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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 20 de juny de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de juny de 2017, s'hi reuneix la 

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

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

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

Navarro, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier 

Mulleras Vinzia, i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja 

i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents la Ima Sra. Maria José Lecha González i els Ims. Srs. : Jaume Collboni 

Cuadrado, Josep Maria Montaner Martorell, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i 

Martorell; les Sres. i els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia; Fèlix 

Ortega Sanz, gerent d’Empresa, Cultura i Innovació; Àngels Mira i Cortadellas, gerent del 

Patronat Municipal de l’Habitatge, Marta Labata Salvador, directora general de BSM, i Antonio 

Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laura Pérez Castaño, Alfred Bosch i 

Pascual i Josep Garganté i Closa. 

 

LA PRESIDENTA obre la sessió a les 16.37 h. 

 

El Sr. CIURANA recorda que el dia 17 de gener de 2017 la Comissió d’Economia i Hisenda va 

aprovar una proposició presentada pel Grup Demòcrata, amb el suport de tots els grups, que 

instava el govern a presentar, en el termini de quatre mesos, un informe sobre els diferents 

sectors estratègics afectats per l’economia col·laborativa. Constata que aquest termini es va 

complir el proppassat mes de maig i, si bé entén que per causes prou conegudes el tinent 

d’alcalde no va assistir a la sessió del mes de maig de la comissió i per tant no es va presentar 

aquest informe, troba insòlit que en aquesta sessió del mes de juny aquesta qüestió no figuri en 

l’ordre del dia. Creu que això és un menyspreu, no tant per al grup proposant de la iniciativa, 

sinó per al conjunt de grups que hi varen donar suport, inclosos els grups del govern. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que està disposat a tractar aquest tema si s’incorpora a l’ordre del 

dia com a seguiment de proposició, o bé es compromet a presentar aquest informe a la propera 

sessió. 

 

El Sr. CIURANA assenyala que quan s’encomana una feina al govern és lògic que els grups 

municipals demanin fer un seguiment de la proposició, però que en aquest cas el govern tenia el 

compromís de presentar en un termini de quatre mesos un informe. Tot seguit, llegeix l’acord: 

«La Comissió d’Economia i Hisenda insta el govern municipal a identificar els sectors on estan 

apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i a impulsar propostes de 

regulació per evitar que esdevinguin economia submergida i competència deslleial amb altres 

activitats econòmiques, alhora que no generi una pèrdua de drets, tant per part dels usuaris i 
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consumidors, així com dels drets socials dels treballadors. També insta el govern a presentar un 

informe de seguiment de l’estat de la proposició en el termini màxim de quatre mesos.» 

Insisteix que aquests quatre mesos es van esgotar el mes de maig de 2017. Li sorprèn, doncs, 

que el mes de juny el govern no hagi incorporat aquest punt a l’ordre del dia de la comissió. 

 

El Sr. PISARELLO pren nota d’aquesta queixa i es compromet a presentar l’informe tan aviat 

com sigui possible. 

 

I) Aprovació de les actes de les sessions de 18 d’abril, 16 de maig i 8 de juny de 2017 

 

S'aproven. 

 

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 20 d'abril de 2017: 

 

1.-  (3-040/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-040/2017 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 del compromís d’ingrés de l’Àrea Metropolitana de 

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

a l’exercici 2017, per un import de 257.824,78 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

17032995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

2.-  (3-042/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-042/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 136.807,79 euros, per atendre despeses de manteniment d’edificis i de 

manteniment de vies públiques del Districte de l’Eixample, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 17040491; 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 27 d'abril de 2017: 

 

3.-  (F1703) APROVAR la realització d’operacions financeres fins un import màxim de 

126.125.000,00 euros en les condicions que s'adjunten, i DELEGAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, primer tinent d’alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi 

Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la 

documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. DONAR 

compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

4.-  (3-047/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-047/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 
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2017, d’import 300.000,00 euros, per atendre despeses del Projecte Pressupostos Participatius al 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17041891; i PUBLICAR 

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

 

El Sr. CIURANA opina que, si aquests 300.000 euros fossin per implementar els mecanismes 

relatius al pressupost participatiu al districte de l’Eixample, es tractaria d’una quantitat 

desmesurada. Tanmateix, és coneixedor que aquests recursos són per fer projectes coproduïts i, 

per tant, demana que el text del despatx d’ofici s’adeqüi a aquest concepte, perquè reitera que 

aquesta quantitat no es destinarà a implementar el procés participatiu dels pressupostos. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que, si el Sr. CIURANA planteja aquestes qüestions per guanyar 

temps i esperar que arribi la Sra. Recasens, la poden esperar i no cal que faci aquest tipus 

d’intervencions. 

 

El Sr. CIURANA apunta que en la discussió del primer punt de l’ordre del dia ha d’intervenir 

ell mateix com a portaveu del Grup Demòcrata i, per tant, no pretén fer cap mena de dilació, 

sinó que es limita a ressenyar incompliments del govern municipal i concretament del tinent 

d’alcalde Pisarello. 

 

La PRESIDENTA aclareix que el Sr. Blasi ja havia comunicat a la Presidència de la comissió la 

qüestió prèvia que anteriorment ha plantejat el Sr. Ciurana i, per tant, no considera que es tracti 

de cap maniobra dilatòria. 

En segon lloc, indica que en aquest punt 4 del despatx d’ofici s’ha plantejat una esmena i 

pregunta si el govern està disposat a aclarir els termes d’aquest despatx d’ofici o si el manté tal 

com està redactat. 

 

El Sr. AYALA considera que el text és correcte perquè es refereix a un pla pilot de pressupost 

participatiu en el districte de l’Eixample. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 4 de maig de 2017: 

 

5.-  (3-048/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-048/2017 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 projecte municipal en matèria de turisme, segons acord de la Comissió de 

Govern de 6 d’abril de 2017, i per un import total de 17.310,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17041395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal; i DONAR-

NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

6.-  (3-053/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-053/2017 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 el 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 
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serveis en determinades àrees de la ciutat de Barcelona, i per un import total de 559.910,00 

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

que consta a l’expedient, referència comptable 17042595; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

Acords de la Comissió de Govern d’11 de maig de 2017: 

 

7.-  (3-054/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-054/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 335.866,58 euros, per atendre despeses derivades del contractes de serveis de 

gestió de l’Espai Jove Casa Sagnier i de la gestió del Centre Cívic Vil·la Urània del Districte de 

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

que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17042591; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

8.-  (3-057/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-057/2017 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 del compromís d’ingrés de la Unió Europea per a la 

primera fase del Projecte Urbact Inclusion III. Programa anys 2016-2019, a l’Àrea de Drets 

Socials, per la cooperació territorial europea en la igualtat de territoris, per un import de 

54.866,67 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17042795; i PUBLICAR aquest 

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

Hisenda. 

