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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 19 de setembre de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de setembre de 2017, s'hi 

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

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

Pisarello Prados, Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, Irma Rognoni i Viader, Raimond 

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

Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia, Eulàlia Reguant i Cura i Gerard Ardanuy i 

Mata, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació 

del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado i les Sres. i els Srs.: Félix Ortega 

Sanz, gerent d’Empresa, Cultura i Innovació; Carme Turégano López, gerent del Districte de 

Sant Andreu; Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia; i Antonio Muñoz 

Juncosa, Interventor General. 

 

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

 

S'obre la sessió a les 16,35 h. 

 

La PRESIDENTA anuncia que diversos grups han proposat d’agrupar els punts 1, 2, 10 i 11 de 

l’ordre del dia, relatius al turisme i al comerç; els punts 7, 8 i 9, relatius a diverses 

adjudicacions; els punts 12 i 21, relatius a l’Agència Tributària de Catalunya, i els punts 19 i 23, 

relatius a plusvàlues. 

 

El S. COLOM troba que no és oportú agrupar els punts 1 i 2 per tal de no vincular la 

turismofòbia amb els atemptats. En canvi, li sembla bé agrupar els punts 10 i 11. 

 

La PRESIDENTA resol que es tracti el punt 2 separat, els punts 1, 10 i 11 agrupats, i distribueix 

els temps d’intervenció. 

 

La Sra. BALLARÍN reclama que en el debat de les proposicions el Grup Socialista pugui 

intervenir com a tal, al marge del govern. 

 

El Sr. ARDANUY informa que s’ha d’absentar de la sessió després del debat del tercer punt de 

l’ordre del dia. 

 

La PRESIDENTA dóna la benvinguda a la Comissió d’Economia i Hisenda a les Srs. Rognoni i 

Reguant. 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 S'aprova. 
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II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

Acords de la Comissió de Govern de 13 de juliol de 2017: 

 

1.-  (3-096/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-096/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, derivat del compromís d’ingrés provinent de la Generalitat de 

Catalunya en concepte d’aportació extraordinària per al fons de foment del turisme (FFT), 

segons Conveni signat de 23 de desembre de 2016, per finançar projectes municipals en matèria 

de turisme per la minimització de l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els 

serveis en determinades àrees de la ciutat de Barcelona, i per un import total de 25.000,00 

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

que consta a l’expedient, referència comptable 17070395; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

2.-  (3-097/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-097/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

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

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

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

Govern, de 15 de juny de 2017, i per un import total de 127.194,27 euros, de conformitat amb 

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

referència comptable 17070495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-

NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 20 de juliol de 2017: 

 

3.-  (3-102/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-102/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

en rectificació de generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aplicació del Romanent de 

Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 

2016, per ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del 

turisme (FFT), per finançar projectes municipals en matèria de turisme, passant una part de la 

despesa, que era despesa corrent, a despesa de capital segons petició del Districte de Sarrià com 

a òrgan gestor, i per un import total de 53.632,04 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

17071195; 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 26 de juliol de 2017: 

 

4.-  (3-099/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-099/2017 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 2017, provinents de l’ingrés de l’exercici 2017 de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona per destinar a despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB, 

per un import de 140.561,20 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17071095; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

5.-  (3-112/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-112/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 813.321,00 euros, per atendre despeses derivades del Conveni de col·laboració 

en matèria de gestió cadastral entre l’Ajuntament de Barcelona i la Dirección General del 

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

que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17072191; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

Acord de la Comissió de Govern de 7 de setembre de 2017: 

 

6.-  (3-108/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-108/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’ingrés de l’Institut de Barcelona Esports, per 

atendre despeses de la Convocatòria General de Subvencions 2017 del Districte de Sants, per un 

import de 38.490,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17071795; 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 14 de setembre de 2017: 

 

7.-  (3–116/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-116/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’ingrés de l’Institut Municipal de Serveis Socials, 

per atendre despeses derivades del Programa d’Atenció Integral al Personal Municipal 

(PAIPEM), per un import de 13.685,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

17083195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte d’aquest 

acord a la Comissió d’Economia i Hisenda  

 

8.-  (3–119/2017) APROVAR l’expedient núm.3-119/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

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

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

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

Govern de 15 de juny de 2017, i per un import total de 8.800,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17090195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-

NE compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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9.-  (3–120/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-120/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’ingrés de la Generalitat de Catalunya (Servei 

d’Ocupació de Catalunya), per atendre despeses derivades del Programa Treball i Formació, per 

un import de 2.222.377,76 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17090495; i 

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

Comissió d’Economia i Hisenda 

 

b) Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Actuacions en turisme i comerç arran de l’atemptat del passat 17 d’agost. 

 

El Sr. COLOM informa que després de l’atemptat del 17 d’agost l’Ajuntament de Barcelona va 

activar el Pla d’emergències municipal. Destaca l’actuació dels professionals, comerciants i 

vianants en el lloc dels fets, actuació que va contribuir a salvar vides i va donar una percepció 

de serenor i resiliència, i que l’endemà va unir ciutadans i turistes sota el mateix crit de «no 

tenim por». 

Pel que fa a l’àmbit de turisme, assenyala que des del primer moment la Regidoria de Turisme 

va estar en contacte permanent amb representants del sector. Destaca que, arran d’aquestes 

converses, el Gremi d’Hotelers i Apartur van oferir habitacions lliures als turistes que no podien 

accedir als establiments de la zona de l’atemptat. El Consorci Turisme de Barcelona també va 

posar-se en contacte amb la Gerència de Seguretat i Prevenció a fi de coordinar les accions amb 

la Guàrdia Urbana, sobretot per donar informació als turistes. En aquest sentit, es va ampliar 

l’activitat del Call Center, que durant el dia de l’atemptat i els tres dies següents va estar obert 

vint-i-quatre hores. A més a més, indica que es va parlar amb les plataformes turístiques perquè 

publiquessin a les seves pàgines web la informació del Call Center. 

D’altra banda, apunta que després de donar l’atenció primerenca a les víctimes els membres del 

govern municipal es varen proposar de recuperar la normalitat el més aviat possible i varen 

traslladar aquesta consigna als diversos operadors turístics de la ciutat. En aquest sentit, destaca 

que, de les més de 600 trucades que es varen rebre al Call Center els dos primers dies, el tercer 

dia es va passar a 99 i 67. 

A continuació, informa que el dia 22 d’agost es va produir una trobada amb els agents del 

sector turístic i comercial, tant amb empresaris com amb sindicats, presidida per l’alcaldessa 

Colau, a la qual també van assistir la regidora de Comerç i Mercats i ell mateix. En aquesta 

reunió el govern municipal va agrair la resposta del sector, es va fer una primera valoració de la 

situació i es van començar a unir esforços per restablir la normalitat. Així, es va valorar la 

importància que algunes zones de la ciutat, les línies de metro i els establiments i punts turístics 

estiguessin tancats el mínim temps possible. També es va considerar la necessitat que el 

Congrés de Cardiologia, que s’havia de celebrar el 30 d’agost, transcorregués amb normalitat. 

Posteriorment, es van celebrar altres reunions en les quals es va plantejar la necessitat de 

recollir informació rigorosa i fefaent sobre els impactes de l’atemptat que permetin elaborar uns 

informes al cap de 30, 60 i 90 dies, per tal de poder plantejar les actuacions que es considerin 

oportunes. 

 

La Sra. RECASENS comença la intervenció agraint la tasca del teixit econòmic i social de la 

ciutat, els funcionaris de l’ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, especialment dels 
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Mossos d’Esquadra, i recorda que aquest agraïment ja es va fer de manera formal amb 

l’atorgament de medalles als cossos de seguretat, serveis d’emergència i socials de la ciutat. 

Destaca també la reacció d’hotelers, apartaments turístics, taxistes i molt especialment la 

reacció cívica, que va permetre la ciutat sobreposar-se a un atemptat tan greu. 

Tot seguit, anuncia que el seu grup té un ànim positiu i propositiu, també preventiu. Per aquesta 

raó, el Grup Demòcrata havia demanat poder tractar conjuntament els punts de l’ordre del dia 

que fan referència a aquesta qüestió. Tanmateix critica la intervenció del regidor Colom perquè 

creu que és més pròpia d’un informe que podria haver fet el comissionat de Seguretat, Sr. 

Recasens, i recorda que la Comissió d’Economia i Hisenda hauria de tractar temes de promoció 

econòmica. Així, doncs, el seu grup vol que es tracti sobre mesures de suport al teixit comercial 

i de la restauració. Si bé admet que encara s’està estudiant l’abast dels fets del mes d’agost, no 

voldria que l’actuació de l’ajuntament es basés en la lògica de l’acció-reacció. Per tant, apunta 

que en aquest moment, en què ja hi ha serenitat, es pot abordar aquesta situació de forma 

preventiva. En aquest sentit, remarca que el sector del comerç ha començat a fer una reflexió 

per analitzar com es pot afrontar aquesta situació mitjançant unes campanyes de promoció 

perquè no decaiguin els índexs de consum, la tranquil·litat ni la normalitat dels eixos comercials 

i de restauració. 

D’altra banda, comenta que París i Niça són destinacions turístiques no gaire llunyanes a 

Barcelona i que han actuat de forma reactiva quan han caigut els índexs de turisme de manera 

important. Recorda que França va perdre el lideratge turístic mundial que ostentava l’any 2016. 

Seguidament, assenyala que el sector turístic, sobretot en l’àmbit dels congressos, treballa amb 

una previsió a dos anys vistes, de manera que en aquest moment cal treballar per programar el 

futur. Així, indica que a curt termini aquest turisme potser no es veurà afectat però assegura que 

es comença a notar una davallada del consum, que els indrets més turístic no tenen la mateixa 

aglomeració de gent que hi havia hagut en moments àlgids. 

Per totes aquestes raons, demana que el govern endegui actuacions concretes, conjuntament 

amb el sector, de promoció internacional per compensar els possibles efectes negatius de 

l’atemptat. Recorda que l’economia és global, que les destinacions són globals. A més a més, 

creu que és important que Barcelona exerceixi el lideratge i faci de capital del país, perquè els 

problemes de Barcelona afecten tot Catalunya. Insisteix, doncs, que cal fer accions de 

promoció, conjuntament amb Turisme de Barcelona, amb el sector de la restauració i amb la 

Diputació de Barcelona, i crear sinèrgies. També reclama campanyes específiques en la zona on 

es va produir l’atemptat perquè el consum es recuperi. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Per començar, fa un record per 

a les víctimes de l’atemptat del 17 d’agost i desitja una recuperació ràpida dels ferits. També fa 

un reconeixement per als cossos de seguretat i d’emergències. 

Pel que fa a l’informe presentat, assenyala que es limita a fer una descripció de les mesures 

preses de suport a la ciutadania, als comerciants i empresaris, i que ja s’han comentat en altres 

comissions o en trobades diverses. Creu, doncs, que, més enllà de la descripció dels fets, s’ha de 

tenir una actitud propositiva per afrontar el futur. 

D’altra banda, ha trobat a faltar l’agraïment a alguns sectors de la Rambla i de la Boqueria, 

especialment als treballadors i comerciants de la Rambla, molts dels quals són d’origen àrab o 

indi, que es poden haver sentit al marge de l’entramat d’entitats i que poden fer aportacions. 

Creu que aquests sectors han de ser reconeguts perquè també es van implicar en el moment de 

l’atemptat. 

Quant a les mesures de seguretat, reclamades pels comerciants de la Boqueria i pels Amics de la 

Rambla, recorda que demanen que hi hagi més presència de cossos i forces de seguretat per 

garantir una assistència millor als ciutadans. En aquest sentit, assenyala que pocs dies abans de 
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l’atemptat es va celebrar el Tast a la Rambla, on hi va haver una gran concentració de persones, 

i els comerciants es varen queixar de la poca presència de Guàrdia Urbana i cossos i forces de 

seguretat. Admet que aquesta qüestió s’ha de tractar amb el comissionat de Seguretat, però creu 

que no és sobrer que els comerciants i les entitats, conjuntament amb els cossos i forces de 

seguretat, puguin analitzar les capacitats i les necessitats que hi ha en aquest àmbit. 

Tot seguit, indica que aquest és un moment per prendre mesures i, davant l’impacte que 

l’atemptat hagi pogut tenir en alguns sectors econòmics, especialment el de la restauració i del 

comerç, creu que s’haurien d’emprendre campanyes de promoció i suport al comerç que han 

reclamat insistentment. En aquest sentit, esmenta l’oportunitat que representa la campanya de 

Nadal i que els mesos de novembre i desembre són el període de l’any més important per al 

comerç. Creu, doncs, que Barcelona ha de fer una aposta per garantir una bona campanya de 

Nadal per intentar recuperar el nivell d’estabilitat en el consum i de presència de visitants a la 

ciutat i evitar així la davallada de l’activitat econòmica com a conseqüència de l’atemptat. Creu 

que aquesta campanya serà el millor termòmetre per veure quin ha estat l’impacte de l’atemptat 

i per veure com es pot recuperar l’índex normal de presència de clients i de moviment als 

entorns comercials més importants de Barcelona. 

A continuació, subratlla que el mateix sector reconeix que s’ha fet un seguiment important de la 

situació i, quant al suport emocional que s’ha donat als treballadors implicats directament o 

indirectament en l’atemptat, tothom reconeix que ha estat eficient. Tot i així, insisteix que les 

campanyes de dinamització del comerç i del turisme, amb la incorporació dels sectors que 

s’hagin pogut sentir més marginats, han de ser una de les prioritats principals per als mesos 

propers, i aquesta és la qüestió que més ha trobat a faltar en l’informe presentat. 

 

El Sr. BOSCH anuncia que el Grup d'Esquerra Republicana votarà a favor de la proposició del 

Grup Demòcrata i en contra de la proposició del Grup de Ciutadans. 

Quant a la proposició del Grup Demòcrata, es mostra d’acord a promocionar internacionalment 

Barcelona i el seu comerç, però tem que insistir massa que la ciutat ha estat colpida i que hi ha 

riscos comercials pugui transmetre una imatge depriment de Barcelona, imatge que considera 

que no és real. Reitera el condol a les víctimes, expressa la tristor que l’atemptat els va produir i 

dóna l’enhorabona a tots els que van actuar per resoldre la situació, però remarca que la 

ciutadania ha reaccionat amb molta força, determinació i d’imprimir més dinamisme a la ciutat. 

Pensa que aquesta és una bona notícia però, tot i que valoren la bona intenció de la iniciativa, 

raó per la qual hi votaran a favor, creu que és contraproduent vincular la promoció de la ciutat 

amb els atemptats. 

Pel que fa a l’informe presentat, agraeix les explicacions. Destaca que la ciutat està remuntant la 

situació molt bé i que és important recuperar la Rambla com a nervi històric i fins i tot 

emocional de Barcelona. Malgrat que considera positiva aquesta dinàmica, demana que el 

regidor expliqui la notícia apareguda el dia anterior en el sentit que Barcelona no farà cap 

monument dedicat a les víctimes de la Rambla, i que es limitarà a fer unes plaques com les que 

es van fer a París després de l’atemptat a la sala Bataclan, segons declaracions del comissionat 

de Programes de Memòria, Sr. Ricard Vinyes. Critica que els grups municipals, els comerciants 

i els veïns no hagin pogut participar en aquesta decisió. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera l’agraïment del seu grup per la reacció de tot el comerç de la 

Rambla, el qual va ajudar a salvar vides obrint les portes dels seus establiments. 

Dit això, no comparteix la proposició del Grup de Ciutadans i no entén que es proposi de fer 

una campanya per dinamitzar i donar suport a l’activitat dels eixos i entorns comercials de la 

ciutat que són sensibles de ser objectiu d’un atemptat terrorista. Pregunta com se sap quines 

zones són susceptibles de patir un atemptat i, si se sabés, indica que fer-ne publicitat no 
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convidaria la gent a passejar-hi o a comprar-hi. Per tant, considera que amb aquesta mesura, 

lluny de protegir el comerç d’aquestes zones, les perjudicarien. 

Troba, doncs, aquesta iniciativa fora de lloc i anuncia el vot contrari a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que l’atemptat del 17 d’agost a Barcelona va permetre veure el 

pitjor de la condició humana però també el millor, la solidaritat i la resposta dels barcelonins. 

Dóna les gràcies, doncs, als sectors privats, hotels i apartaments turístics, a la Guàrdia Civil, a la 

Policia Nacional, als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana, als professionals del sistema de 

salut i als comerciants i veïns de la Rambla i de la Boqueria, per l’ajuda que tots ells van oferir 

des del primer moment de l’atemptat. 

A continuació, apunta que cal esperar a veure l’evolució dels indicadors turístics per avaluar 

l’impacte que ha tingut l’atemptat i creu que durant les campanyes més immediates, com les de 

Nadal, Setmana Santa o estiu, ja es començarà a veure quin ha estat aquest impacte. També 

assenyala que s’haurà d’analitzar l’impacte d’aquest atemptat en el turisme de congressos de 

Barcelona. Demana, doncs, diligència i que es reaccioni aviat per evitar que es produeixi un 

impacte negatiu en el turisme. 

Tot seguit, assegura que, després dels atemptats, la millor política comercial són les polítiques 

de seguretat, especialment de seguretat preventiva, tal com van dir els comerciants en el darrer 

Consell de Turisme i Ciutat. En aquest sentit, recorda que des de l’any 2004 s’han fet 67 

operacions antiterroristes, 55 de les quals dutes a terme per la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional, i s’han produït un total de 229 detencions de gihadistes, el 83 % de les quals varen ser 

fetes per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, actuacions que varen evitar atemptats a 

Catalunya. 

D’altra banda, entén que l’Ajuntament de Barcelona també ha de reaccionar al més aviat 

possible i el Grup Popular reclama que es posin les barreres físiques adequades a les zones de 

més concurrència pública i que es faci més visible la presència de la policia en aquests indrets. 

