeix que moltes d’aquestes activitats 

no estan regulades i, per tant, s’hauria de corregir aquesta situació. 

Finalment, demana que s’intensifiquin les reunions del grup de treball i que es compti amb els 

sectors afectats, perquè els que ells coneixen no han estat convocats en aquestes reunions, i que 

les modificacions es facin amb el màxim consens possible. 

 

El Sr. COLOM recorda que en un punt anterior ja li han demanat que faci moltes coses a la 

vegada, però hi ha uns equips que fan molta feina i s’està avançant. Així, malgrat que durant els 

darrers quatre anys no es va fer res en aquesta qüestió, ell es compromet a fer-ho, però en els 

quatre anys de mandat que tenen, tot i que han demostrat que en un any ja han fet moltes coses. 

Entén que els grups municipals tinguin moltes expectatives que el govern pugui fer tot allò que 

no es va fer els darrers quatre anys i assegura que no els decebran, però reitera que ho faran en 

quatre anys i que de mica en mica aniran tancant els temes pendents. 
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Es dóna per tractada. 

 

28.-  (M1519/3313) Quines dades d'impacte ens pot facilitar i com valora el Govern municipal 

l'obertura comercial de festius d'aquest mes de maig? 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM informa que faran el càlcul i l’anàlisi de les dades mitjançant un mostreig durant 

el darrer diumenge del mes de maig i els dos diumenges d’octubre, de manera que de cinc 

diumenges se n’hauran analitzat tres. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que els primers resultats són decebedors, tal com recollia un diari 

de la ciutat, que deia que el segon diumenge de l’any de botigues obertes havia estat un fracàs. 

El problema, afegeix, és que el primer també va fracassar. Assegura que aquest fracàs era 

previsible perquè el govern sempre busca excuses i els milers de persones que visiten el centre 

de la ciutat no s’assabenten que les botigues són obertes i no compren. 

En aquest sentit, recorda que tres mesos enrere el govern manifestava que el pacte dels horaris 

comercials recull la consolidació de Barcelona com a destinació turística de primer ordre, i 

destacaven els mesos de maig i octubre com a períodes importants de rebuda de turistes. Pel que 

fa a ocupació hotelera, deien que els mesos de maig i octubre van acumular un 19,2 % del total 

anual de turistes i també hi havia un volum important de creueristes. I afegien que aquests 

mesos hi ha una climatologia adient per passejar i un perfil de visitants especialment interessats 

a conèixer la ciutat i a anar de compres. 

Pregunta, doncs, perquè aquests turistes no han anat de compres si fa uns mesos el govern deia 

que aquesta era una temporada ideal. Ell ho atribueix al fet que l’única preocupació del govern 

va ser fer-se la foto amb tots els sectors comercials que ho volguessin, i per aquesta raó fa uns 

mesos deien una cosa i ara en diuen una altra. En tot cas, palesa que la fórmula Colau de 

diumenges oberts ha estat un fracàs perquè els compradors no l’han entès i perquè no hi ha una 

continuïtat, la qual cosa crea confusió i perjudica les vendes. Insisteix, doncs, que es tractava de 

promocionar Barcelona com a ciutat de compres, però al govern solament li ha interessat una 

foto per vendre allò que finalment ha estat un fracàs. 

 

El Sr. COLOM suggereix al Sr. Mulleras que llegeixi la notícia completa, perquè també s’hi 

afirma que el balanç de l’obertura d’anys anteriors encara va ser més negatiu, de manera que 

només selecciona allò que li interessa. 

D’altra banda, confirma que la gent surt a passejar però no compra, però apunta que el govern 

no pot obligar la gent a comprar. El que ha fet el govern, afegeix, és anunciar que les botigues 

són obertes, com ho demostra el fet que la gent hagi sortit a passejar i hagi entrat a les botigues, 

però el que ha passat és que, la gent que ha comprat, ha comprat menys. A més a més, comenta 

que es van donar circumstàncies especials, com ara que un diumenge va ploure i un altre hi 

havia el campionat de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya. 