 

9.-  (3-058/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2017 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 del Instituto de la Juventud, a l’Àrea de 

Drets Socials, en el marc del “Conveni Programa Injuve Erasmus +”, per un import de 6.226,40 

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

que consta a l’expedient, referència comptable 17042895; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

10.-  (3-059/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-059/2017 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 el 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 d'1.200.000,00 

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

que consta a l’expedient, referència comptable 17050295; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

11.-  (3-060/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-060/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 520.000,00 euros, per atendre despeses en relació al “Conveni de col·laboració 

amb Circuits de Catalunya, SL per la col·laboració en l’àmbit de la promoció del món del 

motor, la projecció internacional de Barcelona i la promoció econòmica al voltant del Circuit de 
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Barcelona-Catalunya”, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17050291; 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 25 de maig de 2017: 

 

12.-  (3-065/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-065/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 97.374,09 euros, per atendre despeses per l’execució subsidiària de les obres 

d’estabilització de les finques núm. 153, 155 i 157 del carrer Llull de Barcelona, de conformitat 

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

l’expedient, referència comptable núm. 17052591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

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

 

Acord de la Comissió de Govern d’1 de juny de 2017: 

 

13.-  (3-070/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-070/2017 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 dels ingressos i compromisos d’ingrés de diferents 

col·laboradors en el Conveni Multilateral per articular la col·laboració de les parts en el 

desenvolupament de la Plataforma Live, per un import de 220.000,00 euros, de conformitat amb 

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

referència comptable 17052395; 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 8 de juny de 2017: 

 

14.-  (3-068/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-068/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

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

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

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

Govern de 6 d’abril de 2017, i per un import total de 155.000,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17052295; PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal; i DONAR-

NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

   

Acord de la Comissió de Govern de 15 de juny de 2017: 

 

15.-  (3-074/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-074/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, d’acord amb ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya 

en concepte de fons de foment del turisme (FFT) del quart trimestre de 2016, per fer l’aportació 

del 50% al Consorci de Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, 

i d’import 935.788,56 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17060295; i 

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

d'Economia i Hisenda. 
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b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Nova Línia d’Economia Digital de Barcelona Activa.  

 

El Sr. PISARELLO exposa que Barcelona és un hub tecnològic de primer ordre a Europa i al 

món, i que el canvi tecnològic està revolucionant les formes de treballar, de produir i de 

consumir. Afirma, doncs, que per al govern és clau que aquest canvi reverteixi en benefici de la 

ciutat i dels seus habitants. Afegeix que aquest canvi tecnològic també implica un canvi polític, 

i per tant considera que depèn del consistori que tota la ciutat se’n pugui beneficiar. Així, doncs, 

el govern vol que Barcelona sigui un hub tecnològic del sud d’Europa i creu que la ciutat està 

preparada per ser-ho perquè disposa de centres de recerca capdavanters i també de barris com el 

Poble Nou, on hi ha una alta concentració de talent, de creativitat i de potencial innovador. Com 

a prova d’aquesta afirmació, indica que el sector tecnològic ha creat 11.000 llocs de treball a la 

ciutat des de l’any 2011, quan en molts altres sectors desapareixien llocs de treball. Subratlla 

que el sector tecnològic ha creat ocupació de qualitat especial, un 50 % d’indefinida, mentre 

que la mitjana de la ciutat és del 13 %, i amb salaris per sobre de la mitjana. 

D’altra banda, el govern és conscient que el sector tecnològic també té problemes, com 

l’existència d’investigadors joves sense recursos per fer realitat els seus projectes, l’excessiva 

masculinització del sector o un accés difícil a causa de la bretxa digital. Per aquestes raons, 

assegura que el govern municipal treballa per superar aquests reptes des del primer dia. Així, 

recorda que han presentat el Pla Barcelona, ciutat digital, 2017-2020 i han introduït conceptes 

que marquen noves línies estratègiques, com la sobirania tecnològica, l’assoliment d’una 

economia digital més innovadora i més plural que l’actual o una aposta forta per la inclusió 

digital. A tal fi, el govern va instituir el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital. Quant 

al Pla Barcelona, ciutat digital, indica que preveu invertir 10 milions d’euros en compra pública 

innovadora i 60 milions en la transformació digital interna de l’ajuntament. 

Amb aquesta la mesura que presenta el govern, assenyala que es fa un pas més i s’obre una 

nova línia digital a Barcelona Activa per preparar aquesta agència de desenvolupament local, en 

el seu trentè aniversari, perquè continuï estant al servei dels nous reptes de la ciutat, bàsicament 

per impulsar una economia digital més plural i innovadora, mitjançant el suport a les startups i 

a les petites i mitjanes empreses. Afegeix que aquesta mesura està relacionada amb la 

instal·lació de la primera incubadora municipal per a empreses d’alt valor tecnològic a l’edifici 

MediaTIC. Tot i que aquesta iniciativa es planteja per a Barcelona, apunta que es vol fer 

conjuntament amb altres ciutats i, en aquest sentit, per primera vegada s’han assolit acords amb 

Nova York i París per tal que aquesta incubadora pugui acollir projectes de crosslanding 

empresarial aquesta mateixa tardor en el marc d’esdeveniments com l’Smart City Expo. 

Assegura que aquesta iniciativa ha generat molt d’interès i ja han rebut sol·licituds d’altres 

ciutats per poder usar aquest espai de crosslanding. 

A continuació, remarca que aquesta iniciativa ha de ser aprofitada per tota la ciutat. Per aquesta 

raó, es preveu la creació de la IT Academy per formar professionals que es vulguin dedicar a 

aquest sector, també per impulsar nous programes per fomentar les vocacions tecnològiques, 

especialment entre les dones, i finalment per impulsar mesures per reduir l’escletxa digital i de 

gènere. En aquest sentit, remarca que es preveu una nova oferta de capacitació tecnològica al 

Cibernàrium, amb 150 activitats de curta durada, nous programes formatius a l’estiu en àmbits 

com la gestió de dades, la comunicació 2.0 o les tecnologies de la informació i de l’educació. 
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En resum, recorda el compromís del govern per canviar la forma de veure l’economia i el sector 

digital. Malgrat que alguns grups varen augurar que amb aquestes mesures es perdrien 

oportunitats, assegura que s’està demostrant que Barcelona en aquest moment està més ben 

preparada per ser un hub tecnològic que no pas dos anys enrere, hi ha millors equipaments, 

millors serveis públics de suport als innovadors i d’impuls al talent, i Barcelona està més ben 

connectada amb grans metròpolis com Nova York o París. 