A més a més de les consideracions anteriors, el seu grup es favorable a les campanyes de 

promoció internacionals i internes, però també a campanyes didàctiques contra la turismofòbia, 

que és un altre dels problemes que van sorgir durant el mes d’agost, abans dels atemptats. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a ambdues proposicions sobre la 

promoció comercial tant al conjunt de Barcelona com específicament als eixos comercials més 

afectats pels atemptats i dels que són susceptibles de patir-ne. Insisteix en la política de 

prevenció per evitar que els comerciants hagin de patir aquests impactes negatius. 

 

La Sra. REGUANT agraeix als treballadors públics i a tota la ciutadania la feina que van 

desenvolupar el dia de l’atemptat i els dies següents. 

Pel que fa a l’informe del govern, mostra preocupació per la manera com s’aborda aquesta 

qüestió. En aquest sentit, recrimina que l’únic informe de govern que s’ha presentat fins al 

moment hagi estat a la Comissió d’Economia i Hisenda, i que s’abordi aquesta qüestió des del 

punt de vista de la seguretat o de l’economia, però que no es parli d’impacte social ni de 

mesures per garantir els drets, que és el que necessita prioritàriament la ciutat. Critica, doncs, 

que aquesta qüestió només s’abordi des de la perspectiva econòmica, raó per la qual es va reunir 

ràpidament el Consell de Turisme i Ciutat, o des del punt de vista de seguretat. 

Quant a les dues proposicions, té la sensació que hi ha grups que volen aprofitar totes les 

ocasions per continuar dirigint l’activitat econòmica de Barcelona cap al turisme, encara que els 

indicadors diguin que no cal. La  CUP - Capgirem Barcelona defensa un canvi de model 

econòmic, enfocat cap als sectors productius. Per això, considera que s’ha de fer una 

planificació per afrontar aquest canvi de model i impulsar una indústria no contaminant i la 

diversificació d’activitats. Entén, doncs, que l’ajuntament ha de combatre el monocultiu turístic, 
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ha de treballar per socialitzar els ingressos provinents d’aquest sector, per millorar les 

condicions de vida a la ciutat, per garantir els drets dels ciutadans i invertir en la transformació 

econòmica que es necessita. Insisteix que no s’ha de continuar aprofundint en un model que no 

garanteix els drets. 

A continuació, exposa que segons BSM l’activitat econòmica dels sectors turístic i comercial 

s’han recuperat i ha retornat als nivells que hi havia abans de l’atemptat. Per tant, entén que no 

cal implementar més mesures per recuperar aquesta activitat. 

 

El Sr. ARDANUY exposa que l’atemptat del 17 d’agost va significar un sotrac per a Barcelona 

i posa de manifest el comportament exemplar de la ciutadania a l’hora de gestionar aquesta 

crisi. Creu que l’objectiu essencial és assolir la normalitat. 

Quant a l’informe presentat, agraeix les dades facilitades pel govern relatives a l’impacte 

d’aquest atemptat sobre el comerç i el turisme. En tot cas, indica que cal continuar treballant per 

combatre l’impacte negatiu que aquest acte terrorista ha tingut sobre la imatge de Barcelona 

com a ciutat segura. Creu que l’ajuntament té un paper rellevant en la construcció d’entorns de 

complicitat i de treball amb el sector comercial i turístic per tal que el canvi cap a la normalitat 

en el funcionament quotidià de la ciutat es pugui visualitzar. 

Pel que fa a les proposicions, anuncia el seu fot favorable a la proposició presentada pel Grup 

Demòcrata perquè creu que Barcelona ha de tenir una estratègia o un pla de contingència per 

donar un missatge positiu de la ciutat, especialment en l’àmbit internacional, com un entorn 

segur. En definitiva, reclama complicitat amb els sectors econòmics vinculats al sector del 

comerç i del turisme i que es visualitzi internacionalment una situació de normalitat. 

Finalment, anuncia l’abstenció en la proposició presentada pel Grup de Ciutadans perquè no es 

poden focalitzar les zones de la ciutat que puguin ser objectiu del terrorisme, per tal de no 

generar un efecte negatiu en aquests entorns. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que l’atemptat del 17 d’agost va representar un dels moments 

més terribles que ha viscut la ciutat de Barcelona en la història recent, però també afirma que la 

reacció del món del comerç i de la restauració, a la Rambla i als seus entorns, va ser 

absolutament modèlica, de suport i acolliment a les víctimes. Dóna les gràcies a aquests sectors 

i manifesta que és un motiu d’orgull per a la ciutat que aquests sectors pensessin en primer lloc 

en les víctimes i que després es fessin esforços per tornar a la normalitat. 

Quant a l’àmbit de comerç, del qual és responsable, explica que després del contacte telefònic 

immediat que varen tenir amb el sector de la zona, membres de la regidoria varen visitar els 

dies subsegüents els comerços. També comenta que el tinent d’alcalde Collboni i ella mateixa 

varen visitar el barri del Raval perquè varen percebre que, mentre la Rambla i la Boqueria 

tornaven paulatinament a la normalitat, els comerços i establiments de restauració d’aquest barri 

eren força buits. 

Destaca que el dia 21 d’agost es va fer una manifestació, convocada per 160 entitats i que va 

congregar 5.000 persones, sota el lema «La comunitat musulmana contra el terrorisme». Entén 

que aquesta va ser una primera reacció magnífica d’aquesta comunitat per combatre la 

islamofòbia que podia provocar aquest atemptat, perquè ells són els primers que estan en contra 

d’aquest assassinat brutal. 

D’altra banda, informa que durant la setmana posterior a l’atemptat la Regidoria de Comerç va 

treballar en el suport social, psicològic i personal amb els paradistes de la Boqueria i els 

comerciants la Rambla. També esmenta una reunió que el dia 22 d’agost varen mantenir amb 

representants dels sectors hoteler, del comerç i de la restauració per objectivitzar les dades, 

analitzar els efectes de l’atemptat i plantejar línies d’acció de cara al futur. 
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A continuació, informa que l’1 de setembre varen mantenir una reunió amb els eixos comercials 

i les associacions de comerciants dels districtes de Ciutat Vella i de l’Eixample, amb Amics de 

la Rambla, els presidents de Barcelona Oberta, Barcelona Comerç, del Gremi de Restauració, i 

de diferents mercats del centre de la ciutat, per analitzar possibles accions de promoció, entre 

altres. 

En totes aquestes reunions, comenta que el sector sempre ha destacat la importància de la 

normalitat i la necessitat de no insistir en els aspectes negatius, sinó de posar l’accent en la 

promoció i el reforçament d’altres actuacions que ja s’estan fent. En aquest sentit, doncs, es va 

acordar una taula de treball reduïda per avançar en propostes concretes. 

 

El Sr. COLOM apunta que de les experiències de París varen aprendre que era molt important 

el mateix dia de l’atemptat, però també allò que es feia els dies següents. Defensa, doncs, el 

treball que ha fet el govern municipal amb els diferents sectors afectats, amb els sindicats i amb 

els veïns. Així, doncs, l’endemà de l’atemptat es varen posar d’acord amb aquests sectors per 

unificar criteris, per acordar una metodologia de diagnosi rigorosa, per establir actuacions 

adequades en funció de les anàlisis fetes i per treballar conjuntament. En definitiva, subratlla 

que la normalitat també es construeix i pronostica que si després de l’atemptat cadascú hagués 

fet un discurs diferent en aquest moment no hi hauria la sensació de normalitat que hi ha. Per 

construir aquesta normalitat, afegeix, s’han de donar les respostes adequades. Insisteix, doncs, 

que s’està fent un treball rigorós, tal com es reconeix a tot arreu, i es farà una valoració de la 

situació al cap de 30, 60 i 90 dies. En aquesta línia, remarca que el primer congrés que es va fer 

a la ciutat després de l’atemptat va transcórrer amb normalitat. 

Finalment, assenyala que es faran les actuacions que corresponguin, però que no es faran 

campanyes preventives, sinó que es limitaran a prendre les mesures que s’acordin amb el sector 

després de fer l’anàlisi de la situació. 

 

La Sra. RECASENS recorda que el Sr. Colom va dir a la Comissió de Seguiment que el 15 de 

setembre hi hauria un primer informe sobre l’impacte de l’atemptat, amb dades quantitatives. 

Pregunta, doncs, si ja tenen aquestes dades. 

En segon lloc, està d’acord que no cal fer una campanya per estendre la por i matisa que la 

proposta del seu grup és fer una campanya per explicar al món que Barcelona és una ciutat de 

pau i d’acollida, és a dir, una campanya en positiu i sense fer referència als atemptats. Remarca 

que les xarxes socials permeten estendre ràpidament missatges de manera global. 

Finalment, esmenta que han acceptat una esmena que el govern ha presentat a la proposició del 

Grup Demòcrata, però no la pot explicar per falta de temps. 

 

La Sra. MEJÍAS matisa que la proposició que presenta el seu grup fa referència a l’impacte que 

l’atemptat va tenir sobre els comerços de la Rambla del Raval els dies subsegüents. Lamenta 

que el govern no ho hagi entès així i reitera que es tracta d’espais on s’acumulen grans 

concentracions humanes. Insisteix que moltes entitats de la Rambla els han fet saber que havien 

demanat més suport al Tast a la Rambla per garantir la seguretat. 

Per acabar, anuncia que el seu grup comunicarà a altres centres comercials, com les Arenes, 

Diagonal Mar o l’Illa, eixos comercials i espais de vianants com el Portal de l’Àngel o el carrer 

Gran de Sant Andreu i els entorns de la Sagrada Família, que el govern municipal no vol donar 

suport a la seva activitat ni implementar plans de dinamització. 

 

La Sra. REGUANT anuncia el vot contrari del seu grup a ambdues proposicions. 
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El Sr. COLOM comenta que aquesta no és la primera reunió que es fa per tractar aquesta 

qüestió, sinó que primer es va reunir el Consell d’Immigració, també la permanent de Turisme i 

Ciutat, i la Comissió de Presidència. 

Pel que fa a les declaracions del comissionat de Seguretat relatives al monument a les víctimes 

de l’atemptat, indica que va fer una exposició molt argumentada però que la decisió del govern 

es prendrà en un termini de dos mesos. 

 

El Sr. MULLERAS demana explicacions sobre l’esmena que ha presentat el govern a la 

proposició del Grup Demòcrata per poder decidir el sentit del vot. 

 

La Sra. RECASENS comenta que el govern ha presentat una esmena a la proposició del seu 

grup, esmena que ha estat acceptada parcialment. A continuació, llegeix el text definitiu que es 

porta a votació. 

 

La Sra. BALLARÍN expressa que estan d’acord a fer una campanya de promoció dels eixos 

comercials, però discrepen de fer extensiva aquesta campanya als totes les zones susceptibles de 

ser objectiu d’atemptats terroristes, perquè és difícil de determinar quines són aquestes zones. 

En tot cas, sí que volen reforçar amb una campanya de promoció i de dinamització la zona que 

va ser víctima de l’atemptat del dia 17 d’agost. 

A continuació, informa que han presentat una esmena oral a la proposició del Grup de 

Ciutadans, que no ha estat acceptada. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del govern a la 

proposició. 

 

La Sra. MEJÍAS desmenteix que hagin rebut cap esmena del govern. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que el govern està a favor de fer la campanya que es demana a 

l’entorn afectat per l’atemptat, tal com s’està parlant amb les entitats i associacions comercials, 

però que el concepte de zones susceptibles de patir un atemptat és tan indeterminat que no hi 

poden donar suport. 

 

La PRESIDENTA pregunta en què consisteix exactament l’esmena i si es demana la supressió 

del concepte que esmentava la Sra. Ballarín. 

 

La Sra. BALLARÍN proposa que se substitueixi l’expressió «que són sensibles de ser objectiu 

d'atemptats terroristes» per «que han estat objecte de l’atemptat terrorista». Aclareix que 

aquesta esmena es va fer arribar al Sr. Sierra. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que hi ha altres eixos comercials i altres espais de la ciutat on es 

produeixen grans acumulacions de públic i, per tant, creu que aquesta campanya de promoció i 

dinamització hauria de ser més integral. El seu grup, doncs, no accepta l’esmena. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia l’abstenció dels grups del govern a la proposició del Grup de 

Ciutadans. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable a la proposició de Ciutadans perquè ja ha quedat 

recollit que s’està parlant d’eixos on hi ha molta afluència de gent i, per tant, s’hi inclouen el 

centre de la ciutat, la Sagrada Família i altres. 
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El Sr. BOSCH anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició de Ciutadans, però demana 

que consti la seva protesta perquè s’ha tornat a debatre aquest punt i el sentit de la transacció. 

 

La PRESIDENTA matisa que no hi ha hagut cap transacció i que el text que es porta a votació 

és el mateix que s’havia presentat originalment. 

 

El Sr. BOSCH insisteix que s’està reinterpretant el sentit del text. 

 

El Sr. MULLERAS entén que l’esperit de la proposició és fer promoció de les zones afectades i 

també de les zones de Barcelona on hi ha més concurrència de públic. Així, doncs, no creu que 

l’esperit de la proposició sigui assenyalar cap zona concreta, sinó fer actuacions en aquelles 

zones que necessiten una atenció especial pel que fa a la seguretat i a la dinamització comercial. 

Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/6818) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar compte de 

les mesures portades a terme pel govern municipal per protegir l'industria turística de Barcelona 

i combatre la turismefòbia. 

 

El Sr. COLOM exposa que per protegir la indústria turística de Barcelona no s’hauria d’utilitzar 

l’expressió «turismofòbia», i no pas per amagar la realitat, sinó perquè aquesta és una petició 

que fan diversos sectors econòmics de la ciutat, que han expressat públicament que és 

perjudicial propagar aquest concepte. En aquest sentit, admet que a la ciutat hi ha interessos 

diferents, que hi ha un problema de congestió a l’espai públic i de serveis perquè una ciutat amb 

1.600.000 habitants rep 17.000.000 de turistes que es concentren en uns punts turístics concrets, 

tal com reconeixia recentment en una entrevista el ministre de Turisme, Álvaro Nadal. Apunta, 

doncs, que es tracta de gestionar el turisme i pensar col·lectivament com es pot obtenir el 

màxim de beneficis que genera aquesta activitat, com es reparteixen aquests beneficis i alhora 

disminuir-ne els impactes negatius. 

A continuació, remarca que la massificació turística no és un problema exclusiu de Barcelona i 

altres ciutats com Roma, Florència, Berlín, les Illes Balears o Donostia estan afrontant aquesta 

situació. Apunta que recentment va assistir a un congrés sobre turisme sostenible i assenyala 

que Amsterdam fa anys que treballa en aquesta línia. En tot cas, assegura que Barcelona s’ha 

convertit en un referent en aquest àmbit i comenta que la setmana anterior, en la sessió de 

l’OMT que escollia el seu màxim dirigent, es va esmentar Barcelona com a exemple de 

polítiques de gestió turística. Creu que es tracta de preservar la imatge de la ciutat, la seva 

singularitat, la seva idiosincràsia i, en definitiva, allò que la fa atractiva. 

D’altra banda, indica que els turistes mateixos troben que Barcelona té problemes de congestió 

i, per tant, s’ha de gestionar aquesta situació. Fins i tot, afegeix, un hoteler deia recentment a la 

televisió que si no es posen controls Barcelona pot perdre allò que té de meravellós. Per tant, 

alerta que l’èxit pot acabar matant la gallina dels ous d’or. 

Davant d’aquesta situació, el govern ha pres diverses mesures. En primer lloc, varen crear el 

Consell de Turisme i Ciutat per tal que tothom pugui participar en la gestió d’aquesta activitat. 

En segon lloc, el govern municipal ha fet ordenances i normes, però també ha arribat a acords 
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amb el sector privat, com l’acord de bones pràctiques amb els guies turístics. També assegura 

que les plataformes d’allotjament turístic més significatives de la ciutat estan treballant per 

eradicar els pisos turístics il·legals i en aquest moment Barcelona és una ciutat capdavantera en 

aquesta lluita. Afegeix que aquestes mesures són només un exemple de l’actuació del govern 

municipal per preservar el turisme a la ciutat i per aconseguir que aquesta activitat aporti el 

millor de si mateixa, que se’n redistribueixin els beneficis i que disminueixi l’impacte negatiu 

que té. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Manifesta que el Sr. Colom ha 

estat hàbil per intentar desenfocar l’objectiu de la compareixença parlant de mesures contra la 

concentració turística, com ordenances, normes o multes. El seu grup està d’acord en algunes 

d’aquestes mesures i en contra d’altres, però recorda que abans de l’atemptat del 17 d’agost 

Barcelona era present als mitjans de comunicació a causa d’actes contra el turisme, campanyes 

contra comerços i escarnis a hotels, accions que han provocat danys dels quals ningú no s’ha fet 

càrrec. Tampoc coneix la resposta que ha donat el govern municipal als grups, perfectament 

identificats, que s’han responsabilitzat d’aquestes campanyes contra el turisme. A més a més, 

considera que si Barcelona vol continuar essent un referent en l’àmbit turístic el pitjor que es 

pot fer és enviar missatges a la comunitat internacional de rebuig contra el turisme, com 

pintades a les parets en espais on es concentra l’activitat turística. 

Fruit d’aquesta situació, recorda que es va celebrar una sessió extraordinària de la comissió, en 

la qual el govern va fer un monòleg i va explicar les actuacions que ha fet per desconcentrar 

l’activitat turística, però va palesar que no havia adoptat cap mesura contra aquestes campanyes 

que perjudiquen la imatge i la marca de Barcelona, i que envien missatges a la comunitat 

internacional de rebuig al turisme, quan aquest és un dels sectors econòmics més importants de 

la ciutat. A més a més, remarca que quan parlen de turisme no es refereixen exclusivament al 

turisme vacacional, sinó també al turisme de congressos, de negocis i altres, que tenen una 

importància especial, i totes aquestes modalitats també són víctimes de les accions de rebuig. 