Per acabar, reitera que faran l’informe sobre tres diumenges de cinc, mentre que en l’anterior 

informe es van analitzar tres diumenges de deu, que és una proporció més gran. A més a més, 

afirma que els efectes són acumulatius, que la gent sap que els comerços són oberts, però en tot 

cas no es busca la demanda nacional, sinó la turística. I és per aquesta raó que es fan campanyes 

adreçades al turisme. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

29.-  (M1519/3297) Sol·licitem conèixer l'aportació que realitza l'Ajuntament a l'esdeveniment 

anomenat The Shopping Night Barcelona (sigui dinerària, sigui publicitària, sigui amb 

permisos) i si, tenint en compte l'exclusivitat i elitisme comercial d'aquest, aquesta és una 

aposta de futur del consistori? 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que el 3 de desembre proppassat es fa realitzar la sisena edició del 

Shopping Night Barcelona i, entre altres activitats, es va fer una festa privada en col·laboració 

amb l’Asociación Española de Lujo. Irònicament, dubta que hi assistissin treballadors d’ETT. 

Comenta que a la presentació es va dir obertament que aquell era un esdeveniment purament 

comercial, per molt que es volgués disfressar de cultural, i un dels patrocinadors, Els Amics del 

Passeig de Gràcia, defineix aquesta via  com «el lloc on els barcelonins hem sentit admiració 

pel nostre passeig de Gràcia, lloc de residència de la burgesia». Indica que potser alguns 

proletaris han sentit enveja i altres han sentit odi. 

En tot cas, pregunta quina ha estat l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona a aquest 

esdeveniment, atès que és un dels patrocinadors tant pel que fa al finançament com a la 

publicitat i als permisos. També pregunta, tenint en compte l’exclusivitat de l’esdeveniment, si 

aquesta és una aposta de futur per al consistori. 

 

El Sr. COLOM matisa que l’ajuntament no n’és promotor, sinó que, com en altres activitats que 

es realitzen a la via pública, concedeix les llicències si correspon fer-ho. En aquest cas, informa 

que la llicència es va concedir des del Districte de l’Eixample, amb la taxa corresponent. 

Afegeix que a la convocatòria de subvencions es va presentar un pla de màrqueting i 

comunicació per a les accions de dinamització que es realitzaven, valorades en 92.000 euros. 

Se’n van sol·licitar 25.000 i se’n van atorgar 15.000. 

D’altra banda, creu que el nombre d’assistents va ser proper a 70.000 persones, la majoria 

ciutadans de Barcelona, que són molts més dels que viuen al passeig de Gràcia. Per tant, suposa 

que algun proletari hi va assistir. 

Finalment, assenyala que aquesta actuació es va fer al centre però era oberta a tota la ciutat i 

reitera que hi va haver 70.000 persones. Així, tot i que aquesta no és una aposta del govern, 

considera que és una activitat com altres que es fan a la ciutat i que demanen el suport de 

l’ajuntament, raó per la qual, atès que el govern governa per a tothom i tenint en compte que 

aquesta activitat atrau una presència important de ciutadans, hi van donar suport. 

 

El Sr. GARGANTÉ recomana que visitin la pàgina web d’aquest esdeveniment i podran 

comprovar que s’hi diu que l’ajuntament n’és promotor. Per tant, suposa que es demanarà que 

es retiri aquesta afirmació. Finalment, pregunta si la quantitat que hi va aportar l’ajuntament és 

de 15.000 euros. 

 

El Sr. COLOM respon que aquesta subvenció atorgada es va sol·licitar en un procediment amb 

concurrència. 