 

El Sr. CIURANA exposa que en general el text d’aquesta mesura sembla correcte perquè està 

en consonància amb allò que havien desenvolupat els governs anteriors, malgrat l’interès del Sr. 

Pisarello a fer veure que el govern actual ha introduït canvis i nous conceptes en aquest àmbit, 

com la sobirania digital. Tanmateix, considera que la situació podria ser millor si l’actitud del 

govern municipal no hagués provocat que Cisco Systems o Schneider s’haguessin retirat dels 

projectes en què treballaven. A més a més, destaca l’esforç que fa el govern perquè en aquesta 

mesura, que consta de dinou pàgines, no figuri la paraula «smart city». En aquest sentit, recorda 

que Barcelona en Comú durant la campanya electoral va fer una crítica ferotge del concepte 

d’smart city. En tot cas, s’alegra que, després de dos anys, el govern actual reconegui que el 

model que es va impulsar durant el mandat anterior, i que els grups del govern actual varen 

criticar tant, és el model que necessita Barcelona. 

Quant a la sobirania digital, troba a faltar mesures relatives al big data, per tal de democratitzar 

i socialitzar les dades perquè el conjunt de la ciutadania hi pugui arribar. 

Amb referència a la bretxa digital, indica que a la Torre Baró hi ha un 62 % dels habitatges 

sense connexió a internet. Pregunta com pensen corregir aquesta situació i quines mesures 

s’emprendran en aquest sentit. 

A continuació, es mostra d’acord amb el Sr. Pisarello que Barcelona és un hub tecnològic i que 

ho ha de continuar essent. Tanmateix, subratlla que també falta indústria perquè Barcelona 

continuï essent un hub tecnològic. 

D’altra banda, critica el plantejament que fa el govern municipal de l’economia digital com si 

fos un terreny idíl·lic, on tothom tindria la capacitat de desenvolupar-se, i pregunta si no és 

economia digital allò que fan empreses com Airbnb o Uber. També assenyala que recentment 

llibreters i editors es manifestaven contra la omnipresència d’Amazon. Per tant, conclou que en 

un moment com l’actual d’explosió o de plenitud conceptual en aquest camp s’ha d’anar amb 

cura. 

Finalment, celebra que el govern presenti aquesta mesura de govern, si bé desmenteix que 

MediaTIC sigui la primera incubadora d’empreses d’economia digital, tal com havia afirmat el 

Sr. Pisarello. Per comprovar-ho, li recomana que vagi a Barcelona Tech City, al Port Vell, i 

també li recorda experiències com la del Canòdrom. Reitera, doncs, que el govern actual 

continua en la línia engegada anteriorment. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix la presentació de la 

mesura, la qual interpreta com un acte de contrició respecte a la posició del govern al 

començament del mandat, quan rebutjava la presència a Barcelona del Mobile World Congress 

i tenia reticències sobre el creixement del sector tecnològic, que justament estava arrelant a la 

ciutat com a conseqüència d’aquest esdeveniment. 

En tot cas, valora positivament que el govern hagi canviat d’opinió i que ara presenti aquesta 

mesura, que qualifica d’avenç pel que fa a la conscienciació sobre el valor afegit i el retorn 

social que té el sector tecnològic. A més a més, assenyala que la ciutat en aquest moment 

afronta un repte pel que fa a les noves tècniques de gestió empresarial i a un nou model 

econòmic basat en l’economia del coneixement i de la innovació. 
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Aprofita la presència a la sessió de la directora de Barcelona Activa per reivindicar que aquest 

organisme acompanyi les empreses i els doni suport, per facilitar que puguin desenvolupar la 

seva tasca de la millor manera possible. També reclama que Barcelona Activa impulsi els petits 

emprenedors que volen posar en marxa el seu negoci. En aquest sentit, assenyala que només 

una de cada tres empreses està preparada per a la digitalització i, per tant, aquest és un repte que 

Barcelona Activa ha d’abordar. Opina que per digitalitzar una empresa calen perfils nous de 

professionals, que treballin de forma diferent, i s’hauria de millorar la preparació d’aquests 

perfils. També apunta que hi ha d’haver una alta flexibilitat a les companyies perquè les 

persones ja no fan la mateixa feina durant tota la vida i per tal de poder respondre d’una manera 

oberta a les noves necessitats del mercat i dels clients. A més a més, creu que s’hauria de fer 

una transformació integral de l’estratègia de negoci, transformació que afecta persones, 

processos i la tecnologia, qüestió que no es pot afrontar sense una visió clara dels beneficis 

resultants de la inversió, perquè tan important és la producció d’un producte com la inversió 

que es fa en el procediment per obtenir-lo. Pel que fa a l’estratègia digital que contempla 

aquesta mesura de govern, manifesta que hi ha moltes empreses, sobretot petites i mitjanes, que 

no disposen d’una estratègia per digitalitzar-se. Per tant, creu que Barcelona Activa també les 

hauria d’ajudar a incorporar-se a aquests processos. 

A continuació, assenyala que l’any 2020 el 47 % dels executius espera que més del 50 % de les 

seves vendes derivin dels negocis digitals. En aquest sentit, esmenta les empreses Airbnb i 

Uberm i remarca tot el moviment econòmic que es genera mitjançant els intermediaris 

tecnològics. Considera, doncs, que aquesta expectativa s’ha d’afrontar amb normalitat. També 

comenta que només el 21 % de les companyies té una cultura adequada per adaptar-se a aquesta 

digitalització. 

En conclusió, creu que hi ha molts reptes per endavant i que Barcelona Activa és una bona eina 

per afrontar-los, però també opina que aquest organisme va molt endarrerit en aquesta qüestió. 

Per tant, insta la directora a implementar les mesures necessàries per garantir que la integració 

digital es faci al més aviat possible. 

 

La Sra. CAPDEVILA creu que el govern no dóna importància a la innovació ni a les noves 

polítiques que han de permetre a la ciutat continuar essent líder en aquest àmbit i millorar 

l’impacte econòmic i social que tenen les noves tecnologies, perquè presenta una mesura de 

dinou pàgines on gairebé l’única novetat és a la pàgina 16, i consisteix a obrir una nova 

incubadora d’empreses tecnològiques de la xarxa de què disposa Barcelona Activa. Assenyala 

que aquest organisme té sis incubadores i, concretament, a l’edifici MediaTIC hi ha una 

incubadora d’empreses tecnològiques centrada en la internet de les coses i data tech, gestionada 

per una comunitat d’acceleradores internacionals anomenada Startupbootcamp. Pregunta si la 

nova incubadora que contempla la mesura de govern la substituirà i, si és així, voldria que el 

govern expliqui en què consisteix la novetat que hi ha darrera de la mesura. 