Per tant, pregunta quines mesures ha pres el govern per posar fi a aquestes accions contra el 

turisme, que momentàniament han quedat silenciades com a conseqüència de l’atemptat 

terrorista del 17 d’agost i de certes actituds polítiques. 

Demana, doncs, quines són concretament les ordenances i les normes que ha esmentat el Sr. 

Colom i quines mesures s’han pres per identificar les persones que fan campanyes contra el 

turisme, campanyes que perjudiquen la convivència, provoquen pèrdues a negocis i envien un 

missatge de rebuig del turisme a la comunitat internacional que perjudica sectors econòmics 

importants de la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS recorda que el 27 de juliol es va produir un atac al bus turístic, atac que 

qualifica de menyspreable i que va ser reivindicat el dia 30 de juliol per Arran. Lamenta que 

disset dies més tard es produís l’atemptat de la Rambla i destaca que en aquell moment tothom 

es va posar al costat del sector turístic. Conclou que això demostra que hi ha una línia molt fina 

que separa determinades manifestacions, debats i posicionaments que hi ha a la ciutat. 

Seguidament, reclama que el govern municipal actuï i l’acusa de no passar de la fase de la 

diagnosi. Critica que es parli de concentració per no fer servir la paraula «turismofòbia», però 

assenyala que la realitat no es pot negar i recorda diversos mitjans de comunicació 

internacionals situen Barcelona en el tercer lloc entre les ciutats que pateixen turismofòbia. 

Creu, doncs, que el govern municipal està acomplexat perquè a la campanya electoral varen 

brandar la bandera de la turismofòbia però un cop al govern s’han trobat amb la realitat que més 

de cent mil famílies viuen d’aquest sector econòmic i, per tant, cal donar suport a aquest sector. 

D’altra banda, assegura que pot compartir algunes manifestacions que fa la CUP i recorda que 
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quan va ser tinent d’alcalde va defensar el turisme sostenible des del punt de vista social, 

econòmic i mediambiental. Per aquesta raó, varen impulsar els agents cívics, varen prohibir 

l’aparcament d’autocars a la Sagrada Família i a la Via Laietana, varen implementar mesures 

per poder participar de l’IVA del turisme, varen fer plans de turisme de districte o varen 

imposar el pagament d’una entrada al Parc Güell, mesura que Barcelona en Comú va dir que 

retiraria però que ara l’han consolidada i, a més a més, han apujat 50 cèntims aquesta entrada. A 

més a més, recorda que el seu grup ha proposar imposar una taxa per al visitant de dia i suposa 

que el govern municipal deu estar estudiant aquesta mesura, que es va aprovar amb el vot de 

tots els grups. També suposa que el govern deu haver treballat amb el sector per implantar 

aquesta taxa, perquè sense la col·laboració dels operadors turístics no es podrà fer. 

Finalment, entén que al govern li faci angúnia parlar de turismofòbia i que no vulguin apropiar-

se d’aquest discurs, però lamenta que el fessin servir anteriorment per atacar el sector, si bé 

després han hagut de rectificar. 

 

El Sr. BOSCH creu que s’ha d’anar alerta a l’hora de magnificar alguns fets i de donar-los més 

publicitat, perquè es podria produir un efecte bumerang. Apunta que si es dóna la imatge que 

Barcelona és una ciutat turismofòbica al final la imatge es pot convertir en realitat i deixaran de 

venir turistes. Assegura, però, que aquesta imatge no es correspon amb la realitat. Reclama, 

doncs, que s’introdueixi en el debat altres elements. Si bé troba preocupant que es produeixin 

atacs al bus turístic i a hotels, atacs que el seu grup sempre ha condemnat perquè no són 

correctes, però també troba incorrecte paralitzar l’aeroport de Barcelona i provocar cues de 

moltes hores, amb milers de passatgers que perden els vols, perquè el Govern espanyol no ha 

adoptat les mesures necessàries per afrontar els canvis en el control de passaports que s’ha 

produït a la Unió Europea. Apunta que molts aeroports d’altres ciutats han demanat exempcions 

per resoldre aquesta situació. També critica la concessió del servei que AENA va atorgar a 

EULEN, empresa que paga sous de misèria i que va provocar la vaga que es va produir a l’estiu 

i que encara no s’ha resolt. Insisteix que aquestes situacions també perjudiquen el turisme, 

encara més que els atacs que s’esmentaven anteriorment. Opina, doncs, que també es pot parlar 

de turismofòbia institucional del Govern espanyol, una actitud que fa molt de mal a Barcelona i 

al sector turístic de la ciutat. 

A continuació, creu que s’ha de diferenciar entre turistes i turisme. En aquest sentit, afirma que 

s’ha de respectar els turistes, les persones, i encara més després de l’atemptat del 17 d’agost, 

però alhora entén que s’ha de poder criticar un model de sector, d’indústria turística, esquitxat 

per pràctiques que no són positives, com salaris a la baixa, bombolla turística, massificació i 

baixa qualitat. Afegeix que si es vol un turisme de qualitat s’ha de poder criticar aquest model i 

prendre mesures per canviar-lo. Considera que això no és turismofòbia, sinó tot el contrari, 

perquè al capdavall tant els ciutadans com els turistes són víctimes d’aquesta situació, perquè 

pateixen un turisme de baixa qualitat. Conclou, doncs, que s’han de prendre mesures perquè els 

visitants tinguin una bona experiència de l’estada a Barcelona. 

En definitiva, reitera que s’ha d’eradicar l’odi al turista i abordar un canvi, urgent i necessari, en 

el model turístic de la ciutat, que és un model de barator i de massificació, i que a vegades es 

podria qualificar de turisme escombraria. 

 

El Sr. MULLERAS explica que el mes d’agost, abans de l’atemptat, era a Narbona i va anar al 

mercat d’aquella ciutat i un venedor de formatges li va comentar que a Barcelona no volen els 

turistes. Li va haver d’explicar que només són uns radicals, els que no volen els turistes, uns 

extremistes que havien provocat aldarulls violents a començament del mes d’agost. Tot i que no 

ho va dir a aquell paradista, sí que vol denunciar en el si de la comissió que qui va cometre 

aquests atemptats contra el turisme va ser Arran, que són les joventuts de la CUP, i la CUP és 
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qui decideix, amb Junts pel Sí i Esquerra Republicana, el futur de Catalunya. També afirma que 

aquest grup és decisiu a l’Ajuntament de Barcelona en les grans decisions polítiques que pren 

l’alcaldessa Ada Colau, sobretot en matèria de turisme, i posa com a exemple el pla de limitació 

d’establiments hotelers, que es va aprovar gràcies al suport de la CUP. Insisteix que, tal com 

ells mateixos han reconegut, uns encaputxats de la CUP i d’Arran van assaltar un autobús 

turístic amb lemes com «El turisme mata els barris», varen justificar aquests atemptats contra el 

turisme. Afegeix que aquest grup va continuar fent aquestes actuacions a les Illes Balears, a 

Barcelona van punxar rodes de bicicletes, entre altres accions, com per exemple pintades als 

carrers de la Barceloneta del tipus «Turista, respecta o mor». També recorda que el mes de 

desembre anterior varen aparèixer pintades en un establiment hoteler de la plaça del Sol amb 

l’expressió «Cremarem l’hotel» i recentment al Parc Güell s’han vist pintades que diuen 

«Tourist, go home». Finalment, denuncia els atacs produïts en hotels del Barri Gòtic i del Poble 

Nou. 

Considera, doncs, que no es tracta de fets aïllats, sinó que hi ha una campanya de turismofòbia. 

Si bé apunta la possibilitat que aquesta campanya s’hagi cancel·lat després de l’atemptat del 17 

d’agost, creu que aquests grups polítics turismofòbics la reprendran, tant la CUP com altres 

grups polítics que donen suport a Barcelona en Comú, perquè recorda que aquests eslògans 

varen ser presents en la seva campanya electoral i formen part del seu cos ideològic. 

Per aquestes raons, demana que s’acabi amb la turismofòbia, que es facin campanyes 

didàctiques a Barcelona per eliminar-la i que l’Ajuntament de Barcelona faci campanyes 

específiques per lluitar contra aquesta turismofòbia, que fa tant de mal a la ciutat i als 

barcelonins. 

 

La Sra. REGUANT té una sensació d’estranyesa pel fet de trobar-se en aquesta comissió com si 

no passés res mentre la Guàrdia Civil limita la llibertat d’expressió, entra a impremtes o intervé 

el servei de correus. Per tant, llença un missatge de suport a les persones que en aquest moment 

són a les portes d’Unipost, a Terrassa, mostrant el rebuig a aquestes actuacions que limiten drets 

fonamentals. 

Pel que fa al tema de la compareixença, assegura que a Barcelona no hi ha turismofòbia, 

malgrat que es repeteixi mil vegades, sinó que és un constructe ideològic que fan alguns grups 

polítics per justificar un seguit d’accions i d’activitat econòmica, perquè volen tapar les 

vergonyes del model econòmic actual, basat en el monocultiu del turisme. Afirma que no hi ha 

ningú que no vulgui el turisme, sinó que allò que no es vol un model de massificació turística 

que destrossa barris, encareix l’habitatge, expulsa veïns, precaritza les condicions de treball i 

uns pocs s’enduen els beneficis, que sovint evadeixen impostos. Això és el que critica el Grup 

de la CUP - Capgirem Barcelona, mentre que a altres els preocupen les rodes de bicicleta. 

Reitera, doncs, que la turismofòbia no existeix. 

Tot seguit, reclama que les administracions i l’economia social encarin una reconversió 

econòmica de la ciutat cap a sectors productius, que permeti millorar les condicions materials 

de vida dels veïns front a un model especulatiu i d’explotació. Diu a la portaveu del Grup 

Demòcrata que no es tracta d’implementar mesures socials, econòmiques i mediambientals 

mentre el benefici se’l queda el sector turístic per comptes dels veïns de la ciutat, que és el que 

va passar durant el mandat anterior. Exigeix que es deixi estar la cantarella de la turismofòbia, 

perquè la poden utilitzar però només serveix per justificar determinades posicions polítiques 

davant de certs sectors, que són els que alguns grups defensen, sectors que no són els veïns 

expulsats ni les classes populars de la ciutat. 

D’altra banda, també reclama que s’abandoni la fòbia a la protesta, com la que en aquests 

moments s’està produint a Terrassa, la del país que intenta defensar el dret a decidir i a 

expressar-se lliurement o la protesta en contra dels efectes negatius del turisme. 
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El Sr. ARDANUY exposa que cal caminar cap a un model on la governança del turisme sigui 

més compartida i que posi la ciutadania al centre, perquè és la gran oblidada del sector turístic. 

Entén que la ciutadania, l'Administració i el sector són els tres pilars que han de poder 

consensuar i compartir un model de governança del turisme de la ciutat. 

D’altra banda, considera que el turisme és un sector econòmic de primer nivell a la ciutat i, per 

tant, el model ha de ser respectuós amb l’entorn, ha de fomentar el talent, ha de tenir les millors 

condicions laborals possibles, ha d’estimular i retenir el turisme, ha de fugir de l’especulació 

empresarial i ha de respectar i reforçar la convivència amb els residents. Aquest model, doncs, 

ha d’establir uns vincles de relació per tal que aquesta governança sigui més efectiva. Afirma 

que en aquest moment no es donen aquestes condicions. Admet que hi pot haver debat, feina i 

documents, però assegura que no hi ha un model de governança sòlid que funcioni. 

 

El Sr. COLOM lamenta que la Sra. Recasens hagi comparat un atac vandàlic amb un atemptat 

terrorista, manifestació que l’ha deixat estupefacte. En relació amb els atacs vandàlics, 

assenyala que tothom els ha rebutjat, que el govern ha adoptat mesures i ha interposat les 

denúncies corresponents. Ara, tal com pertoca a un estat de dret, la policia ha de fer les 

investigacions necessàries. En canvi, indica que l’atemptat terrorista va ser un atemptat contra 

tota la ciutat de Barcelona, que va afectar residents i visitants. Per tant, insisteix que una cosa 

no té res a veure amb l’altra i ambdues tenen motivacions molt diferents. 

A continuació, opina que davant de les dimensions de la massificació que el turisme té a 

Barcelona cal actuar i afirma que el govern ho està fent, que està governant la situació i, en 

aquest sentit, ha fet un salt qualitatiu perquè durant els quatre anys anteriors no s’havia fet gran 

cosa. Admet que s’havien pres mesures, però entén que no hi havia un model ben definit, com 

ho demostra el fet que el pla estratègic era en un calaix. Per tant, convida que tots els grups, que 

són presents en el Consell de Turisme i Ciutat, treballin conjuntament per construir la 

governança que necessita el turisme. Accepta que aquesta governança és complexa, però creu 

que l’han d’abordar. 

Quant a les mesures concretes que ha pres el govern municipal, indica que als entorns de la 

Sagrada Família s’han fet zones de vianants, s’han abaixat les terrasses, s’han simplificat les 

línies d’autobús, s’ha incrementat l’impost turístic conjuntament amb el Govern de la 

Generalitat i s’ha establert aquest impost per als creueristes que anteriorment no el pagaven. 

També apunta que s’està treballant amb la Diputació de Barcelona per constituir un observatori 

i per descongestionar l’afluència de visitants. Però, per sobre de tot, el que estan intentant és 

que els diversos sectors relacionats amb el turisme treballin conjuntament, i considera que 

aquest és el salt qualitatiu que necessita la societat, liderat per la regidoria. 

 

La Sra. RECASENS acusa el Sr. Colom de fer demagògia perquè ha tret de context les seves 

paraules. Ella havia explicat que en quinze dies la ciutat va donar una imatge al món per dos 

fets brutals, els atacs contra el turisme que es produïen a la ciutat de Barcelona d’una banda i els 

atemptats de l’altra. Per tant, assenyala que aquesta era la imatge que es donava al món. 

D’altra banda, coincideix amb la Sra. Reguant que els fets descrits no són turismofòbia, sinó 

vandalisme. 

Per acabar, indica que les mesures preses al Consell de Turisme i Ciutat són un llegat del pla 

que durant el mandat anterior es va deixar preparat, elaborat per la catedràtica Maria Abellanet i 

que també col·labora amb el govern actual. Per tant, considera que voler-se apropiar d’aquestes 

mesures és fer populisme i demagògia. 
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La Sra. MEJÍAS creu que no es pot negar la realitat i, més enllà de la realitat fictícia en què 

viuen la CUP i Esquerra Republicana, coincideix amb l’argumentació del Sr. Bosch en el sentit 

que el turista ha de tenir una experiència de qualitat. Tanmateix, palesa que això no passa quan 

el visitant experimenta atacs al bus turístic, ja sigui un assistent al Congrés de Cardiologia o un 

jove que és a Barcelona en un viatge de fi d’estudis. Tampoc no és una experiència de qualitat 

trobar-se els carrers pintats amb lemes de rebut o viure els escarnis a l’hotel i la destrossa del 

vestíbul. Insisteix que això passa i que d’això se’n diu turismofòbia. 

 

El Sr. BOSCH no nega la realitat que descriuen els portaveus de Ciutadans i del Partit Popular, 

però demana que expliquin tota la veritat al formatger de Narbona al qual s’ha referit el Sr. 

Mulleras i que li diguin que quan viatgi a Barcelona s’haurà de passar hores a la cua de 

l’aeroport i se li farà malbé el formatge, situació de la qual responsabilitza el Govern de l’Estat, 

que té el suport dels dos grups esmentats. 

 

La Sra. REGUANT diu que els altres grups poden continuar criminalitzant la protesta però 

mentrestant altres persones continuaran lluitant pel dret a la ciutat i perquè la ciutat sigui per a 

qui l’habita. 

 

El Sr. COLOM admet que el pla estratègic a què s’ha referit la Sra. Recasens estava a punt, 

però assenyala que Convergència i Unió va governar durant quatre anys i no el va implementar. 

En canvi, apunta que el govern actual sí que l’ha implementat i ho ha fet molt abans d’acabar el 

mandat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (02 OF 2017-FB) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici de 

2017 i successius de les Ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre Béns Immobles; OF 

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

per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, aprovades provisionalment pel Plenari 

del Consell Municipal de 21 de juliol de 2017, en el sentit dels informes que figuren a 

l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de 

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

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

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre 

de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que a la sessió plenària del Consell Municipal del mes de juliol es 

va aprovar inicialment una modificació molt concreta de les ordenances fiscals, que no tenia res 

a veure amb la modificació de fons de les ordenances que el govern vol fer en una proposta 

propera. L’objectiu d’aquella modificació és introduir millores en la lluita contra la pobresa 

energètica eximint les llars que la pateixen del pagament de la taxa de clavegueram, millores en 

la lluita contra la contaminació incrementant la tarifa d’estacionament durant episodis de 

contaminació, i en tercer lloc evitar que la revisió cadastral tingui un impacte negatiu en el 
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comerç de la ciutat. Pel que fa a aquesta tercera qüestió, assenyala que dos de cada tres 

comerços de Barcelona han reduït el valor cadastral i, per tant, també se’ls reduirà el rebut de 

2018, mentre que els altres comerços es beneficiaran dels nous topalls. 

En aquesta proposta d’acord es resolen les al·legacions presentades a aquestes mesures. Exposa 

que el govern ha estimat les quatre al·legacions presentades pel PDCat, el qual bàsicament 

demanava informació, també se n’han estimat tres presentades pel Partit Popular i se n’han 

desestimat quatre del Partit Popular i quatre de la CUP. En aquest darrer cas, indica el govern 

en comparteix el fons i està disposat a negociar-les quan es faci la reforma en profunditat de les 

ordenances però no en aquests casos concrets. 