 

El Sr. GARGANTÉ remarca, pel que fa a la xifra de 70.000 assistents, que és una zona per on 

passen molts de turistes. Reconeix que potser alguns dels assistents eren proletaris, però amb 

ínfules de creure’s que són una altra cosa. Finalment, per la resposta del Sr. Colom, entén que 

aquests esdeveniments es continuaran subvencionant. 

 

El Sr. COLOM comenta que, si les bases de Barcelona en Comú i del PSC ho aproven, la 

direcció política de Comerç i del districte de l’Eixample passaran a altres mans i per tant no pot 
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respondre. Però, en tot cas, creu que aquest esdeveniment és un acte de ciutat, que té una certa 

afluència de gent i ja s’ha constituït com un dels elements que hi ha a la ciutat. Tanmateix, 

afirma que, si s’hagués de fer de nou, segurament no es faria, però una vegada consolidat no 

retiraran una cosa que funciona i que la gent gaudeix. Però assegura que des del districte es 

posen límits seriosos en el tipus d’activitats, s’exigeix que no siguin oneroses i que representin 

el màxim gaudi per a la gent de la ciutat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

30.-  (M1519/3298) Sol·licitem conèixer l'estat del projecte de ressort turístic projectat des de 2014 

en el Parc Natural de la Serralada Litoral, a una finca anomenada Can Girona, ubicada als 

afores de Santa Maria de Martorelles i quines són les intencions del govern actual en relació a la 

finca propietat de l'Ajuntament de Barcelona des de 1920. 

 

El Sr. GARGANTÉ exposa que, segons han pogut llegir a la premsa, l’ajuntament havia 

projectat la construcció d’un complex turístic de 100 hectàrees a Santa Maria de Martorelles, al 

Vallès Oriental, i sembla que des de fa molts anys és el propietari dels terrenys. Segons 

l’avantprojecte, continua, s’hi havia de construir un complex turístic que tenia una previsió de 

40.000 visitants, però altres informacions aparegudes a la premsa apunten que aquest projecte 

no es pressupostarà tal com està plantejat, sinó que, segons fonts governamentals, tindrà unes 

finalitats de reinserció laboral per a joves. 

Per tant, pregunta si el govern pretén continuar aquest projecte turístic, que estava projectat des 

de 2014, o si la intenció és utilitzar-lo per a projectes de reinserció laboral per a joves. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que aquesta actuació no es planteja com un projecte turístic, sinó 

que en primer lloc es vol millorar un edifici que té l’ajuntament que té un alt grau de degradació 

i utilitzar-lo com a casa de colònies i destí de lleure en mig de la natura, que pugui beneficiar 

les famílies o les persones que hi vulguin anar. 

En segon lloc, confirma que també s’està plantejant donar-li una funció de reinserció laboral per 

a joves. 

Per tant, indica que es volen conjugar ambdós aspectes i informa que el projecte el pilota l’Àrea 

de Joventut. 

 

El Sr. GARGANTÉ demana que s’aclareixi si el projecte inicial era instal·lar-hi un complex 

turístic, malgrat que ara s’hagi redefinit, o si les informacions que té són errònies. 

 

El Sr. COLOM manifesta que respondrà amb una expressió que feia temps que tenia ganes de 

dir, i és que no ho sap. Del que pot informar és de com s’està planejant actualment aquest 

projecte, però tanmateix es compromet a facilitar-li tota la informació més endavant sobre com 

s’havia plantejat inicialment i si ha sofert modificacions. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

La PRESIDENTA, abans de cloure la sessió, informa, a petició de la secretària, que hi ha hagut 

un error en la transcripció de la proposta d’acord del punt 2 de l’ordre del dia, relatiu a la 

modificació de la concessió d’ús privatiu a Paralelos Musicales SL. Aclareix que a l’expedient 
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figura la proposta d’acord on hi consta també l’aprovació de la pròrroga de la concessió per un 

termini de cinc anys, informació que per error no es va recollir en el punt esmentat de l’ordre 

del dia que es va fer arribar amb la convocatòria. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.23 h. 

 