En segon lloc, indica que per al Grup d'Esquerra Republicana potenciar aquest sector econòmic 

té com a objectiu primordial garantir un impacte social reequilibrador. Tanmateix, considera 

que apostar per uns sectors tan disruptius i innovadors té el risc de fer augmentar la fractura 

entre ciutadans i de generar un trencament que sigui cada cop més cop més complicat de 

solucionar. Per tant, si bé en aquesta iniciativa es contemplen mesures per a la connectivitat i 

l’alfabetització digital de la ciutat, creu que encara s’ha d’anar més enllà. Així, remarca que cal 

que totes les persones, siguin joves o no, tinguin accés real a una formació i finançament que els 

permetin desenvolupar el seu projecte. 

Finalment, insisteix en el concepte d’emprenedoria amb condicions. Afirma que no es pot 

fomentar un sistema econòmic que dugui a la jungla perquè l’emprenedoria necessita 

condicions socials d’accés democràtic per a tothom. Considera, doncs, que tots els elements de 
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l’ecosistema, entre els quals esmenta l’emprenedor, el coneixement, les universitats o la 

formació professional, han de tenir finançament i hi ha d’haver projectes amb banca ètica 

fomentats des de l’ajuntament, una administració col·laboradora, un lideratge del govern 

municipal, mà d’obra qualificada i una marca internacional. Demana, doncs, que el govern actuï 

amb l’objectiu comú de generar cohesió social. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que fa anys que l’economia digital i les noves tecnologies estan 

revolucionant la vida dels barcelonins, de les empreses, dels polítics i dels serveis urbans 

mitjançant les smart cities. Indica que aquest concepte va arribar amb força a Barcelona quan es 

va aconseguir que el Mobile World Congress se celebrés a la ciutat, congrés que l’alcaldessa 

Colau no volia però que va haver d’acceptar a la força perquè anar contra aquest congrés 

significava anar contra la societat, contra l’actualitat i contra la modernitat. Així, considera que 

el Mobile World Congress és un esdeveniment important per la repercussió econòmica que té i 

que la ciutat i la societat han d’aprofitar tot allò que pot aportar. En aquest sentit, apunta que 

s’ha d’aconseguir que el Mobile World Congress no signifiqui solament un canvi d’una 

setmana a Barcelona, sinó que ajudi a canviar les noves tecnologies i la percepció que se’n té a 

la ciutat. 

Quant a l’escletxa digital, assegura que no es pot permetre que una ciutat com Barcelona, que 

acull el congrés més important del món en l’àmbit de les noves tecnologies, tingui les escletxes 

digitals que té actualment, que són generacionals però també entre barris, circumstància que 

encara considera més preocupant. Així, apunta que en alguns barris una part molt important de 

les llars no tenen connexió a internet, mentre que altres barris n’estan sobredotats. Per tant, 

reclama que l’ajuntament i el govern municipal han de gestionar aquesta situació, l’han de 

valorar i han de governar per superar aquesta realitat. 

Finalment, apunta que també s’han de combatre les escletxes digitals en les activitats 

econòmiques perquè no pot ser que hi hagi empreses molt desenvolupades tecnològicament i, 

en canvi, que n’hi hagi d’altres de molt endarrerides en aquest àmbit. En aquest sentit, indica 

que s’ha d’enfortir el comerç perquè no pot ser que aquest sector actualment no tingui aquesta 

cultura tecnològica tan necessària per desenvolupar la seva activitat. Reclama, doncs, que des 

de l’ajuntament s’ajudi a posar aquestes bases i les eines necessàries perquè la revolució digital 

també arribi al comerç de Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY creu que l’economia digital planteja un repte interessant per a la ciutat, però 

en la mesura que presenta el govern troba a faltar elements importants de reflexió, qüestions 

que superen l’àmbit de Barcelona Activa i que haurien de formar part d’una estratègia 

transversal i de ciutat, com ara les infraestructures i la connectivitat, la relació amb els grans 

projectes dels nodes de supercomputació internacionals ubicats a Barcelona, la transversalitat 

en tots els àmbits municipals o la visió col·laborativa de l’ajuntament amb altres 

administracions pel que fa a centres de recerca i universitats per enfortir les startups que en 

aquest moment es generen a la ciutat. Quant a les vocacions cientificotècniques, aspecte que 

considera clau, si bé la mesura de govern en parla, hi troba a faltar una estratègia conjunta amb 

el sistema educatiu que Barcelona podria liderar, però no ho fa. 

En resum, opina que el model econòmic de la ciutat hauria de basar-se en sous alts i alta 

productivitat, i apunta que la tecnologia podria ajudar a assolir aquest objectiu. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que es presenta una línia d’economia digital de Barcelona Activa i 

que hi ha altres organismes, com l’Institut Municipal d’Informàtica, que tracten algunes de les 

qüestions que han plantejat els diversos portaveus. Així, informa que a l’IMI s’està creant la 

figura del data officer, que ja existeix a d’altres ciutats, per fer aquest paper de transversalitat.  
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Per tant, reitera que aquesta és una mesura modesta que forma part d’una política molt més 

àmplia. 

A continuació, insisteix que es plantegen mesures que no s’havien fet mai, com la primera 

incubadora municipal d’empreses d’alta tecnologia o els convenis firmats amb Nova York i 

París, i remarca que el govern anterior no havia firmat cap tipus conveni amb ningú en matèria 

d’economia digital. 

Pel que fa a l’escletxa digital, mostra la preocupació del govern i per aquesta raó impulsa el 

Parc Tecnològic de Nou Barris, el Cibernàrium i d’altres projectes que ja estan en marxa. 

Finalment, quant a Airbnb o Uber, manifesta que l’economia digital que vol incomplir la llei no 

forma part de les prioritats que té el govern. En canvi, dóna la benvinguda a aquella economia 

digital que actuï de manera transparent, que pagui impostos i que compleixi la llei i altres 

requisits. 

 

La Sra. CAPDEVILA torna a preguntar si aquesta nova incubadora que s’esmenta a la mesura 

de govern substituirà o no la que ja existeix.  

 

El Sr. PISARELLO li aclareix que no la substitueix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/6386) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre la 

necessitat, els motius, els resultats assolits i el cost dels estudis, informes i treballs tècnics 

efectuats per l'empresa municipal Barcelona Activa referents al col·lectiu de persones que es 

dediquen a la venda ambulant irregular com qüestions relatives a fills i filles menors de 3 anys, 

així com per què han estat efectuats per aquesta empresa. Sol·licitem que se'ns faciliti resposta 

per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que, a l’hora d’analitzar els informes de Barcelona Activa, n’han 

trobat alguns sobre la venda ambulant irregular, que ell qualifica de venda il·legal, i sobre altres 

qüestions, com la criança compartida. El Grup Popular vol conèixer la valoració que el govern 

municipal fa d’aquests informes, els costos i els resultats assolits. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que aquesta compareixença fa referència a dos estudis, un sobre 

venda ambulant i un altre sobre justícia de gènere. 