 

La Sra. RECASENS anuncia la reserva de vot del seu grup. Admet que les esmenes que ha 

presentat el seu grup han estat acceptades, però discrepa que fossin merament informatives 

perquè darrere de la petició d’informació s’apunta cap a on vol anar el seu grup. Per exemple, 

pel que fa als topalls de l’IBI dels comerços, que se situen al 7 % i al 14 %, entén que haurien 

d’anar més enllà. També demanen que la nova figura tributària de l’IBI davant de la revisió 

cadastral s’acordi per consens. D’altra banda, no entén perquè des de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona s’està trigant tant per fer els tràmits per a l’exempció de taxes per a famílies 

vulnerables. Quant a l’impost de vehicles, el govern no ha respost si pensa introduir-hi canvis 

aprofitant la nova classificació de la Direcció General de Trànsit. Finalment, veuen alguna 

vaguetat en la redacció de l’ordenança relativa a la zona blava, pel que fa al temps màxim 

d’estacionament, tot i que el govern argumenta que ho fa així per donar més seguretat jurídica. 

En conclusió, reitera que formalment les esmenes han estat acceptades però creu que hi ha 

recorregut per continuar-ne parlant. 

 

El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del Grup de Ciutadans. Recorda que aquestes 

modificacions de les ordenances ja es van debatre i votar tant a la darrera sessió de la comissió 

com al plenari del Consell Municipal. Adverteix al govern que en aquestes sessions es varen 

aprovar tres de les quatre modificacions que plantejava perquè es pot fer la votació per separat, 

però reclama que es tingui en compte que Barcelona és una de les ciutats que té una major 

pressió fiscal de tot Espanya i, si bé està d’acord que cal lluitar contra la pobresa energètica i 

s’han d’implementar mesures contra la contaminació, no es pot permetre que això es faci 

apujant taxes i introduint nous impostos. Suggereix que el govern adopti la proposta de 

Ciutadans i que durant els episodis de màxima contaminació el transport públic de la ciutat 

sigui gratuït. 

En conclusió, el seu grup és favorable a abaixar els impostos i reduir la pressió fiscal a la ciutat 

de Barcelona, també és favorable a la lluita contra la pobresa energètica, però en cap cas a costa 

d’augmentar la pressió fiscal. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que amb aquesta mesura es redueixen els topalls d’augment del 

rebut de l’IBI als comerços fins al 7 % i el 14 % per a locals comercials amb un valor cadastral 

menor i major als 306.399 euros respectivament. D’altra banda, també s’adopten un conjunt de 

mesures per afavorir els vehicles d’emissions molt baixes o d’emissió zero i l’augment del cost 

d’aparcament a les àrees blava i verda per als no-residents durant els períodes de contaminació 

elevada. Finalment, es garanteix l’exempció de la taxa de clavegueram a les famílies en situació 

de pobresa energètica. 

A continuació, afirma que el compromís del Grup d'Esquerra Republicana amb la fiscalitat 

verda, la lluita contra l’exclusió social i el suport al comerç és inqüestionable. Per aquesta raó, 

anuncia el vot favorable a la proposta. 
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El Sr. MULLERAS exposa que Barcelona és la ciutat més cara d’Espanya i qualsevol 

modificació d’ordenances fiscals que no serveixi per abaixar impostos o taxes és una 

oportunitat perduda per als barcelonins. 

Pel que fa a les quatre propostes de modificació de les ordenances que es presenten, demana 

que es puguin votar per separat, tal com varen fer a la sessió del mes de juliol, perquè és 

possible que el posicionament del seu grup sigui diferent en cada una d’elles. 

A continuació, anuncia la reserva de vot del seu grup. Apunta que han d’analitzar la resposta a 

les al·legacions que havien presentat. Assenyala que el govern no ha acceptat la petició de 

congelar l’IBI del comerç, sinó que s’han mantingut els topalls i, per tant, augura que l’IBI dels 

comerços pujarà. Tot i que considera que aquesta modificació és necessària, la troba insuficient 

perquè, si bé admet que l’augment no serà tan elevat com estava previst, constata que el rebut 

per aquest impost continuarà pujant, quan el seu grup reclamava que es congelés i que s’abaixés 

en els casos que fos necessari. 

Quant a l’impost de vehicles, comenta que es fan modificacions tècniques que no impliquen cap 

problema. 

Pel que fa a la taxa de clavegueram, demanen que la mesura s’implementi en l’àmbit 

metropolità de forma accelerada i critica la lentitud de l’Ajuntament de Barcelona i dels 

ajuntaments de l’àrea metropolitana per implementar-la. 

Finalment, en relació amb l’estacionament, el seu grup continua tenint dubtes perquè entén que 

aquesta mesura forma part de la política «cotxefòbica» del govern, que fa tot el que pot per anar 

en contra del vehicle privat. Considera, doncs, que aquesta mesura és recaptatòria i arbitrària, i 

que apujaran el preu de l’aparcament no quan sigui necessari, sinó quan ho decideixi el govern 

municipal. 

 

La Sra. REGUANT considera que aquesta modificació de les ordenances fiscals és tímida o 

modesta i denota incapacitat de plantejar una política fiscal més valenta i més profunda que 

reverteixi allò que han fet governs anteriors. Discrepa que s’hagi de fer una modificació parcial, 

quan es podria començar a parlar de les ordenances de 2018 i entrar en qüestions de fons. 

En tot cas, pel que fa a les modificacions concretes que es plantegen, indica que en el fons són 

les mateixes que ja es van debatre el mes de juliol, més enllà de la reforma de la taxa de 

clavegueram en aplicació de la Llei 24/2015, i les troba insuficients. 

Quant a la taxa d’estacionament durant episodis d’alta contaminació, destaca que aquests 

episodis es produeixen de dos a quatre dies l’any i, per tant, aquesta mesura tindrà poc impacte 

real en la reducció del trànsit. A més a més, apunta que a Barcelona el problema és el nivell de 

contaminació permanent, no puntual durant uns dies concrets. Creu, doncs, que s’haurien 

d’abordar mesures més globals. 

En relació amb l’IBI, el seu grup va fer diverses propostes i les respostes a les al·legacions han 

consistit en tecnicismes i l’excusa, que s’utilitza sovint, de l’opinió desfavorable dels serveis 

jurídics. Considera que és hora d’anar més enllà. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que els nous topalls en l’impost de l’IBI per al comerç són una 

mesura que es va introduir per ajudar a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació en un 

dels sectors que tenia una afectació per la reforma cadastral. Destaca que hi ha una reducció del 

10 % al 7 % i del 20 % al 14 %, en funció de si un immoble supera o no el llindar dels 60.000 

euros de valor cadastral. Assegura que aquesta mesura permetrà una rebaixa d’aquest impost en 

els pocs casos en què hi ha un increment del valor cadastral. En aquest sentit, subratlla que dues 

terceres parts dels comerços de Barcelona experimentaran una baixada de l’impost com a 

conseqüència de la revisió cadastral, que ha tingut uns efectes redistributius molt positius. En 

tot cas, entén que es fa una passa positiva que permet continuar avançant. 
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El Sr. PISARELLO coincideix amb la Sra. Reguant en el sentit que la majoria d’aquestes 

modificacions obeeixen a raons tècniques i urgents, i per això es plantegen en aquest moment. 

Però el govern no renuncia a plantejar una solució de fons, que ha de ser rigorosa i no s’ha 

excusar en tecnicismes. Per tant, indica que si no hi ha una proposta rigorosa, amb prou suport 

jurídic que permeti fer-la, és molt difícil tirar endavant qualsevol reforma, tant a l’ajuntament, a 

la Generalitat o a qualsevol ciutat del món. Mostra, doncs, la predisposició del govern a abordar 

aquesta reforma. 

D’altra banda, el govern discrepa de la proposta de fons que fan els grups de Ciutadans i 

Popular de rebaixar impostos, i apunta que la filosofia del govern en aquesta qüestió ja l’han 

exposada reiterades vegades. 

Quant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, informa que l’han instat perquè no es cobri aquesta 

taxa metropolitana, i també l’Agència Catalana de l’Aigua perquè faci el mateix amb el cànon 

de l’aigua, qüestió en la qual entén que també haurien de ser exigents. En tot cas, creu que no es 

pot impugnar davant del Tribunal Constitucional qualsevol llei relativa a la pobresa energètica, 

no fer res per donar suport a les famílies que la pateixen i després exigir més celeritat, a 

l’ajuntament i a l’àrea metropolitana, en l’exempció d’aquesta taxa. Demana, doncs, més 

coherència en aquesta qüestió. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, ERC i de la CUP pel que 

fa a la modificació de les OOFF 1.2, 3.5 i 3.12; amb el posicionament contrari de la CUP a la 

modificació de l’OOFF 1.1; i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs i PP.  

 

4.-  (EM 2017-06/13) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de la societat 

privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per tal d’actualitzar el seu 

objecte social en el sentit que consta en l’expedient i de declarar-la mitjà propi i servei tècnic de 

l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen, 

aprovat inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, de 20 de juny de 2017. PUBLICAR 

el present acord i el text de la modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

FACULTAR indistintament, el President i el Secretari de Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(BSM) per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 

acord. 

 

El Sr. ORTEGA recorda que el 20 de juny es va aprovar la modificació dels estatuts de BSM a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. Aquesta modificació es va posar a exposició pública el 

període preceptiu, entre el 30 de juny i el 10 d’agost, i comenta que no s’hi han presentat 

al·legacions. Destaca que la proposta reconeix BSM com a mitjà propi i servei tècnic de 

l’Ajuntament de Barcelona, per tant susceptible que l’ajuntament i les seves entitats li puguin 

fer encàrrecs de gestió, alhora que s’actualitzen alguns aspectes de l’objecte social d’aquest 

organisme, s’eliminen algunes activitats que ja no gestiona, com ara Túnels de Vallvidrera, o de 

gestió d’aigües residuals, com Clabsa, i es reconeixen explícitament altres activitats que es 

gestionen, com els encàrrecs del Parc del Fòrum, del Parc Güell o del Parc de Montjuïc. 

Afegeix que també s’adapta algun redactat sobre les activitats de tractament i aprofitament de 

residus arran de la modificació dels estatuts de TERSA. 

 

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

Demòcrata, Cs i ERC i amb l'abstenció del PP i CUP.  
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5.-  (2017/144) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de 

Barcelona. PUBLICAR el present acord i el text aprovat al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

El Sr. COLOM comenta que, tot i que sigui un tràmit administratiu, és important perquè 

l’aprovació definitiva d’aquest canvi d’estatuts permetrà que s’incorporin al Consell Econòmic i 

Social de Barcelona totes les patronals representatives de la ciutat. Destaca que la incorporació 

de PIMEC i CEPIME permetrà el reconeixement del paper que l’empresa petita i mitjana té a la 

ciutat i al país. A més a més, també es permet que en aquest organisme hi hagi representants de 

l’economia social en qualitat d’observadors. 

D’altra banda, apunta que eixampla el paper institucional del CESB i es permet que pugui 

comparèixer anualment a la comissió corresponent del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

En conclusió, opina que aquestes modificacions reforcen l’organisme i en preserven la 

independència, de manera que pugui exercir les seves funcions en millors condicions. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del seu grup i felicita el govern per aquesta 

mesura. Recorda que el govern de Convergència i Unió va treballar molt per permetre que el 

teixit econòmic representat per PIMEC i Foment del Treball estigui representat en el CESB. El 

seu grup s’enorgulleix i s’alegra que això s’hagi aconseguit. 

 

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

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup i s’alegra que s’hagi produït 

aquesta modificació dels estatuts, que permetrà que el CESB sigui més representatiu de tots els 

sectors. 

 

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

 

La Sra. REGUANT anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

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

Demòcrata, Cs, ERC i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.  

 

6.-  (E.09.6025.17) MODIFICAR, l’acord del Plenari del Consell Municipal aprovat en sessió 

ordinària de 5 de maig de 2015, relatiu a la cessió d’ús privatiu gratuïta a favor de la Generalitat 

de Catalunya, d’uns locals de propietat municipal ubicats al carrer Sas núm. 35-39, i la clàusula 

primera de les seves condicions reguladores, d’acord amb el document annex, en el sentit que 

els locals destinats a la ubicació de l’Escola de Formació d’Adults del Bon Pastor, són els núm. 

3, 4, 5 i 6, restant vigents la resta de condicions reguladores aprovades a l’esmentat acord. 

 

La Sra. TURÉGANO exposa que la remodelació del barri del Bon Pastor va permetre l’any 

2014 iniciar la compra de quatre locals al carrer de Sas, als números 35, 37 i 39, que en aquell 

moment sobre plànol corresponien als números 4, 5, 6 i 7. Afegeix que aquests locals es varen 

comprar per cedir-los a la Generalitat amb l’objecte de fer el centre de formació d’adults que 

han de substituir les aules que hi havia de manera provisional. Aquesta cessió patrimonial es va 

fer durant l’any 2015. 
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A continuació, explica que posteriorment a aquesta cessió es va observar aquests locals no 

tenien una identificació clara i la intervenció es va fer als locals 3, 4, 5 i 6, dels números 35, 37 i 

39 del carrer de Sas, i això va fer que el Patronat d’Habitatge i el Districte de Sant Andreu 

avisessin la Generalitat de Catalunya i l’any 2016 es va iniciar una permuta del local número 7 

pel número 3. En aquest moment ja es pot concloure la cessió a la Generalitat dels locals 

oportuns per a la construcció d’aquesta escola d’adults. 

 

La Sra. RECASENS comenta que el Sr. Blasi va ser el regidor que va impulsar i executar 

aquesta compra. Per tant, aquesta mesura els enorgulleix i els fa feliços. 

Seguidament, retreu al Sr. Colom que en un punt anterior s’hagi queixat que els grups de 

l’oposició no reconeixen la feina feta pel govern i fa palès que tant en el punt anterior com en 

aquest fan referència a mesures iniciades pel govern anterior. En el mateix sentit, assenyala que 

aquell mateix matí a Barcelona Activa s’ha fet una roda de premsa on s’ha explicat que 400 

aturats de llarga durada s’havien inserit en el mercat laboral gràcies a un acord pressupostari 

entre els Srs. Trias i Collboni. Reivindica, doncs, la feina que el govern anterior va deixar feta. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup. Felicita la Sra. Recasens per la bona feina 

que varen fer durant el mandat anterior, però constata que en aquest cas el que fan és resoldre 

un error de l’expedient. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup. Coincideix amb el representant del 

Grup de Ciutadans que en aquest cas es tracta de resoldre un error administratiu i remarca que 

el local es continua dedicant a un centre de formació per a adults al barri del Bon Pastor. 

 

El Sr. MULLERAS també comenta que en aquest cas hi havia un error administratiu en el 

tràmit d’aquest expedient i anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. REGUANT anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

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

Demòcrata, Cs, ERC i PP i amb l'abstenció de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  (E.01.6036.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la societat 

Standard Aliments Shop, SL (CIF núm. B-62999669), la concessió de l’ús privatiu de domini 

públic del local “A” situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, amb subjecció al Plec de 

clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda 

del Consell Plenari, de 21 de març de 2017 i les propostes derivades de la seva oferta; 

REQUERIR-LA perquè en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord 

constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva que preveu la condició novena del 

Plec, per import de 989,42 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a 

realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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El Sr. AYALA recorda que el mes de març la Comissió d’Economia i Hisenda va aprovar els 

plecs de clàusules per a les concessions d’ús privatiu dels tres locals a què fan referència les 

propostes d’acord consignades en els punts 7, 8 i 9 de l’ordre del dia. Especifica que es tracta 

dels locals A, B i C, situats al carrer Nou de la Rambla, números 68-72. Comenta que als 

concursos només s’han presentat els comerços existents, una botiga de pintura i un estanc, que 

podran continuar la seva activitat, i també hi havia un supermercat que estava tancant perquè es 

volia reconvertir en bugaderia i s’ha presentat al concurs amb la nova activitat. El districte 

valora positivament l’arrelament al barri d’aquests tres comerços i, per tant, està satisfet per la 

resolució del concurs. 

 

La Sra. RECASENS es felicita perquè aquests tres expedients es varen començar a tramitar 

durant el mandat anterior. Confirma que un dels tres comerços era un supermercat que havia 

tancat i en aquell local ara s’hi farà una bugaderia, i els altres dos són un estanc i una botiga de 

pintura. S’alegra que aquests comerços de proximitat, els quals s’ha demostrat que eren arrelats 

al barri, continuïn la seva activitat, perquè hi va haver un moment que va semblar que el govern 

tenia dubtes. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup i s’alegra que els concurrents hagin estat 

els mateixos comerços que ja hi havia instal·lats en aquests locals. A més a més, destaca que es 

compleix una de les condicions que posava el seu grup, com és que els comerços fossin de 

proximitat i fossin arrelats al barri. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que el seu grup ja s’havia manifestat sobre aquests expedients i, 

no havent-se presentat ningú més al concurs, entén que aquests comerços han de continuar la 

seva activitat econòmica. Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. A més a més, creu que 

aquesta és una manera de continuar potenciant el comerç de proximitat. 

 

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

 

La Sra. REGUANT anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que aquests expedients es remunten a l’any 2000 i, per tant, diu que 

potser s’hauria de felicitar el govern que hi havia en aquell moment, que és el primer que va 

donar aquesta concessió. 

 

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

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

Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. 

Reguant expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

8.-  (E.01.6037.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, al senyor 

Eusebio Ferrer Carmona (NIF 36.360.423-E), la concessió de l’ús privatiu de domini públic del 

local “B” situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, amb subjecció al Plec de clàusules 

reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell 

Plenari en sessió de 21 de març de 2017 i les propostes derivades de la seva oferta; 

REQUERIR-LO perquè en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord 

constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva que preveu la condició novena del 

Plec, per import de 984,59 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a 

realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia. 