Pel que fa al primer d’aquests estudis, indica que té a veure amb la importància que atorga el 

govern al treball amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, però remarca que aquesta qüestió 

no és nova i que en el mandat anterior ja es va fer una actuació amb els treballadors del sector 

de la ferralla, d’on va sorgir l’experiència d’Alencop. El govern actual ha decidit que s’havia 

d’explorar aquesta via per al cas dels venedors ambulants que actuaven de manera irregular. 

Apunta que el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, figura de nova creació i 

que no té una estructura pròpia, va fer una comanda de gestió perquè Barcelona Activa 

desenvolupés aquests estudis, un conjunt de cinc encàrrecs relacionats amb un projecte 

alternatiu a la venda ambulant il·legal. Detalla que aquests projectes tenen a veure amb l’estudi 
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del model de negoci que es feia, amb l’elaboració d’un pla econòmic financer específic perquè 

l’activitat sigui sostenible en el temps, amb la selecció dels socis que podrien participar-hi i en 

quines condicions, amb les necessitats sociojurídiques específiques perquè en la majoria dels 

casos es tracta de persones en situació d’irregularitat administrativa. 

Pel que fa al segon dels estudis, relatiu a la justícia de gènere, informa que és un encàrrec de la 

regidoria d’aquest àmbit i obeeix al fet que hi ha dones que tenen fills petits i sovint no poden 

fer servir alguns serveis de l’ajuntament, com ara els cursos de formació o altres. Assenyala, 

doncs, que s’havien d’estudiar les diferents alternatives, com ara la concessió d’un un xec per a 

escoles bressol o establir un sistema de mainaders. 

 

 El Sr. MULLERAS exposa que en l’anàlisi que el Grup Popular ha fet dels informes de 

Barcelona Activa han trobat sis informes o treballs tècnics sobre la venda il·legal a la via 

pública, amb un import total de 83.145 euros. Aquesta quantitat, afegeix, és la que ha gastat 

Barcelona activa per fer anàlisis, per donar suport jurídic i fer una selecció de persones 

provinents de la venda il·legal, per valorar l’impacte del projecte de venda i per fer un pla 

econòmic i financer, és a dir, per fer els informes necessaris per implementar la cooperativa de 

manters de Barcelona, per comptes de destinar aquests recursos a ajudar el comerç legal, que 

paga els impostos i que genera riquesa i ocupació. A més a més, indica que en un d’aquests 

informes s’explica als venedors il·legals, que fan una competència absolutament deslleial al 

comerç de Barcelona, pas a pas, com han de regularitzar i fer legal una activitat que és il·legal. 

Insisteix a criticar, doncs, que es destinin recursos públics a unes actuacions que van en 

detriment de l’activitat comercial a Barcelona. 

D’altra banda, apunta que aquests recursos surten dels 800.000 euros que el govern municipal 

va anunciar que es destinarien a fer una cooperativa de quinze manters. Palesa que el problema 

dels manters a Barcelona no es pot resoldre amb aquesta mesura si solament a la Barceloneta ja 

n’hi ha mil, segons dades del govern mateix, i, contràriament, considera que aquesta mesura té 

un efecte crida per al comerç il·legal. Remarca que, destinant recursos econòmics de Barcelona 

Activa per fomentar el comerç il·legal, el que es fa és equiparar els comerciants il·legals amb 

els comerciants legals. Pregunta, doncs, si Barcelona Activa ha de ser l’oficina d’atenció del 

comerç il·legal. Entén que aquest organisme hauria de fomentar l’ocupació i l’activitat 

econòmica, i ajudar el comerç petit i mitjà i els emprenedors de Barcelona. 

Tot seguit, apunta que hi ha uns informes sobre la criança compartida i sobre el que s’anomena 

«pares i mares de dia». Indica que aquesta qüestió no és objecte de la Comissió d’Economia i 

Hisenda ni de Barcelona Activa, sinó que seria més pròpia d’educació o d’atenció social. 

Pregunta, doncs, per què Barcelona Activa ha de destinar els seus recursos a fer aquests 

informes. També pregunta quina és la conclusió de l’informe perquè, tot hi haver-lo llegit, 

afirma que no arriba a cap conclusió. Critica, doncs, que Barcelona Activa hagi gastat 20.000 

euros per estudiar una problemàtica d’atenció social i educativa, per comptes de destinar-los a 

crear ocupació. 
 

La Sra. RECASENS s’excusa perquè s’ha incorporat tard a la sessió i explica que havia de 

parlar amb el regidor Montaner sobre els punts de l’ordre del dia que fan referència a habitatge. 

A continuació, exposa que el comerç no solament no és prioritari per al govern municipal, sinó 

que n’és el gran absent. En aquest sentit, indica que, any rere any, el pressupost destinat a 

promoció comercial i al comerç de proximitat pateix retallades, al contrari del que passa amb 

els recursos destinats a les persones que es dediquen a la venda ambulant il·legal. 

D’altra banda, assenyala que el Grup Demòcrata ha fet una revisió dels comptes de Barcelona 

Activa, han estudiat gairebé cinquanta contractes de l’any 2016 i han trobat les contractacions, 

estudis i informes que són objecte de la compareixença. Considera que és escandalós que el 
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govern municipal hagi generat unes expectatives falses per al col·lectiu mateix de les persones 

que es dediquen a la venda ambulant il·legal. Així, recorda que, tot i que varen ser pocs els pocs 

manters que varen poder entrar a Mercabarna i fer els cursos de capacitació, alguns no varen 

poder ser contractats perquè no tenien els papers en regla. 

A continuació, també troba escandalós el biaix ideològic amb què s’utilitza Barcelona Activa 

per contractar estudis i projectes tècnics sense cap contingut d’interès pel que fa a la promoció 

econòmica de la ciutat. De fet, indica que la Direcció Operativa d’Altres Economies ha demanat 

molts informes i estudis, com ara l’edició del programa «Camí de la solidesa», de formació i 

acompanyament per a organitzacions d’economia cooperativa, social i solidària gestionades per 

dones, que ha costat 21.562 euros, o l’estudi sobre grups de criança compartida i projectes de 

mares i pares de dia, de base associativa, que ha costat 20.521 euros. 

També ha trobat sorprenent l’entramat de cooperatives que són contractades per Barcelona 

Activa, en molts casos mitjançant la tècnica del fraccionament de contracte. Assenyala que 

moltes d’aquestes cooperatives tenen vinculacions clares amb l’entorn de Barcelona en Comú. 

Així, la cooperativa amb qui es va contractar una operació de locals de proximitat a Ciutat Vella 

té com a soci fundador Marcelo Expósito, actualment diputat d’En Comú Podem. Denuncia que 

són onze cooperatives, totes domiciliades al carrer Casp, número 43, que també és l’adreça de 

l’Observatori DESC, i que en un any des de Barcelona Activa s’han contractat estudis per valor 

de 270.278 euros. Per tant, reitera que hi ha una xarxa de cooperatives organitzada però, 

malgrat que els sembla bé perquè d’aquesta manera el Grup de Barcelona en Comú potser 

arribarà a complir la promesa electoral de donar suport al món cooperatiu, demana al Sr. 

Pisarello que el govern doni suport a tot aquest sector i no solament a les cooperatives afins o 

vinculades a Barcelona en Comú. En aquest sentit, remarca que hi ha moltes cooperatives que 

fan bona feina i que treballen des de molt abans que sorgís Barcelona en Comú. 
 

El Sr. SIERRA agraeix al Sr. Mulleras que hagi sol·licitat aquesta compareixença perquè els 

dóna l’oportunitat de parlar d’una eina tan important com Barcelona Activa, important si més 

no per al Grup de Ciutadans. 

Quant a l’objecte de la compareixença, s’ofereix a respondre ell mateix perquè el representant 

del govern, tal com fa habitualment, no ha respost. Pel que fa a la necessitat d’aquests informes, 

assegura que no n’hi ha cap. Respecte als motius, afirma que es basen en la ideologia i que ho 

hi ha cap mena de gestió. I amb relació als resultats, opina que són molt negatius perquè allò 

que hauria de ser un instrument per crear ocupació i per solucionar el problema principal que 

perceben tots els espanyols i tots els barcelonins el govern l’utilitza per a altres finalitats. En 

aquest sentit, comenta la tasca que es fa des de Mercabarna per privilegiar els venedors il·legals 

no és efectiva perquè aquests venedors no es poden regularitzar, atès que no tenen els papers en 

regla. En qualsevol cas, allò que troba més negatiu és que el govern municipal no té un model 

de gestió de Barcelona Activa que realment creï ocupació, que connecti les empreses que han 

de menester personal amb els treballadors que passen per Barcelona Activa, que actualitzen el 

currículum, que fan una formació i que necessiten un lloc de feina de qualitat. Critica, doncs, 

que tots aquests informes i altres activitats que es fan des de Barcelona Activa i des d’altres 

organismes vagin adreçats a afavorir únicament i exclusiva un model econòmic ideològic que 

ha fracassat tant a països del Tercer Món com a l’Europa de l’Est. Per tant, qualifica aquest 

model de caduc, perquè considera que les empreses tradicionals són negatives i té com a únic 

objectiu les empreses de l’economia cooperativa, social i solidària. 

Seguidament, indica que aquesta concepció de l’economia es reflecteix en els pressupostos de 

la ciutat, on les partides per a la regeneració de l’economia són mínimes. Considera que, 

malgrat que el sector de l’economia cooperativa, social i solidària sigui molt important, no pot 

ser l’únic fonament de Barcelona Activa. Recorda que a començament del mandat els grups del 
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govern coincidien que s’havia de donar un nou enfocament a aquest instrument per crear 

ocupació. Critica, doncs, que el govern vulgui convertir Barcelona Activa en un instrument 

partidari. En aquest punt, opina que s’està desaprofitant una oportunitat històrica per fer 

d’aquest organisme un instrument potent de creació d’ocupació, en un moment de creixement 

econòmic i en què es crea ocupació, malgrat l’actuació del govern municipal. 

Per acabar, apunta que aquestes mancances del govern estan relacionades amb la política 

econòmica que duu a terme, que considera el turisme com a negatiu, que no deixa construir 

hotels que atrauen turisme de qualitat, que posen traves i inspeccions a empreses i autònoms, 

que suspèn llicències en els districtes i que tracta el comerç com a enemic. Amb aquest model 

econòmic i amb aquesta gestió de Barcelona Activa, lamenta que els resultats seran pitjors que 

els que es podria somiar i augura una taxa d’atur a Barcelona molt més gran que no pas si es fes 

una política econòmica que protegís les empreses, els autònoms i els treballadors. 
 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que el Grup d'Esquerra Republicana podria estar d’acord a 

exigir eficiència i eficàcia pel que fa a tots els contractes i a tota la despesa que executa 

l’ajuntament. Coincideix que els recursos s’han de destinar a polítiques que serveixin per 

generar cohesió social. Tanmateix, apunta que els manters són un col·lectiu especialment 

vulnerable i denuncia que les polítiques del Partit Popular en matèria de migracions 

consisteixen a alçar una tanca ben alta, proveïda de ganivets, a Ceuta i a Melilla, i a evitar 

mitjançant l’ús de la força l’entrada a l’Estat espanyol de totes aquelles persones que, ja sigui 

per motiu de conflicte bèl·lic o econòmic, fugen cap a Europa per buscar un futur millor. 

També creu que el que voldria el Partit Popular és poder demanar un carnet que discriminés les 

persones que entren a l’Estat segons la seva religió, perquè hi deixarien entrar els que són 

catòlics i n’impedirien la dels altres. 

A continuació, reitera que el seu grup proposa solucions per tal que tot el comerç que es faci a 

la ciutat sigui legal i que alhora es lluiti contra les màfies que exploten de forma miserable els 

manters. Entén que no oferir una alternativa a l’activitat il·legal significa perpetuar la 

precarietat d’aquestes persones i la competència deslleial al comerç de proximitat. Demana, 

doncs, que s’activin tots els mecanismes possibles de política social i d’inserció per garantir un 

futur i dignitat a aquestes persones, tal com el seu grup va proposar des de la presidència de la 

Taula de Ciutat sobre la Venda Irregular. Així, doncs, diu que cal evitar la situació que s’ha 

produït durant els darrers anys de desenfocament social, que s’ha de promoure el respecte per 

tots els agents i persones afectades, i que s’han d’evitar sorolls absurds. 