 

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

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

Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. 

Reguant expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

9.-  (E.01.6038.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, al senyor 

José Luis Soler Biedma (NIF núm. 36.903.452-K), la concessió de l’ús privatiu de domini 

públic del local “C” situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, amb subjecció al Plec de 

clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda 

del Consell Plenari de 21 de març de 2017 i les propostes derivades de la seva oferta; 

REQUERIR-LO perquè en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord 

constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva que preveu la condició novena del 

Plec, per import de 1.818,19 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per 

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

 

Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia. 

 

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

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

Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. 

Reguant expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/6838) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Endegar una campanya de promoció internacional per compensar els possibles efectes negatius 

que l'atemptat hagi pogut crear a la imatge de la ciutat de Barcelona com a destinació turística. 

2.- Implementar de forma immediata accions de promoció econòmica específiques per 

revitalitzar el comerç i la restauració de les zones afectades per l'atemptat. 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, la 

Sra. Recasens expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa 

el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP, i el Sr. 

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

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- Un cop presentat 

l’informe de seguiment de l’eventual impacte de l’atemptat en l’activitat turística endegui les 

actuacions de promoció internacional per compensar els possibles efectes negatius que 

l'atemptat hagi pogut crear a la imatge de la ciutat de Barcelona com a destinació turística. 2.- 
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Tanmateix, implementar de forma immediata accions específiques de promoció econòmica per 

revitalitzar el comerç i la restauració de les zones afectades per l'atemptat, d’acord amb els 

sectors implicats. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/6819) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal, amb la 

participació dels principals agents i representants del comerç de Barcelona i els grups 

municipals, elabori una campanya per dinamitzar i recolzar l'activitat dels eixos i entorns 

comercials de la ciutat que són sensibles de ser objectiu d'atemptats terroristes, amb la finalitat 

d'evitar possibles pèrdues d'un sector tan important de l'economia de la nostra ciutat. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, la 

Sra. Recasens expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa 

el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa la seva abstenció. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/6831) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a no 

col·laborar amb l'Agència Tributària de Catalunya per ingressar i cedir tributs no cedits que 

recaiguin en el propi Grup Ajuntament o en persones físiques i/o jurídiques de Barcelona, ni 

amb mitjans tècnics ni humans, i a vetllar perquè es compleixi la legalitat també a l'àmbit de 

recaptació i obligacions tributàries, i informi als contribuents de les seves obligacions i 

responsabilitats legals en matèria d'impostos, per evitar perjudicis als ciutadans i les empreses 

ubicades a Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el 28 de juliol proppassat el Parlament de Catalunya va aprovar 

per 71 vots a favor, de Junts pel Sí, la CUP i el Sr. Gordó, i 62 en contra, de Ciutadans, PSC, 

Catalunya Sí que es Pot i Partit Popular, la Llei del Codi tributari de Catalunya, amb 60 

esmenes de l’oposició i 30 del Consell de Garanties Estatutàries demanades per l’oposició, una 

gran part de les quals va ser rebutjada pels grups que donen suport al Govern. Assenyala que 

aquest codi significava una nova superestructura administrativa, ineficient i desmesurada, amb 

molts organismes i noves despeses. Segons el Sr. Junqueras, aquesta llei serviria per aplicar i 

recaptar tot tipus de tributs a Catalunya, ja fossin de l'Administració autonòmica, de 

l'Administració local o de l'Administració estatal, cedits i no cedits, i també figures no 

tributàries com multes de trànsit. Així, doncs, mitjançant aquesta llei es va crear l’Agència 

Tributària de Catalunya. 

D’altra banda, remarca que el Tribunal Constitucional ha suspès aquesta llei, igual que altres 

normes il·legals que s’han aprovat darrerament al Parlament de Catalunya. Aquest mateix 19 de 

setembre el DOGC ha publicat aquesta suspensió, amb una setmana de retard, motiu pel qual 

suggereix irònicament que aquesta maquinària, que diuen que és tan eficient, s’hauria 

d’engreixar una mica. 

A continuació, indica que la responsabilitat tributària és del contribuent, de la persona física o 

jurídica, raó per la qual el deure de tots els contribuents és liquidar els impostos a 

l’administració competent i l’incompliment d’aquest deure dóna lloc a sancions, fins i tot es pot 
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incórrer en un delicte penal. Adverteix, doncs, que si els impostos es paguen a altres 

administracions i els diners no es transfereixen a l’administració competent es consideraran 

com a no pagats. 

Per aquestes raons, apunta que en un país normal aquesta proposta no s’hauria de presentar 

perquè les persones, les administracions i les institucions compleixen les lleis, però lamenta que 

a vegades sembli que a Catalunya no es visqui en una societat normal. Amb aquesta proposta, 

doncs, el Grup Popular demana que les persones físiques i les persones jurídiques, entre elles 

institucions com l’Ajuntament de Barcelona, respectin la llei, i també que s’evitin perjudicis als 

barcelonins i a les empreses de Barcelona per raons tributàries. És a dir, demana que no es 

paguin els impostos a una administració que no és la competent, incomplint així la llei, per 

evitar responsabilitats tributàries. 

Finalment, llegeix el text de la proposició. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot contrari a la proposició. Comenta que el mes de setembre de 

2012 l’Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions catalanes varen fer un primer 

conveni per agilitzar l’atenció a la ciutadania en matèria de recaptació de tributs, i per millorar-

ne l’eficàcia i l’eficiència. Recorda que ella mateixa va tenir l’orgull i el goig de viure aquest 

procés personalment perquè durant el mandat passat, concretament el mes de juliol de 2015, 

com a responsable de l’àrea d’Economia de l’Ajuntament de Barcelona, va signar el Conveni 

marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual la 

ciutat s’adheria a la xarxa de tributs de Catalunya amb un sistema integrat d’oficines. Indica que 

es pretenia fer una finestreta única, on els ciutadans poguessin realitzar tràmits relacionats amb 

tributs d’àmbit local i gestionats per l’agència catalana. 

Tot seguit, argumenta que Catalunya necessita les mateixes eines que tenen les nacions de ple 

dret per poder desenvolupar polítiques econòmiques, socials i de progrés perquè ningú quedi 

enrere, i creu que en aquell moment havia d’exercir, com també creu que ho ha de fer en aquest 

moment, el lideratge i la capitalitat d’un país que vol tenir unes estructures ajustades a dret i en 

ple exercici. Així, doncs, el mes de juliol de 2015 l’ajuntament va voler donar exemple i varen 

animar la resta de pobles i ciutats de Catalunya a sumar-se a aquesta iniciativa, com un primer 

pas per millorar l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis tributaris, i també en la lluita 

contra el frau, perquè les sinèrgies que es puguin crear entre les administracions reverteixen en 

una millora ciutadana. 

En conclusió, discrepa del grup proposant que es puguin causar perjudicis a ciutadans i 

empreses de Barcelona sinó que, al contrari, es facilita la proximitat amb la ciutadania i, per 

tant, l’eficàcia i l’eficiència en una matèria tan sensible com són els tributs. 

 

La Sra. MEJÍAS indica que el ministre Montoro no opina el mateix que la portaveu del Grup 

Demòcrata i, davant de de l’alarma social notable que va generar l’aprovació d’aquest Codi 

tributari, perquè la gent no sabia exactament on havia de pagar els deutes tributaris, el Tribunal 

Constitucional va suspendre l’aplicació de la llei i va decretar que cadascuna de les 

administracions havia de ser competent per recaptar els impostos que li corresponen. Per tant, 

qualsevol pagament davant d’una administració que no sigui la corresponent pot comportar 

sancions, fins i tot penals, i molts deutes es podrien tenir per no pagats. 

Seguidament, creu que s’ha anat massa lluny perquè en aquest cas el que es pretén és posar la 

mà a la butxaca dels contribuents amb l’aprovació de lleis que són contra norma. En aquest 

sentit, insisteix que el Tribunal Constitucional ja s’ha encarregat d’advertir d’aquesta situació, 

davant de l’intent del Govern de la Generalitat i dels grups que li donen suport de recaptar allò 

que no li pertoca per invertir-ho en allò en què no ha d’invertir. 
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Per aquestes raons, el Grup de Ciutadans ha presentat les preguntes que figuren al punt 21 de 

l’ordre del dia i que procedeix a llegir. Reclama que l’ajuntament garanteixi la seguretat jurídica 

dels contribuents i que emeti un missatge de seguretat perquè cadascú pagui els tributs a 

l’administració competent perquè no entrin en contradiccions ni assumeixin responsabilitats que 

no els pertoquen, que podrien ser fins i tot penals. Creu que l’ajuntament no pot generar 

confusió per ambicions polítiques indegudes i, per tant, insisteix que s’ha de dir clarament que 

l’ajuntament no contribuirà a donar compliment a una llei suspesa que, a més a més, va en 

contra dels interessos econòmics dels contribuents de Barcelona i de la resta de Catalunya. 

 

El Sr. BOSCH demana als grups Popular i de Ciutadans que expliquin exactament quines són 

les seves intencions. 

 

La Sra. MEJÍAS respon que volen que es compleixi la legalitat. 

 

El Sr. BOSCH acusa els grups Popular i de Ciutadans de propugnar la insubmissió fiscal avant 

la lettre, és a dir, de demanar que l’ajuntament no pagui impostos a la Generalitat. Pregunta, 

retòricament, si això els sembla raonable. Assenyala que el Govern del Partit Popular està 

intervenint impremtes i diaris, imputa 750 alcaldes del país, que representen el 80 % dels 

alcaldes de Catalunya, els vol processar, també intervé els comptes de la Generalitat. En 

definitiva, denuncia que s’està aplicant l’article 155 de la Constitució de manera encoberta i 

empeny les caixes i els bancs a intervenir la Generalitat, i tot plegat per evitar que la gent pugui 

votar i decidir sobre el seu futur. Considera que aquesta situació és inadmissible i indignant. 

Pregunta, doncs, si són polítics i estadistes o si són hooligans. Els acusa de ser irresponsables i, 

tot i que assegura que no ho aconseguiran, diu que volen abocar Catalunya a la ruïna, ensorrar 

les escoles, els hospitals i les universitats, perquè pretenen impedir que l'Administració catalana 

pugui mantenir aquests serveis elementals i bàsics per a la gent, per al seu benestar i per al seu 

futur. Afirma que a aquests partits no els interessa un exercici de democràcia perquè 

políticament no els va bé, diu que la gent s’adona del que estan fent perquè no és ximple i 

suggereix que són aquests partits els que s’han tornat ximples. 

Finalment, assegura que demanant que l’ajuntament no pagui els impostos a la Generalitat fan 

la guitza a tothom. S’escandalitza, doncs, que vulguin que l’ajuntament se sumi a la campanya 

per ensorrar el país i arruïnar l’estat del benestar. Repeteix que això és inadmissible i indignant, 

i exigeix que s’aturin. 

 

La PRESIDENTA demana al Sr. Bosch que no cridi tant perquè ja el senten igualment. 

 

El Sr. BOSCH replica que quan s’intenta arrabassar els drets i les llibertats de les persones 

cridarà tant com calgui. 

 

La Sra. REGUANT es mostra d’acord amb l’afirmació del Sr. Mulleras que aquest no és un 

país normal perquè en un país normal no es vulneren drets fonamentals, hi ha llibertat 

d’expressió, es pot treballar per construir sobirania econòmica, es redistribueix la riquesa, no es 

permet que els evasors fiscals visquin tan tranquil·lament i la gent pot decidir el seu futur. 

Afegeix que si aquest no és un país normal no és perquè el Parlament de Catalunya hagi aprovat 

un codi tributari que no té la dimensió que li atribueix el Partit Popular, sinó perquè el Govern 

de l’Estat impedeix que el poble de Catalunya pugui decidir. Reclama irònicament que no 

s’atribueixin dots miraculosos al Codi tributari perquè no els té. 

Tot seguit, apunta que el Partit Popular vol que tothom pagui a l’Agència Tributària Espanyola, 
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però demana que, abans de preocupar-se si l’Ajuntament de Barcelona utilitza l’Agència 

Tributària de Catalunya, s’analitzi quants evasors fiscals hi ha a l’Estat espanyol i es prioritzi 

que aquests paguin els impostos perquè es puguin pagar els serveis públics mitjançant la 

redistribució de la riquesa. 

A continuació, exposa que Catalunya té dret a decidir, malgrat que el Partit Popular ho negui. 

Per tant, afirma que sobre aquesta base Catalunya té dret a repartir la seva riquesa entre els seus 

ciutadans i també en solidaritat amb la resta de pobles de l’Estat espanyol i del món. Assegura, 

doncs, que l’existència de l’Agència Tributària de Catalunya, i que les administracions 

públiques, les empreses i les persones hi paguin els seus impostos, és una realitat que s’acabarà 

imposant, malgrat la posició del Partit Popular, perquè encara que hi enviïn la Guàrdia Civil l’1 

d’octubre la gent votarà. 

 

La Sra. BALLARÍN assenyala que aquesta proposició no té res a veure amb la finestreta única, 

amb la col·laboració entre administracions ni amb el primer conveni que es va fer entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, abans de la creació de l’Agència 

Tributària de Catalunya. Recorda que aquest conveni el va signar ella mateixa. També assegura 

que la proposició no té res a veure amb el plantejament que ha fet el Sr. Bosch en forma de 

míting. Allò que es planteja, afegeix, és que les retencions de l’IRPF dels treballadors de 

l’ajuntament i l’IVA que es genera en activitats econòmiques amb proveïdors de l’ajuntament 

es continuïn ingressant a l’Agència Tributària Espanyola i no a la catalana. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposició, en primer lloc 

per respecte a la legalitat, perquè la normativa tributària vigent, tant l’espanyola com la 

catalana, estableix amb claredat absoluta que els pagaments, perquè tinguin efectes alliberadors 

sobre el deutor, han d’entrar a la caixa de l’Agència Tributària Espanyola. En segon lloc, hi 

votaran favorablement per respecte a les garanties dels treballadors, de les empreses i de la 

institució de l’Ajuntament de Barcelona. Apunta que els pagaments d’IRPF i d’IVA que paga 

l’ajuntament seran descomptats en el moment que els treballadors i les empreses contractistes 

facin les declaracions a Hisenda i, si els correspon, els seran retornats. Si aquests pagaments no 

han arribat a l’Agència Tributària Espanyola, afegeix, se’ls exigirà responsabilitat 

administrativa o fins i tot penal. 

A continuació, indica que legalitat vol dir complir l’article 2 de la Llei 7/2017, de 17 de juliol, 

votada també per Esquerra Republicana, que diu que entre les funcions de l'Administració 

tributària hi ha gestionar, liquidar i recaptar els tributs propis de la Generalitat i els tributs cedits 

totalment a la Generalitat, d’acord amb el que diu l’Estatut d’autonomia. Per tant, a contrario 

sensu, l'Administració tributària catalana no pot gestionar els tributs que estan cedits 

parcialment, com l’IVA o l’IRPF. 

Com a conseqüència d’aquesta situació, assenyala que algunes administracions locals, per fer 

veure que pagaven a l’Agència Tributària de Catalunya i no pas a l’estatal, feien servir aquesta 

agència com a gestoria, com a intermediària, tal com diu un informa de la Sectorial de 

l’Assemblea Nacional de Secretaris, Interventors i Tresorers Locals per la Independència. Creu, 

doncs, que això és una mostra de falta de respecte per a la mateixa Agència Tributària de 

Catalunya perquè es fa veure que cobra uns tributs que no pot cobrar. 

En conclusió, per donar garanties a les persones que han de fer els pagaments i que es 

mantinguin dins la legalitat, reitera el vot favorable a la proposició del Partit Popular. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que no és el primer cop que es planteja aquest tipus de 

proposicions. No comparteix la idea de normalitat del Sr. Mulleras perquè no troba normal que 

el partit polític que ha aprovat un dels indults fiscals més vergonyosos de la història, que fins i 

tot ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional, que ha aprovat un rescat bancari absolutament 
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negatiu per als comptes públics, i per tant per als serveis públics, plantegi aquest tipus 

d’iniciatives. Diu que els fantasmes del Partit Popular no són els seus fantasmes. 

Seguidament, manifesta ja s’ha explicat quina és la realitat de la relació que l’Ajuntament de 

Barcelona té amb l’Agència Tributària de Catalunya, que es desenvolupa en el marc dels 

convenis vigents amb l’Institut Municipal d’Hisenda, que tenen com a objectiu des de sempre la 

lluita contra el frau fiscal, problema que sí que importa al govern municipal i li sembla que és 

un tema central. 

D’altra banda, informa que l’IMH no ha rebut cap instrucció, prec ni recomanació de l’Agència 

Tributària de Catalunya fora de l’àmbit de col·laboració establert en els convenis, ni tampoc 

s’han rebut instruccions del Ministeri d’Hisenda respecte a l’Agència Tributària de Catalunya. 

Per tant, no veu que el que es planteja tingui sentit i per aquesta raó anuncia l’abstenció del 

Grup de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. MULLERAS constata que el govern municipal continua amb l’abstenció davant del 

procés independentista que hi ha a Catalunya i no es pronuncia sobre si ha d’estar al costat de la 

legalitat o en contra de la legalitat. Pel que fa al Partit Socialista, l’acusa de continuar com a 

espectador passiu dintre del govern municipal i de no entendre què passa ni què fa aquest 

govern municipal. 

Tot seguit, replica a la Sra. Reguant que en un país normal els defensors dels terroristes no són 

ni diputats, ni regidors ni regidores, el Parlament no trepitja els drets de la meitat dels diputats 

ni es vol declarar la independència en contra de la majoria dels seus ciutadans i al marge de la 

meitat dels diputats. 

Quant a la intervenció del Sr. Bosch, creu que l’únic que es comporta com un hooligan és el 

portaveu del Grup d’Esquerra Republicana. Com a regidor i membre del Partit Popular, 

assegura que defensarà la llibertat i la legalitat, i per fer-ho creu que no cal apujar el to de veu, 

sinó simplement tenir arguments. 

A continuació, acusa els partits que donen suport al Govern de la Generalitat de crear una 

alarma tributària i confusió entre els barcelonins perquè diuen que han aprovat un codi tributari 

perquè tothom hagi d’ingressar els impostos a la Generalitat, quan saben que no és legal, que 

cadascú ha d’ingressar els tributs a l’administració competent perquè, si no, la responsabilitat és 

dels contribuents. I li sorprèn encara més que el PDCat, que té com a portaveu una il·lustre 

regidora i exrepresentant d’Unió Democràtica, doni suport amb el seu vot la insubmissió fiscal 

que propugnen la CUP i Esquerra Republicana. 

 

La Sra. RECASENS replica al Sr. Mulleras que s’ho hauria de plantejar per què una persona 

moderada com ella dóna suport a determinades posicions. Manifesta que no comparteix les tesis 

del ministre Montoro, les tesis de la por, de la repressió, ni la utilització de les clavegueres de 

l’Estat sense cap tipus de manies, ni tampoc la teoria de la confrontació, perquè cap d’aquestes 

actituds no forma part del seu ADN ni de la seva activitat política. 

Per acabar, demana que entre tots rebaixin el to dels debats que es produeixen a la comissió, 

perquè el dia 2 d’octubre s’han de poder continuar mirant als ulls i treballar pel bé del país. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que no són precisament els grups proposants qui aixequen el to de veu. 

Agraeix al Sr. Pisarello que hagi respost a les preguntes que ha formulat el Grup de Ciutadans, 

malgrat que s’hagi adreçat al Sr. Mulleras. El seu grup volia conèixer el capteniment del govern 

municipal davant l’aprovació de lleis novament inconstitucionals i antiestatutàries, però creu 

que després de la intervenció de la Sra. Ballarín no hi ha dubte que com a mínim pel que fa a 

una part del govern es continuarà complint la legalitat, davant del que qualifica d’insurrecció 

política que ha plantejat Esquerra Republicana. 
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Seguidament, puntualitza que el seu grup no planteja la insubmissió fiscal, sinó que demana que 

es compleixi la llei perquè els independentistes no intentin, utilitzant el govern municipal, posar 

la mà a la butxaca dels ciutadans, tal com ha fet moltes vegades Convergència i Unió, que ha 

posat la mà a la caixa de la Generalitat. El seu grup tampoc no està d’acord que s’arrabassi, els 

drets polítics dels grups de l’oposició i que se’ls emmordassi, perquè no està d’acord a aprovar 

lleis inconstitucionals i antiestatutàries com el Codi tributari. Tampoc està d’acord que no 

s’escolti el que diuen els lletrats del Parlament, que no es tinguin en compte els informes del 

Consell de Garanties Estatutàries, que són organismes estatutaris, ni que s’utilitzi el Parlament 

de Catalunya com a instrument contra la meitat de la societat catalana i contra la majoria social. 

En aquest sentit, assegura que la majoria social està reflectida en els vots de la cambra. 

Per aquestes raons, el seu grup insisteix en el compliment de la legalitat i vol que una institució 

de l’Estat com l’Ajuntament de Barcelona compleixi amb la recaptació dels tributs propis i no 

faci cas d’aquells que els inciten reiteradament a incomplir la legalitat vigent, cosa que significa 

un perjudici per als ciutadans. Acusa els partits independentistes de voler utilitzar aquests 

ciutadans per convertir-los en responsables de les irresponsabilitats d’aquests partits. 

 

El Sr. BOSCH manifesta que es pot provocar, prohibir, anar contra la democràcia, i fins i tot 

intentar ensorrar l’economia d’un país amb veu molt baixa, com ho demostra el que està passant 

aquests dies i el que fan el Govern espanyol i els seus socis. Afirma que no l’han vist mai 

enfadat a la Comissió d’Economia i Hisenda, però troba que en aquesta ocasió els Grups 

Popular i de Ciutadans s’han passat de la ratlla i ell havia de reaccionar i dir que no pensen 

acceptar aquest tipus de conducta, perquè és la seva obligació. 

 

La Sra. REGUANT anuncia que, a causa de la situació política d’aquests dies, s’ha d’absentar 

de la sessió i, per tant, retira la proposició que havia presentat la CUP - Capgirem Barcelona i la 

reserven per a la sessió del mes d’octubre. Demana disculpes per la seva absència. 

 

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

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

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Bosch expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP. ES 

REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/6807) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- 

Iniciar els tràmits per tal de reclamar el pagament de l'IBI a les escoles i centres educatius que 

actualment es beneficien de l'exempció per motius religiosos i de culte malgrat dur a terme 

activitats econòmiques. 2.- Presentar en el termini de dos mesos un informe a la Comissió 

d'Economia i Hisenda amb la relació de centres educatius que han gaudit de l'exempció de l'IBI 

malgrat no tenir-hi dret, de les quotes deixades d'ingressar, prescrites i no prescrites, amb els 

corresponents imports. 

 

ES RETIRA. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/6811) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Condemnar la falta de previsió i la incompetència del govern espanyol a l'hora d'evitar la 

situació de col·lapse que durant el mes d'abril va patir l'Aeroport de Barcelona, arran del canvi 

en la normativa europea que regula el control de passaports, així com la gestió dels episodis de 

vaga (parcials i totals) dels serveis de seguretat que s'han produït aquest mes d'agost. Uns fets 

que han alterat el funcionament de l'Aeroport, generant perjudicis a milers de passatgers i 

perjudicant seriosament l'activitat econòmica i turística de la ciutat, així com la seva imatge. 2.- 

Reprovar la gestió d'AENA a l'Aeroport del Prat, on les seves polítiques de maximització de 

beneficis i externalització de serveis a baix cost han generat múltiples conflictes. A banda de 

licitacions de dubtosa raonabilitat tècnica, fins i tot en qüestions tan sensibles com la seguretat 

aèria. 3.- Que l'Ajuntament lideri una reunió amb les institucions responsables de la gestió de 

l'Aeroport, ajuntaments i agents econòmics amb l'objectiu d'abordar l'estat actual del conflicte 

laboral i evitar possibles nous episodis de vaga de cara a aquesta tardor. 

 

 

El Sr. BOSCH anuncia que el text de la proposició ha estat transaccionat amb el govern 

municipal. 

En primer lloc, diu que el Grup d'Esquerra Republicana demana que es condemni la inacció o 

l’acció equivocada dels responsables màxims, i de moment únics, cosa que lamenta, de 

l’aeroport de Barcelona, és a dir, del Govern espanyol, que el gestiona directament en alguns 

aspectes, com ara la seguretat, i en altres aspectes de forma concessionada mitjançant AENA, 

que és un monopoli estatal malgrat que temps enrere va ser privatitzat. 

En segon lloc, indica que el seu propòsit és millorar el funcionament de l’aeroport de Barcelona 

perquè sigui més pròxim als ciutadans, perquè ofereixi un millor servei i que estigui participat 

per totes aquelles institucions i administracions que hi estan implicades, entre elles 

l’Ajuntament de Barcelona. Insisteix que l’ajuntament hauria de participar en la gestió de 

l’aeroport principal del país i de l’àrea metropolitana de Barcelona. Considera que també hi 

hauria de participar el Govern català i possiblement altres administracions i cambres de comerç, 

entre d’altres. Considera que aquest principi, del qual parteix la iniciativa, no és gens 

estrambòtic i que és compartit en la gestió de la majoria dels aeroports del món, que compten 

amb una intervenció i unes aportacions considerables dels govern locals i dels governs propers. 

Aquest és, doncs, el fons de la qüestió. 

En tercer lloc, apunta que el mes d’abril el seu grup ja va presentar una proposta de condemna 

per tal d’evitar mals majors, quan ja s’havien produït uns primers desordres o desajustos en la 

gestió del control de passaports. Recorda que, a causa de les directives europees, es va 

complicar una mica el control de passaports i alguns estats membres de la Unió Europea van 

demanar una exempció davant de les dificultats que aquesta mesura podia comportar de cara als 

mesos d’estiu. El Regne d’Espanya no va demanar aquesta exempció i considera que aquest va 

ser un primer error del Govern espanyol. Entén que el segon error va ser no posar-hi el personal 

necessari per evitar les llargues cues i les incomoditats constants que es varen produir als 

passatgers. 

Tot seguit, apunta que, després de formular una protesta i de no trobar prou col·laboració del 

govern de la ciutat, aquesta situació es va reproduir d’una forma encara més greu a partir de la 

vaga dels treballadors de l’empresa EULEN, una empresa que havia assumit la seguretat de 

l’aeroport temps enrere perquè així ho va decidir el Govern del Partit Popular i concretament la 
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ministra Ana Pastor. Així, doncs, varen privatitzar la seguretat de l’aeroport i la varen concedir, 

en un concurs on l’oferta econòmica tenia un pes molt destacat, a l’empresa que va fer la millor 

oferta. A partir d’aquí, continua, es va produir una situació de sobreexplotació del personal, que 

en algun cas cobra salaris inferiors a aquell salari que l’Ajuntament de Barcelona havia decidit 

que era raonable. Aquestes circumstàncies varen provocar la convocatòria d’una vaga d’aquests 

treballadors que es va allargar. Critica que durant catorze dies el Govern espanyol ni tan sols va 

fer acte de presència a l’aeroport de Barcelona. En aquestes circumstàncies es va intentar una 

mediació i finalment el Govern espanyol hi va enviar la Guàrdia Civil. Manifesta que això no 

va ser una solució, sinó una resposta antiquada, i previsiblement les protestes es reprendran 

qualsevol dia. 

En conclusió, la proposició demana que es reprovi la gestió d’AENA, que es reprovi també 

l’actitud del Govern espanyol al llarg d’aquests mesos i que l’Ajuntament de Barcelona prengui 

la iniciativa, tal com li pertoca perquè és l’aeroport de Barcelona i té un impacte sobre la ciutat, 

que posi d’acord tots els agents implicats i aconsegueixi que el Govern espanyol i AENA 

reverteixin aquesta situació, que facin justícia als treballadors i també a milions d’usuaris que 

han fet cues de moltes hores i que han perdut avions. Manifesta que no hi ha dret que es generin 

aquestes molèsties a tota la gent que ha estat afectada per aquesta situació. 

 

La Sra. RECASENS exposa que aquesta és una altra de les imatges que Barcelona ha projectat 

al món i que no els hauria agradat mai que es produïssin. A més a més, diu que ella mateixa va 

ser una de les afectades per les cues i fins i tot va fer una piulada destacant el civisme de la gent 

perquè el caos que es produïa era aclaparador. Lamenta que l’aeroport del Prat, gestionat per 

AENA, provoqui casos com els que es van viure aquest estiu. Per aquesta raó, assenyala que la 

Generalitat i el país reivindica la gestió d’aquestes infraestructures per gestionar aquestes 

situacions i per poder fer un acompanyament als afectats. 

En segon lloc, també lamenta que el govern municipal estigués absent en els debats que es 

varen produir, que no fos reivindicatiu, que no estigués a l’alçada del que s’hauria d’esperar i 

que no actués fins molt més tard. Afegeix que va costar que el Ministeri d’Interior i AENA 

implementessin un pla de xoc per pal·liar la proliferació de cues, també va costar que fessin una 

intermediació per evitar aquella situació i, per causes alienes, la vaga va quedar suspesa però, 

tal com s’ha dit anteriorment, hi ha una situació latent i la solució definitiva queda pendent. 

Per aquestes raons, anuncia el suport del Grup Demòcrata a la proposició i desitja que algun dia 

l’aeroport pugui ser gestionat per la Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot negatiu del Grup de Ciutadans a la proposició, tot i que lamenten 

aquests episodis, que no beneficien la imatge de la ciutat i han causat molèsties a residents i 

visitants. Però no creu que la motivació d’aquesta iniciativa sigui millorar l’Ajuntament de 

Barcelona condemnant AENA i el Govern espanyol, sinó l’oportunisme polític de tornar a 

reivindicar les estructures d’estat per a la república independent, perquè no es va presentar el 

mes d’abril, sinó en dates properes a l’1 d’octubre. Així, denuncia que Esquerra Republicana 

utilitzi un conflicte laboral amb finalitats polítics, perquè no han vist que condemnin la 

Generalitat quan hi ha un conflicte laboral o quan es produeix un col·lapse en algun servei de la 

Generalitat, que n’hi ha. 

D’altra banda, apunta que la consellera que té responsabilitats en aquesta qüestió és d’Esquerra 

Republicana de Catalunya i no hi va intervenir fins que la situació es va desbordar. Considera, 

doncs, que també hi té responsabilitat i, per tant, reclama que l’incloguin en aquesta declaració 

institucional. 

En qualsevol cas, vista l’experiència del nacionalisme amb qüestions aeronàutiques, després del 

que va passar amb Spanair, troba que els hauria de caure la cara de vergonya i haurien de tornar 
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els 200 milions que varen costar a tots els catalans els deliris independentistes de tenir una 

companyia aèria pròpia. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la utilització política que fa el món independentista de 

l’aeroport de Barcelona no és nova, perquè ja havia passat anteriorment, i és habitual que el 

Partit dels Socialistes s’hi afegeixi, i també esmenta el cas d’Spanair, que va costar 200 milions 

d’euros a tots els catalans. Recorda que aquests partits deien que sense Spanair era impossible 

que l’aeroport de Barcelona fos un aeroport de renom internacional i que si continuava essent 

d’AENA i la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona no participaven en la seva gestió 

l’aeroport no podria mai aixecar el vol. Constata, en canvi, que aquest aeroport és el sisè en 

volum de passatgers de la Unió Europea i ha passat de 20 milions de passatgers l’any 2000 a 44 

milions l’any 2016, sense Spanair i sense que sigui gestionat per la Generalitat ni l’ajuntament. 

Tanmateix, critica que continuïn utilitzant políticament l’aeroport. 

A continuació, diu que és evident que a l’aeroport de Barcelona hi ha hagut un problema i ell 

mateix n’ha estat afectat, però afirma que aquest problema l’ha causat un conflicte laboral, però 

retreu al grup proposant que, per comptes d’intentar resoldre aquest conflicte, han intentat fer 

política, com també va fer el conseller Rull. Denuncia que han agafat tots els afectats pels 

problemes laborals de l’aeroport de Barcelona com a hostatges i la Generalitat, que té la 

competència exclusiva per intermediar en els conflictes laborals, no la va exercir perquè no li va 

interessar, sinó que estava més interessada a utilitzar políticament el conflicte en benefici dels 

arguments independentistes. També blasma el PSC perquè des de l’Ajuntament de Barcelona ha 

ajudat la Generalitat en aquesta política. 

Tot seguit, apunta que el grup proposant sempre reclama competències, però quan les té no les 

exerceix, i insisteix que les competències per resoldre conflictes laborals les tenen però en 

aquest cas han mirat cap a un altre lloc. 

D’altra banda, recorda que AENA gestiona més de trenta aeroports a Espanya, però l’únic que 

ha causat problemes ha estat el de Barcelona, problemes que no s’han resolt perquè la 

Generalitat fet deixament de funcions i va preferir fer política que no pas resoldre aquest 

conflicte. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el vot favorable dels grups del govern a la proposició. Critiquen la 

gestió que ha fet AENA d’aquest conflicte i recorda que ja varen demanar la dimissió del 

director general d’aquest organisme per la mala gestió. Creu que en el context polític del procés 

independentista i en les proximitats de l’1 d’octubre tot es barreja i tots els grups, d’una banda i 

de l’altra, aprofiten aquesta qüestió. 

En tot cas, opina que el model de gestió aeroportuària ha donat bons resultats però, tal com seria 

normal i lògic, una gran ciutat com Barcelona no hi participa. Tot i així, contradiu la portaveu 

del Grup Demòcrata i afirma que l’Ajuntament de Barcelona ha estat molt a sobre dels 

problemes que ha tingut l’aeroport del Prat pel que fa als controls de seguretat perquè està 

infradotat de personal, perquè no tenia les màquines adients, i també ha intervingut en el 

conflicte d’EULEN, que té a veure amb un model de gestió que consisteix a fer subhastes a la 

baixa. Així, constata que les licitacions d’AENA les guanyen les empreses que paguen pitjor els 

treballadors i això finalment afecta el servei. 

Per tant, des del 4 d’abril, al Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, organisme on 

l’ajuntament és present, varen advertir dels problemes que es podrien produir amb el control de 

passaports i amb el conflicte laboral d’EULEN. En una segona reunió, el 27 d’abril, varen 

enviar una carta al Ministeri de Foment en què demanaven que es dotés l’aeroport amb els 

mitjans necessaris per resoldre aquest problema. El 3 de maig ell mateix, com a tinent d’alcalde, 

va enviar una carta al ministre de Foment en què demanava mesures urgents per resoldre aquest 
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problema. El 14 de maig el ministre li va respondre i li deia que farien un pla de contingència, 

que finalment varen fer, i reconeix que amb bon resultat, després que totes les administracions 

catalanes fessin un pronunciament públic, inclosa la Generalitat, que també hi té un paper molt 

important, reclamant solucions. El 25 de maig es va fer una reunió a la qual varen assistir el 

conseller Rull, el conseller Baiget, l’alcalde del Prat, ell mateix, la Delegació del Govern, la 

Policia Nacional i la Guàrdia Civil, entre d’altres, i varen pressionar perquè el Govern prengués 

mesures. 