Quant als cursos que es varen fer a Mercabarna, entén que no són la solució del problema, però 

admet que és una manera de començar a abordar-lo. Recorda que es varen fer onze cursos, que 

es varen oferir onze llocs de treball i que quatre de les persones que varen seguir aquests cursos 

actualment estan treballant, altres quatre estan en procés de regularitzar la seva situació legal, i 

altres tres varen ser descartats perquè sembla que tenien antecedents penals. En tot cas, el Grup 

d'Esquerra Republicana entén que aquesta és una bona manera de començar per tal que, de mica 

en mica, es vagin donant oportunitats als venedors ambulants i a tots els barcelonins que es 

troben en situació d’atur i no tenen cap ingrés, o als majors de 45 o 50 anys i tenen moltes 

dificultats per trobar feina. Insisteix, doncs, que les mesures socials s’han d’adreçar a tots els 

col·lectius. 

En conclusió, no li sorprèn el plantejament que fa el Grup Popular de la compareixença. 
 

La Sra. LECHA palesa que el Grup Popular no perd l’ocasió d’atacar la classe treballadora en 

totes les seves facetes. En aquest cas, qualifica de racista aquesta sol·licitud de compareixença 

perquè creu que no l’haurien plantejada si parlessin de persones provinents del Senegal però 

que duguessin 3 milions d’euros a la butxaca. Indica que, abans que aquesta qüestió es refredi 
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als mitjans de comunicació, el Partit Popular torna a parlar d’aquests treballadors, els quals 

s’han de dedicar a aquesta activitat per poder sobreviure. 

Quant als plans de formació que el govern va impulsar mitjançant Barcelona Activa, i 

concretament els onze primers, set mesos després d’iniciar el mandat, que es van ampliar a 

quaranta, i finalment l’impuls de la cooperativa, assenyala que tenien molts condicionants. 

Malgrat això i que en la majoria dels casos no hi havia cap ajut econòmic, excepte pel que fa a 

la creació de la cooperativa, remarca que aquestes mesures quedaven lluny de cobrir les 

necessitats d’aquest col·lectiu. Així, recorda que en un primer moment el govern va quantificar 

en 200 persones els integrants d’aquest col·lectiu i posteriorment varen ampliar la xifra a 1.000, 

de manera que han fet ballar els números segons el seu interès. Tanmateix, malgrat que el 

govern municipal ha reprimit de manera generalitzada i persistent els venedors ambulants, 

admet que s’ha fet més que durant el mandat anterior i més del que hauria fet el Partit Popular. 

Tot i això, considera que aquestes mesures no són una solució a la situació de pobresa en què 

viuen no solament els venedors ambulants, sinó una part molt important de la classe 

treballadora de la ciutat de Barcelona. Així, assenyala que les desigualtats han augmentat, com 

també les diferències entre barris, i la gent, que ha de sobreviure d’alguna manera, fa la feina 

que pot, encara que sigui en l’àmbit de l’economia submergida. 

Tot seguit, insisteix que aquesta compareixença mostra els discursos de la classe dominant, 

explotadora i colonial cap als que actualment són veïns i veïnes de Barcelona, i que hi han 

arribat buscant unes condicions de vida més segura per a ells i les seves famílies, perquè a la 

seva terra no les trobaven. Lamenta que allò que han trobat aquestes persones a Barcelona sigui 

una situació de pobresa i de desemparament a què els han sotmès les institucions i els poders 

econòmics locals, que són les sucursals de les multinacionals que exploten i espolien, ara i 

abans, les seves terres d’origen des de fa molt de temps. En aquest sentit, recorda el paper que 

han jugat les multinacionals a l’Àfrica, a Sud-Amèrica i a molts països que s’anomenen del 

Tercer Món. 

Li ha sorprès que el Sr. Mulleras hagi criticat que s’hagin destinat 83.000 euros a fer aquests 

informes i no a altres mesures, i li pregunta irònicament què es podria haver fet amb els 60.000 

milions d’euros que s’han destinat a la banca. Així, apunta que als pressupostos generals de 

l’Estat per a 2017, elaborats pel Partit Popular, hi ha 500 milions d’euros per a joventut, 800 per 

a cultura, 2.500 per a educació i 4.000 per a sanitat. Per tant, torna a preguntar què es podria 

haver fet amb aquests 60.000 milions d’euros que s’han donat gratuïtament a la banca. 

 

El Sr. ARDANUY entén el fons de la compareixença, és a dir, com se sol·liciten i com 

s’estructuren els diversos informes. Creu que el govern ha de poder demanar informes sobre 

aquests àmbits de la criança compartida i del comerç ambulant il·legal, però assenyala que 

aquests informes han de servir per desenvolupar polítiques i que aquestes polítiques siguin 

innovadores. Indica que hi ha àmbits sobre els quals l’ajuntament no té prou de coneixement 

per poder elaborar estratègies que siguin compartides i debatudes en les comissions i en els 

plenaris. En aquest sentit, comenta que en aquests dos àmbits a què es refereix la 

compareixença no hi ha hagut idees innovadores a l’hora de desenvolupar polítiques concretes. 

Així, en l’àmbit de la criança compartida no ha pogut analitzar ni veure quina translació s’ha fet 

d’aquests informes en polítiques concretes de l’Ajuntament de Barcelona ni tampoc s’ha 

discutit en la comissió pertinent cap tipus d’orientació. Pel que fa a l’àmbit del comerç, 

assenyala que hi ha un repte per aconseguir que es dediquen a la venda ambulant il·legal puguin 

regularitzar i millorar la seva situació humana. 

 

El Sr. PISARELLO es refereix als 61.000 milions d’euros del rescat de la banca espanyola i diu 

que quan va llegir la sol·licitud de compareixença es va pensar que al darrere hi hauria un 
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plantejament més pensat i més profund, però reconeix irònicament que s’ha tornat a equivocar. 

Qualifica la intervenció del portaveu del Grup Popular de populista, demagògica, xenòfoba, 

racista i sense fonament. 

A continuació, apunta que els estudis que s’han fet seran útils per ajudar molts altres grups en 

situació de vulnerabilitat i, malgrat que el portaveu del Grup Popular ho hagi criticat, reivindica 

que les persones que actualment es dediquen a activitats il·legals puguin fer altres activitats que 

siguin legals, que siguin tractats com qualsevol altre veí de la ciutat i aportar el seu talent a 

l’economia de la ciutat. 

Quant al cost dels informes, remarca que no representa ni el 4 % dels 6,5 milions d’euros que es 

destinen a suport del petit comerç. En aquest sentit, recorda que els representants del sector 

varen reconèixer aquestes xifres a la darrera reunió de la Taula de Comerç, cosa que va 

sorprendre el Sr. Sierra. 

Pel que fa als plans d’ocupació, assenyala que dels 54 que s’han implementat en aquest mandat 

45 ja estan en actiu i hi ha 15 persones integrades en cooperatives, mentre que durant el mandat 

anterior no s’havia fet res. Subratlla, a més a més, que aquestes actuacions s’han fet 

conjuntament amb la Subdelegació del Govern, i diu irònicament que en aquest organisme no hi 

ha espies de l’ex-Unió Soviètica, sinó funcionaris, molts d’ells vinculats al Partit Popular, que 

troben correcte que es facin plans per regularitzar persones que estan en situació d’irregularitat. 