Seguidament, assenyala que hi ha un problema de model de gestió, que comença amb la 

privatització mal feta d’AENA, i les licitacions mal donades causen problemes en la qualitat de 

la feina i dels llocs de treball que hi ha a l’aeroport. Així, recorda que també hi havia hagut un 

conflicte en el sector de la restauració amb la separació de lots per fer un procés de subhasta a la 

baixa i que va afectar les condicions laborals dels treballadors i que finalment va tenir afectació 

sobre el servei. 

En definitiva, conclou que l’Ajuntament de Barcelona ha fet tot el que podia fer, i més d’allò 

que institucionalment li correspon, tal com es pot constatar amb cartes i hemeroteca, i insisteix 

que hi ha un problema de model de gestió aeroportuària. Creu, doncs, que s’hauria de 

considerar fins a quin punt el Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona haurien de tenir 

participació en la gestió de l’aeroport. Incidentalment, recorda que aquest és l’aeroport més 

rendible de tota la xarxa d’AENA, tot i que s’hi inverteix molt menys que en altres aeroports 

que no tenen tants de beneficis, circumstància que té efectes sobre la qualitat del servei i això 

provoca problemes com el que s’ha produït aquest estiu. 

 

La Sra. RECASENS desconeix si l’aeroport de Barcelona és el més rendible de l’Estat, però 

assenyala que l’aeroport de Madrid representa el 4 % dels beneficis d’AENA, 27,5 milions 

d’euros, però rebrà el 20 % de les inversions durant els propers cinc anys, més de 445 milions, 

mentre que Barcelona representa el 55 % dels guanys d’aquesta empresa, 339 milions, però 

només rebrà el 7 % de les inversions. Per tant, manifesta que hi ha raons per reclamar la gestió 

de determinades infraestructures i el lideratge com a capital de país. 

 

El Sr. COLLBONI insisteix que l’ajuntament ha adoptat un rol més important i de més 

compromís que el que els atorguen les competències estrictes en la gestió de l’aeroport i 

assegura que ho continuaran fent. Assegura que l’Ajuntament de Barcelona ha fet costat a les 

institucions catalanes per demanar que les inversions siguin més equilibrades. Confirma les 

dades que ha donat la Sra. Recasens pel que fa als beneficis de l’aeroport del Prat, i atribueix 

aquests beneficis al fet de disposar d’una companyia de bandera com és Vueling. Lamenta que 

la iniciativa d’Spanair no quallés, però troba que és evident que l’aeroport del Prat necessitava 

una companyia de bandera que tingués la base operativa en aquest aeroport, perquè això 

garanteix connexions, fluxos de passatgers, cosa que en aquest moment està fent amb molt 

d’èxit Vueling. 

Per acabar, assegura que el govern municipal continuarà denunciant les mancances en la gestió i 

criticant un model que no comparteixen, i continuaran seguint de prop totes les incidències que 

puguin afectar la qualitat del servei que es mereix una ciutat com Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH comenta irònicament que l’extrema esquerra, referint-se a la posició que ocupen 

a la sala alguns grups de l’oposició, ha criticat que el Grup d'Esquerra Republicana no hagués 

dit res quan es va produir el primer conflicte. Replica que el seu grup va presentar una 

declaració institucional en aquell moment i va formular una protesta, que no van signar els 

grups Popular, de Ciutadans, Socialista ni de Barcelona en Comú. 
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Quant a la crítica que el Departament de Treball ha fet deixadesa de funcions, indica que la 

consellera té competències en l’arbitratge però no és una de les parts implicades, que són el 

Govern espanyol mitjançant AENA i els treballadors d’EULEN. Pregunta irònicament si el que 

volen és comprar l’àrbitre, el qual solament es dedica a intentar trobar una solució. I recorda 

que en mig de la negociació va irrompre la Guàrdia Civil. Reclama, doncs, al Govern espanyol 

que resolgui el problema de l’aeroport. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Collboni expressa el vot favorable del 

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

expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras 

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

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- Condemnar la 

falta de previsió i manca d'actuació del govern espanyol a l'hora d'evitar la situació de 

col·lapse que durant el mes d'abril va patir l'Aeroport de Barcelona, arran del canvi en la 

normativa europea que regula el control de passaports, així com la gestió dels episodis de vaga 

(parcials i totals) dels serveis de seguretat que s'han produït aquest mes d'agost. Uns fets que 

han alterat el funcionament de l'Aeroport, generant perjudicis a milers de passatgers i 

perjudicant seriosament l'activitat econòmica i turística de la ciutat, així com la seva imatge. 

2.- Reprovar la gestió d'AENA a l'Aeroport del Prat, on les seves polítiques de maximització de 

beneficis i externalització de serveis a baix cost han generat múltiples conflictes, fins i tot en 

qüestions tan sensibles com la seguretat aèria. 3.- Que l'Ajuntament lideri una nova reunió amb 

les institucions responsables de la gestió de l'Aeroport, ajuntaments i agents econòmics amb 

l'objectiu d'abordar l'estat actual del conflicte laboral i evitar possibles nous episodis de vaga 

de cara a aquesta tardor. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/6839) Que el govern municipal es comprometi a fer un seguiment exhaustiu de les 

obres dels magatzems El Indio amb la finalitat de mantenir tots els elements característics 

d'aquest establiment, així com implementar de forma activa i eficient el Pla especial de 

protecció de la qualitat urbana Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic en el 

conjunt de la ciutat. 

 

El Sr. BLASI reivindica la feina que va fer el govern anterior en l’àmbit dels establiments 

emblemàtics i recorda l’interès per aquesta qüestió que mostraven alguns grups municipals i 

alguns mitjans de comunicació, tot i que un cop va entrar en vigor la Llei d’arrendaments 

urbans sembla que aquest interès es va anar perdent. 

En qualsevol cas, aquest prec fa referència concretament als magatzems El Indio, situat al 

districte de Ciutat Vella, establiment que ja és tancat però actualment s’hi fan unes obres que 

podrien posar en perill el valor patrimonial de la finca, raó per la qual demana que l’ajuntament 

hi posi la màxima atenció. També demana que s’apliqui diligentment el Pla especial de 

protecció de la qualitat urbana i el Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic. 

Entén que de moment el govern municipal no ha mostrat prou interès en aquesta qüestió. 
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La Sra. BALLARÍN assegura que el govern municipal fa i farà totes aquelles actuacions que 

siguin de la seva competència per fer el seguiment d’aquestes obres. Confirma que el local d’El 

Indio és catalogat com a establiment emblemàtic, en el marc del pla especial, amb categoria 2, 

el qual protegeix diversos elements com la decoració de la façana, el porxo i les prestatgeries 

perimetrals. 

Tot seguit, informa que el mes de novembre de 2016 es va demanar la llicència d’activitats i 

d’obres per fer la reforma d’aquest local i per instal·lar-hi una activitat de restauració. El 

Departament de Patrimoni va confirmar que aquesta activitat era compatible, però pel fet de ser 

una activitat de restauració també era aplicable el Pla d’usos de Ciutat Vella, aprovat durant el 

mandat anterior. A més a més, la llicència d’activitats ha quedat afectada per la sentència del 

Tribunal Superior de Justícia que anul·la el Pla d’usos i per aquesta raó encara no s’ha concedit 

aquesta llicència, a l’espera de veure com es pronuncien de manera definitiva els tribunals sobre 

aquest Pla d’usos. Per aquesta raó, afegeix, s’ha concedit un tràmit d’audiència al titular i a la 

comunitat de propietaris, els quals s’hi han personat, i ara tenen un termini, que s’esgota el 22 

de setembre, per presentar al·legacions. Un cop finalitzat el termini i escoltades les al·legacions, 

el Serveis Jurídics de l’Ajuntament faran un informe i es decidirà quines accions s’han de 

realitzar. 

A continuació, manifesta que l’ajuntament coneix les inquietuds de la resta de veïns d’aquest 

immoble pel que fa a les obres, però recorda que l’aprovació definitiva només protegeix la 

decoració de la façana, el porxo i les prestatgeries perimetrals. 

En tot cas, accepta el prec perquè totes les actuacions per protegir aquest establiment s’han dut 

a terme i es continuaran desenvolupant amb la màxima diligència. 

 

El Sr. BLASI agraeix l’acceptació del prec. Reconeix que les llicències d’obres i la intervenció 

que es fa a dins de l’immoble és una qüestió diferent de l’activitat comercial que s’hi hagi de 

fer. Tanmateix, esmenta l’existència d’una taula de treball i critica que el seu grup encara no ha 

tingut coneixement dels resultats de la feina que ha fet pel que fa a tornar a plantejar la possible 

protecció de les activitats que es desenvolupen en establiments emblemàtics. Pregunta, doncs, si 

s’ha fet alguna actuació pel que fa a l’estructura arquitectònica d’aquest establiment que hagi 

pogut posar en perill els elements protegits. 

Quant a l’activitat que s’ha de desenvolupar en aquest local, reconeix que ja es dirimirà quan 

correspongui i no entra en aquesta qüestió. 

Per acabar, agraeix l’acceptació del prec, que tenia la intenció de donar una empenta al govern 

municipal pel que fa a l’aplicació d’aquest catàleg de protecció, mesura que creu que és 

important per a la ciutat de Barcelona, qüestió que durant el mandat anterior despertava l’interès 

de molts grups, tot i que sembla que alguns l’han perdut. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que la protecció dels comerços emblemàtics és una de les 

preocupacions del govern municipal, però també és conscient de les dificultats que representa, 

tal com deu conèixer el Sr. Blasi perquè se les va trobar quan era regidor el mandat anterior. En 

tot cas, assegura que el govern continua treballant per protegir al màxim possible l’activitat que 

es desenvolupa en aquests espais. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/6820) Que el govern municipal faciliti a tots els grups municipals un llistat del nombre 

d'empreses que han traslladat la seva seu fora de Barcelona per sectors i tipologies de les 

mateixes, així com les raons que hagin indicat per a la deslocalització de les seves seus. 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text del prec. 

 

El Sr. COLOM indica que la informació sobre les empreses, facilitada per l’INE mitjançant el 

Directori central d’empreses, i pels centres de cotització de la Seguretat Social, dóna dades 

sobre els estocs però no de fluxos. Per aquesta raó, en aquest moment no coneixen els fluxos de 

les empreses de forma exhaustiva i, per tant, no disposa de la llista que es demana en aquest 

prec. 

D’altra banda, assenyala que hi ha consultores que fan aquesta anàlisi, però ho fan de manera 

agregada perquè la Llei de protecció de dades impedeix que es pugui donar aquesta informació. 

Per aquestes raons, no pot acceptar el prec en els termes en què es formula. 

 

El Sr. SIERRA lamenta que no s’accepti el prec, entre altres raons perquè Barcelona Activa, 

sempre des de la responsabilitat amb la protecció de dades, pot donar un mapa i idees per lluitar 

per la creació d’ocupació de qualitat i de llarga durada, i evitar la fuga d’empreses que pateix 

Catalunya, fuga causada principalment pels deliris de la independència i la inestabilitat política 

i inseguretat jurídica que generen a empresaris i a inversors. Així, doncs, assenyala que per 

aquestes raons en els darrers anys s’han perdut 271 empreses. Subratlla que entre 2008 i 2016 

s’han perdut 2.522 empreses, que no se n’han anat a produir a països del Tercer Món o a zones 

on la producció és més barata, sinó que han marxat a causa de la inestabilitat política. Afirma 

que s’han deixat de facturar 1.000 milions d’euros i aquesta situació ha repercutit en la 

generació d’ocupació de qualitat per als barcelonins, en la diversificació de l’activitat 

empresarial i productiva a la ciutat, i ha impedit que es paguin sous millors, per molt que alguns 

grups insisteixin a parlar del salari mínim de ciutat. En definitiva, denuncia que Barcelona té 

menys empreses, amb menys ocupació, perquè aquestes empreses es traslladen a la resta 

d’Espanya. 

Finalment, destaca que Catalunya ocupa el primer lloc pel que fa a deslocalització d’empreses, 

darrere de Navarra, que ha perdut 200 empreses més que Catalunya. Conclou, doncs, que si 

l’objectiu del govern municipal i la intenció de Barcelona Activa és la creació d’ocupació de 

qualitat, tal com reclama el seu grup des de l’inici del mandat, seria convenient que des de 

Barcelona Activa s’impulsessin els mecanismes necessaris per conèixer les raons per les quals 

aquestes empreses i les inversions se’n van, per tal de posar fre a aquesta dinàmica. 

 

El Sr. COLOM constata que el portaveu del Grup de Ciutadans ja té la llista d’empreses que 

demana perquè n’ha donat els nombres. En segon lloc, observa que el grup proposant barreja les 

dades de Barcelona amb les de Catalunya. 

En tot cas, apunta que entre 2013 i 2016, període del qual el govern municipal disposa de dades, 

la comunitat que té més empreses que s’han traslladat a altres comunitats és Madrid, i ofereix al 

Sr. Sierra els informes originals perquè ho pugui veure. Allò que preocupa el govern municipal 

en aquest moment és el diferencial entre empreses que van i vénen, però insisteix que Catalunya 

no és la comunitat on es deslocalitzen més empreses. 

Pel que fa a Barcelona, indica que des del mes de maig de 2015 fins a l’actualitat l’atur s’ha 

reduït un 22,23 %, comportament millor que el de la mitjana de l’Estat espanyol. En nombre de 
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creació d’empreses Barcelona torna a estar a nivells d’abans de la crisi. Per tant, insisteix que 

les dades de Barcelona mostren un bon dinamisme econòmic, que és el que tots volen i en el 

qual tots han contribuït. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/6812) Que el govern municipal estableixi espais de diàleg i participació amb els 

comerciants de l'entorn de la Ronda Sant Antoni, de cara a incloure les opinions i aportacions 

del sector comercial en el projecte de reforma d'aquesta via amb una important activitat 

comercial. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la ronda de Sant Antoni és un nucli absolutament comercial, 

amb una activitat molt important, que encara s’incrementarà més a partir del mes d’abril, quan 

s’acabin les obres del mercat de Sant Antoni. El seu grup està molt sorprès perquè el mes de 

juny l’ajuntament va licitar el projecte de reforma i a final d’agost va fer una presentació 

pública a la premsa sense parlar-ne ni consensuar aquesta reforma amb els comerciants i els 

veïns. Recorda que els mateixos veïns, des de Fem Sant Antoni, han fet declaracions que 

qüestionaven el procés participatiu. També destaca les declaracions del Sr. Vicenç Gasca, que 

va dir que desconeixia completament el projecte que l’ajuntament va presentar a la premsa, 

malgrat que havia demanat reiteradament poder mantenir reunions amb el govern. 

El Grup d'Esquerra Republicana també ha demanat moltes vegades al Consell de Districte de 

l’Eixample que es faci un procés participatiu, fonamentalment amb els comerciants de la ronda 

de Sant Antoni, abans de fer cap projecte de reforma. Critica que el govern municipal no hagi 

fet cas d’aquestes reclamacions i, per aquesta raó, presenten aquest prec, el text del qual llegeix 

a continuació. 

 

La Sra. BALLARÍN accepta el prec, però explica que tots els entorns del mercat de Sant Antoni 

es troben en un procés de transformació molt important, que ha millorar molt el comerç i la vida 

dels veïns. Assenyala que el moment de la inauguració del mercat serà l’oportunitat per 

transformar la ronda de Sant Antoni, que és on hi ha instal·lada la carpa provisional del mercat. 

Comenta que hi havia el risc, en el moment de desinstal·lar aquesta carpa, que s’hagués de fer 

una actuació provisional i després la definitiva. Es va decidir, doncs, de fer una actuació 

definitiva en aquell tram. Per aquesta raó es va licitar un projecte executiu, que no és molt 

concret, sinó obert. Assegura que, si bé ja hi ha algunes decisions preses, encara hi ha marge per 

a una participació posterior, sobretot dels comerciants. En aquest sentit, comenta que hi haurà 

un carril bici i una part reservada per al transport públic, tal com s’havia demanat en el debat 

participatiu previ. 

D’altra banda, comenta que la setmana anterior es varen reunir amb una part dels comerciants i 

que l’endemà tenen una reunió amb el sector comercial i una altra amb els veïns, i en aquestes 

reunions acabaran de concretar aquestes qüestions. Reconeix, però, que els han fet arribar 

inquietuds sobre el calendari que troba coherents i interessants, i es compromet a treballar 

aquests aspectes amb els interlocutors. Admet que aquest procés ha anat una mica ràpid, però 

ho justifica per la voluntat que l’espai que ocupa la carpa provisional del mercat no quedi buida, 

encara que sigui temporalment, i tampoc volen fer-hi una actuació provisional que acabi 

degradant aquell espai, que tant per al govern com per a la ciutat és molt important com a àmbit 

comercial. 
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La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec, però no li convenç l’explicació que li han 

donat. Argumenta que el govern ha fet un projecte molt concret i el presenten a la premsa, un 

projecte que preveu ampliar les voreres, implantar un carril bici al centre, reduir de tres a dos 

els carrils de circulació. També es preveu una reforma a la plaça de Goya i l’ampliació de les 

placetes situades a les cruïlles del carrer de Casanova i Villarroel. Altres previsions consisteixen 

a unificar la il·luminació de les diverses rondes, entre altres. Entén que aquest és un projecte 

molt concret i considera que abans de presentar-lo a la premsa, per respecte als comerciants i als 

veïns del barri, haurien hagut de parlar-hi abans. Per tant, ara el que farà el govern és explicar-

los allò que ja han decidit, quan s’hauria d’haver decidit entre tots. 

Finalment, entén que amb l’acceptació del prec el procés participatiu que s’ha d’obrir pot fer 

variar el projecte actual. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que aquest projecte no és gaire concret, sinó genèric. D’altra banda, 

diu que aquest projecte no el varen presentar a la premsa, sinó que va ser aquesta qui va veure 

la licitació i la va publicar. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/6832) Que el govern municipal informi sobre l'impacte pressupostari de les 

subvencions que el Grup Ajuntament de Barcelona ha atorgat a l'Assemblea Nacional Catalana 

(ANC) i a Òmnium Cultural en cadascun dels anys des de 2012 fins al 2017, especificat per 

import, entitat beneficiària, entitat de l'Ajuntament i any, quantitats concedides i ja justificades 

per exercicis, etc., i que ens lliuri la documentació justificativa de les despeses a càrrec de la 

subvenció i l'accés complet a cadascun dels expedients. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text del prec. 

 

El Sr. PISARELLO informa que l’Ajuntament de Barcelona no ha concedit ajudes a 

l’Assemblea Nacional Catalana. A Òmnium Cultural els varen concedir 80.000 euros anuals 

entre 2012 i 2015, en funció d’un conveni subscrit amb aquesta institució, i des de l’Icub s’ha 

col·laborat amb Òmnium perquè aquesta entitat és la que organitza l’arribada de la flama del 

Canigó a la ciutat cada Sant Joan. Aquesta col·laboració, afegeix, ha representat 8.600 euros, 

que han servit per sufragar el material per a l’acte d’arribada de la flama. A més a més, informa 

que l’any 2014 es va atorgar un ajut de 78.000 euros per a la celebració de la Nit de Santa 

Llúcia. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que aquestes quantitats sumen més de 400.000 euros atorgats a 

Òmnium Cultural. D’altra banda, pregunta quantes d’aquestes subvencions s’han justificat 

perquè quan analitzen el compte general les subvencions que dóna l’ajuntament encara no estan 

justificades. Volen saber, doncs, si aquestes subvencions han estat justificades, parcialment o 

totalment. 

A continuació, adverteix que el seu grup examinarà molt detingudament les subvencions que es 

donen a aquestes entitats, també les que s’han donat els anys 2016 i 2017, i seran uns auditors 

implacables per evitar que qualsevol subvenció de l’ajuntament s’utilitzi de forma fraudulenta i 

per promoure, publicitar o organitzar un acte il·legal, és a dir, per fer un delicte. 

També pregunta si l’ajuntament mantindrà aquestes subvencions en cas que aquestes entitats 

siguin acusades o imputades per algun delicte, o si bé miraran cap a un altre costat. El seu grup 
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demana que si es produeix aquesta situació no es financi amb fons públics cap referèndum 

il·legal de secessió, la qual cosa implica no donar cap subvenció a cap entitat que col·labori, 

promogui, publiciti o organitzi aquest referèndum il·legal, tal com fan Òmnium Cultural i 

l’ANC. 

 

El Sr. PISARELLO diu que ja ha respost a aquesta pregunta i assegura que el Sr. Sierra té accés 

a tots els expedients, on pot consultar totes les dades que sol·licita. 

 

Es dóna per tractat. 

 

19.-  (M1519/6833) Que el govern municipal informi sobre l'import que seria susceptible de retorn 

per l'impost de plusvàlua a dia d'avui, principalment pels casos de minusvàlues en les vendes de 

béns immobles, i que realitzi el seu pagament immediatament i actuant d'ofici. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text del prec. Recorda que el mes de novembre de 2016 es va 

aprovar una proposició del Grup Popular en la qual demanaven un informe del govern 

municipal sobre l’impost de plusvàlua els casos de minusvàlua, informe que encara no han vist. 

Posteriorment, el mes de març de 2017 es va aprovar una altra proposició del seu grup en el 

mateix sentit. El mes de maig de 2017 el Tribunal Constitucional va anul·lar l’impost de 

plusvàlua quan es produeix una minusvàlua en la venda d’immobles, i remarca que aquesta va 

ser la primera sentència que abastava tot el territori comú fiscal. 

Seguidament, apunta que l’impost de plusvàlua és un impost prou important per a la hisenda 

municipal perquè es recapten més de 170 milions anuals per aquest concepte. Comenta que en 

la darrera reunió del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda es va quantificar 

l’increment del volum de plusvàlues afectat per casos de minusvàlues entre 40 i 45 milions 

d’euros. El seu grup demana, doncs, que es confirmin aquestes xifres, a quins anys es refereixen 

i quins casos afecta. 

 

La Sra. RECASENS comenta que en el seu moment els varen informar sobre aquests imports i 

els varen dir que hi havia 644 reclamacions, que pujaven al voltant de 35 milions d’euros. A la 

darrera Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Hisenda també els varen explicar en quin 

estat es trobava aquesta qüestió, segons els informes del Consell Tributari. Per tant, volen fer el 

seguiment d’aquesta qüestió, que creuen que té importància per a la ciutadania però també per a 

les finances públiques de l’ajuntament. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que el seguiment que planteja el Grup Demòcrata fa referència a 

un prec i no pas a una proposició, com és habitual, però en tot cas està disposat a respondre. 

Informa que en aquest moment l’ajuntament té reclamacions per valor de 50 milions d’euros i, 

tal com han dit en altres ocasions, no poden retornar aquests imports d’ofici perquè seria 

il·legal, tal com adverteix el Consell Tributari. Per tant, el govern ha paralitzat els procediments 

quan s’han produït reclamacions. Remarca, però, que el problema de fons és que hi ha una 

sentència del Tribunal Constitucional que obliga el legislador estatal a canviar la llei, i el Partit 

Popular no ho ha fet i, a més a més, ha elaborat un esborrany de llei que encara retalla més 

l’impost de plusvàlues, mesura que suposaria que l’Ajuntament de Barcelona deixés d’ingressar 

20 milions d’euros. Qualifica aquesta actitud d’esquizofrènica, perquè el Grup Popular planteja 

que sigui l’ajuntament qui compensi aquesta situació, quan la sentència del Tribunal 

Constitucional implica que sigui el legislador qui estableixi què són les minusvàlues i 

implementi mecanismes de compensació. 
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El Sr. MULLERAS replica que el Govern de l’Estat està fent allò que diu el Tribunal 

Constitucional, és a dir, prepara un esborrany de modificació de la llei precisament per anul·lar 

l’impost de plusvàlua en el cas que es produeixin minusvàlues en la venda de béns immobles. 

Puntualitza que el Tribunal Constitucional no estableix que aquestes compensacions les hagi de 

pagar l’Estat. D’altra banda, argumenta que l’Ajuntament de Barcelona és qui ha recaptat 

aquests diners i, per tant, seria lògic que aquesta administració fes una provisió de fons per si ha 

de retornar aquests diners. En tot cas, no accepta que el govern municipal digui que aquesta 

compensació la pagarà l’Estat perquè insisteix que aquests diners els ha recaptat i els ha gastat 

l’Ajuntament de Barcelona, raó per la qual és el responsable davant dels contribuents. 

A continuació, reclama que s’implementi la mesura que es va aprovar el mes de març de 2017 

en aquesta mateixa comissió, és a dir, que es posi en marxa una oficina d’assessorament als 

particulars per a aquests casos de minusvàlues, que es comencin a fer provisions de fons per fer 

els pagaments si correspon. 

Finalment, pregunta a quins anys corresponen les xifres que s’han donat. 

 

La Sra. RECASENS puntualitza que l’oficina d’atenció al ciutadà va ser una proposta del Grup 

Demòcrata. 

D’altra banda, ofereix la col·laboració del seu grup al govern municipal perquè entén que en 

cap cas aquesta possible devolució l’hauria de sufragar l’ajuntament. Argumenta que es 

produeix una ingerència permanent de l’Estat amb la legislació d’hisendes locals, en matèria de 

l’IBI o quan va desaparèixer l’IAE. En aquest sentit, recorda que quan el Govern del Partit 

Popular va apujar un 10 % l’impost de béns immobles, Barcelona va tenir la sort que hi havia 

uns topalls i aquesta apujada no es va haver de fer efectiva, però insisteix que la ingerència de 

l’Estat en matèria d’hisendes locals és permanent. Reitera, doncs, el suport del seu grup per 

reivindicar la compensació que s’hauria de donar a l’ajuntament i finalment s’aprova la 

modificació legislativa sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix el suport ofert pel Grup Demòcrata i explica que han demanat a les 

oficines d’atenció al ciutadà i al 010 que assessorin els ciutadans que vulguin presentar una 

reclamació després de la sentència del Tribunal Constitucional, però està d’acord que qui ha 

comès un error és qui ha redactat la llei que ha estat declarada inconstitucional. Per tant, rebutja 

que els ajuntaments, que enguany ja han patit altres retallades, hagin de carregar amb aquesta 

responsabilitat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/6840) Quins és el total de parades buides o tancades (sense activitat) dels mercats 

municipals de Barcelona en els últims dos anys? Quantes han estat amortitzades? Tenen 

intenció de desenvolupar algun pla per incentivar que les parades tancades tornin a obrir a curt 

o mig termini? Demanem la resposta distribuïda per mercat i any i sigui facilitada per escrit en 

el transcurs de la Comissió. 

 

El Sr. BLASI llegeix el text de la pregunta i demana la resposta per escrit. Els preocupen 

algunes notícies que els arriben sobre parades buides o tancades perquè aquesta situació no és 

bona per als mercats, fins al punt que s’ha arribat a dir que algun mercat hauria de tancar. 
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Considera que aquest moment és sensible i important. Reconeix que hi ha mercats que estan 

immersos en projectes de remodelació o a punt de començar-ne. Vol saber, a banda de la 

informació que han demanat, quin és el posicionament del govern municipal sobre aquesta 

problemàtica. 

 

La Sra. BALLARÍN es compromet a fer arribar per escrit la informació demanada. Pel que fa a 

la situació en què es troben els quaranta-tres mercats municipals, creu que s’ha de distingir 

entre els que ja s’ha remodelat i els que estan en procés de remodelació, de millora comercial o 

de traspàs. En aquest darrer cas, considera que el fet que hi hagi parades buides no és patològic. 

Després de la remodelació o quan no hi ha un projecte immediat de reforma, en canvi, opina 

que sí que és important que no hi hagi parades buides. 

Pel que fa als mercats remodelats, informa que la mitjana de parades buides és del 2,1 %; en 

aquells que estan en procés de remodelació o de millores comercials, la mitjana és del 22 %; en 

els que estan fase de definició de millores, la mitjana és del 28 %; en els que tenen un 

funcionament ordinari la mitjana és del 13,7 %, i quan estan en espais provisionals, la mitjana 

és del 20 %. Admet que cap parada buida no és una bona notícia, però creu que aquestes 

mitjanes es mantenen dins de paràmetres bastant raonables. 

Quant als establiments amortitzats, tenen la informació de 2015 i de 2016. Assenyala que 

aquest és un instrument molt útil que estan fent servir a la Boqueria per fer espais nous i per 

canviar l’estructura del mercat. S’han fet millores molt significatives simplement fent fora 

algunes parades o reubicant-les. En aquest sentit, informa que durant aquests dos anys s’han fet 

235 amortitzacions. D’altra banda, han estat adjudicades per subhasta o mitjançant adjudicació 

negociada 75 parades durant el mateix període. 

 

El Sr. BLASI anuncia que estudiaran la documentació detalladament, espera que les dades 

efectivament no siguin alarmants i manifesta que la pregunta l’han formulada amb esperit 

positiu. 

En segon lloc, pregunta si des de la regidoria o des de l’IMM tenen previst fer algun tipus de 

campanya per impedir que hi hagi parades tancades i per millorar les existents. També lamenta 

que el govern no hagi acceptat cap iniciativa en aquest sentit presentada pel seu grup, cosa que 

limita la funció impulsora de l’acció de govern que ha de tenir l’oposició. 

Quant a la Boqueria, manifesta que encara no coneixen la concreció del Pla estratègic d’aquest 

mercat, tot i que quan ha formulat la pregunta pensava més aviat en el mercat de Montserrat, 

que està en una situació més crítica, potser per la ubicació o per la manca d’afluència de clients. 

També podria parlar del mercat de l’Abaceria, que va arribar a tenir el 50 % de parades 

tancades. Espera, doncs, que s’acabi de donar una empenta important a aquests equipaments 

municipals, perquè aquest, si més no fins al mandat actual, era un dels serveis més ben valorats 

que té la ciutat i un element que no es pot perdre. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que aquesta és una feina contínua, com bé sap el Sr. Blasi perquè 

també ha estat responsable de l’àmbit de mercats, i s’intenta buscar una solució ràpida per a 

cada parada que tanca. Per tant aquestes actuacions formen part del Pla estratègic de mercats. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/6821) Ha rebut el govern o la Corporació municipal o el propi Institut Municipal 

d'Hisenda algun tipus d'instrucció, prec o recomanació per part de l'Agència Tributària 
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Catalana? Pretén respecte als tributs i taxes municipals algun tipus de col·laboració o relació 

l'Ajuntament de Barcelona amb l'Agència Tributària Catalana? Acatarà el govern municipal les 

instruccions del Ministre d'Hisenda respecte l'Agència Tributària Catalana? 
 

Tractada conjuntament amb el punt 12 de l’ordre del dia. 
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/6813) Quines mesures està duent a terme el govern municipal per tal de fomentar la 

implantació de pimes i iniciatives d'economia cooperativa, social i solidària en el marc del 

Districte 22@ i evitar l'expulsió d'aquelles que hi estan situades a causa de l'augment dels preus 

dels lloguers d'oficines? 
 

La Sra. CAPDEVILA considera que en el Districte 22@ l’ecosistema emprenedor genera 

dinàmiques positives per a la ciutadania i per a les empreses, i Esquerra Republicana vol que 

aquestes dinàmiques també reverteixin sobre les pimes i les iniciatives socials i solidàries, base 

del teixit productiu local i del model econòmic que defensa el seu grup. Per tant, demana que el 

grup de treball que ha endegat el govern sobre el Districte 22@, tot i que lamenta que els grups 

municipals no hi tinguin presència, passi d’elaborar idees a l’acció, que prengui mesures que 

afavoreixin que el 22@ sigui un exemple d’èxit en la mixtura d’usos, i que tot el talent que 

aconsegueix atraure reverteixi sobre les iniciatives econòmiques que sorgeixen de la ciutat. 

A continuació, llegeix el text de la pregunta. 
 

El Sr. COLOM puntualitza que no es tracta d’un grup de treball, sinó de la Comissió 22@. 

Recorda que durant el mandat anterior es va desactivar l’estructura que hi havia de foment i de 

regulació per al desenvolupament urbanístic i de l’ecosistema innovador del 22@. Per tant, el 

que ha fet el govern actual en primer lloc és recuperar aquesta estructura. Així, doncs, aquest 

organisme és molt més que un grup de treball i significa tornar a aconseguir que la gestió 

d’aquest districte jugui un paper important de dinamització des del sector públic, conjuntament 

amb el sector privat i el territori. Es tracta, doncs, que el sector públic no deixi aquesta 

dinamització exclusivament en mans del mercat per poder incidir-hi. Justament, afegeix, hi 

volen incidir per poder fer que el sector empresarial de la ciutat i la petita i mitjana empresa 

tinguin un paper en aquest àmbit. 

A continuació, explica que el govern ha adoptat diverses mesures en aquesta línia. Així, han 

readaptat el projecte CISCO i no solament l’han assegurat, sinó que han aconseguit que aquesta 

empresa assumeixi que ha de tenir un paper de dinamització territorial, i hi estan treballant, 

conjuntament amb les empreses petites i mitjanes, perquè això sigui una realitat. Destaca també 

que acaben de comprar La Escocesa, que ha de ser un espai que combini equipaments culturals, 

habitatge públic i activitat econòmica, la feina que fa el Comissionat d’Economia Social per al 

desenvolupament de l’economia social i solidària a l’eix Pere IV, o el projecte «Enforteix», que 

ajuda quinze projectes d’empreses d’economia social del territori. 
 

La Sra. CAPDEVILA celebra que aquests projectes tirin endavant, molts dels quals ja 

coneixien. Però reclama que sigui una prioritat del govern de la ciutat que les empreses petites 

hi puguin ser. Una de les coses que planteja el seu grup és que l’augment terrible que s’ha 

produït en els preus de lloguers d’oficines fa molt difícil que una empresa petita pugui establir-

se en el 22@. Pensa, doncs, que s’haurien de buscar mesures que corregissin aquesta situació, 

com ara amb més inversió pública. 
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El Sr. COLOM assegura que per al govern municipal aquesta és una prioritat. També creu que 

la capacitat que té l’ajuntament de dinamitzar el districte permetrà que hi hagi més oferta 

d’espai privat. Opina que si hi ha un increment de l’oferta tindrà un efecte estabilitzador de 

preus. D’altra banda, apunta que les grans empreses competeixen per espais de dimensions 

diferents que els que necessiten les empreses petites, de manera que els increments de preus 

afecta més aquests espais grans. Per tant, amb aquest procés de dinamització que duu a terme la 

Comissió del 22@ el que es pretén és crear espais per a les empreses petites i mitjanes, perquè 

és el teixit que han de protegir. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/6841) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec aprovat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda de 18 d'abril de 2017, amb el contingut següent: (M1519/6041) 

Que se'ns faci entrega per escrit de l'import que suposaria retornar les plusvàlues que en realitat 

eren minusvàlues i que han pagat els barcelonins i barcelonines durant els últims quatre anys a 

la ciutat de Barcelona, desglossant els imports per anys, quin número de contribuents afecta a 

cada any, tipologia del contribuent (ciutadans particulars, grans tenidors, empreses 

immobiliàries, entre d'altres), termini en el què se'ls hi pagarà, i que s'obri l'oficina 

d'assessorament al ciutadà perquè aquests puguin fer les seves consultes i reclamar els imports 

corresponents. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 19 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.05 h. 

 