No entén, doncs, les referències a l’Europa de l’Est i recorda que el portaveu del Grup Popular 

va ser l’únic que va defensar en un plenari que s’havia de copiar el model de la Xina. 

En conclusió, assenyala que s’acaba de presentar una mesura de govern sobre la primera 

incubadora municipal d’alta tecnologia, que s’han signat convenis amb Nova York i amb París, 

i tot seguit el Partit Popular planteja la qüestió dels manters de manera demagògica, sense tenir 

en compte la quantitat de recursos que el govern destina al petit comerç. Per tant, pregunta al 

Sr. Mulleras què vol fer amb els venedors ambulants irregulars, si no vol que siguin veïns de la 

ciutat i si no vol que puguin treballar de manera legal. 

Finalment, pel que fa a l’altre grup d’informes, reconeix que cadascú té dret a veure els 

problemes des de la perspectiva que vulgui, però comenta que hi ha un àmbit anomenat 

economia de les cures, i per al govern els problemes de criança i de reproducció són una qüestió 

econòmica. Per tant, apunta que el gran repte és incorporar aquests conceptes en la manera de 

veure l’economia. En aquest sentit, indica que els membres de la comissió segurament tenen tan 

bon aspecte gràcies a unes tasques reproductives, de cura, de les quals s’han beneficiat i que els 

han permès de contribuir a l’economia d’una manera determinada. Insisteix, doncs, que aquesta 

és una qüestió econòmica i es mostra d’acord amb el Sr. Ardanuy que hi ha molta feina a fer. 

Tanmateix, comenta que aquesta qüestió ja s’ha plantejat, que hi ha una regidora de 

Feminismes que intenta vincular l’economia amb la reproducció, i remarca que aquesta és una 

tasca enorme i que s’ha de fer molt més del que ja s’està fent, malgrat que és difícil perquè quan 

es plantegen noves polítiques basades en els criteris que planteja l’economia feminista hi ha 

grups que pretenen situar-les en l’àmbit de l’assistència social, com si es tractés d’una atenció 

caritativa. Entén que discutir els models de reproducció i de cura familiar és una qüestió 

econòmica. A més a més, remarca que aquest plantejament no es fa en cap país de l’Est, sinó 

que els països més avançats a l’hora de concebre l’economia en aquests termes són els països 

nòrdics. Així, Dinamarca, Suècia i Noruega són els països que han invertit més en aquest tipus 

de polítiques familiars enteses com a polítiques econòmiques, perquè les tasques productives 

han de ser complementades amb les tasques reproductives. 

Finalment, insisteix que, malgrat que es pensava que el Grup Popular plantejaria aquesta 

compareixença des d’una altra perspectiva, s’ha trobat que, com sempre, s’han limitat a 

aprofitar l’ocasió per fer una aproximació absolutament demagògica a un tema que té molta 

més profunditat. 
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La Sra. RECASENS assenyala que el tinent d’alcalde ha respost a tots els grups excepte al Grup 

Demòcrata. Reitera que ha fet una pregunta sobre la xarxa de cooperatives i la trama que hi ha 

organitzada a Barcelona Activa en matèria de cooperatives. Demana que el Sr. Pisarello hi doni 

resposta. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que ha aguantat estoicament les diverses intervencions perquè és 

una persona respectuosa, però apunta que ha estat insultat per dos portaveus de grups 

municipals, que li han dit xenòfob i racista. Demana que es retirin aquests dos insults cap a la 

seva persona. 

 

La Sra. LECHA afirma que no ha insultat el Sr. Mulleras, sinó que s’ha limitat a dir que feia un 

discurs racista i considera que això no és un insult personal. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que les posicions del Grup Popular són populistes i xenòfobes, i 

puntualitza que això no és una apreciació personal sobre el Sr. Mulleras, al qual aprecia. 

Reitera, però, que les posicions que defensa el portaveu del Grup Popular són objectivament 

racistes i xenòfobes. 

 

El Sr. MULLERAS demana poder intervenir per al·lusions. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si el govern pensa ignorar el Grup Demòcrata durant el decurs de 

la comissió. 

 

La PRESIDENTA comenta que els dos grups al·ludits han disposat d’una intervenció per retirar 

els insults i no els han volgut retirar, de manera que aquesta circumstància constarà en acta i els 

grups afectats podran fer les actuacions que considerin oportunes. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si ha de presentar per escrit les preguntes que el govern no ha 

respost o si té cap altra opció. 

 

La PRESIDENTA li respon que té moltes altres opcions. 

 

El Sr. SIERRA comenta, irònicament, que el Sr. Berlanga s’ajusta més al Sr. Pisarello que no 

pas el Sr. Loach. En segon lloc, pel que fa a la intervenció de la portaveu de la CUP - Capgirem 

Barcelona, assenyala irònicament que, sorprenentment, troba a faltar el Sr. Garganté. 

 

La Sra. CAPDEVILA entén que en cap cas no s’ha insultat el portaveu del Grup Popular i dóna 

suport al Sr. Pisarello i a la Sra. Lecha. Puntualitza que allò que s’ha dit és que feia afirmacions 

xenòfobes. 
 

La Sra. LECHA argumenta que el Partit Popular confon una qualificació d’un discurs amb una 

opinió personal, i ho atribueix a un desconeixement del que significa la llibertat d’expressió i la 

potestat de donar el parer sobre les barbaritats que ha dit el Sr. Mulleras durant la seva 

intervenció. 
 

El Sr. MULLERAS demana la paraula per al·lusions directes i la presidenta la hi denega perquè 

ha exhaurit el temps d’intervenció. 
 

Es dóna per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (E.03.6059.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al carrer Ulldecona núm. 26-28, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 

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

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

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

Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 

del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 

al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 

l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

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

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

 

La PRESIDENTA comenta que s’ha demanat que els punts 3, 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del dia es 

debatin conjuntament, proposta que ha estat acceptada. 

 

El Sr. MONTANER informa que amb aquesta proposta l’Ajuntament de Barcelona cedeix cinc 

solars al Patronat Municipal de l’Habitatge. Pel que fa als tres primers, indica que es tracta 

d’una cessió d’ús per a cohabitatge i estan situats al carrer d’Ulldecona, a Sants Montjuïc, 

l’altre és al carrer d’Aiguablava, a Nou Barris, i al carrer d’Espronceda, a Sant Martí. El quart 

solar, situat a la Via Augusta, és un afectat urbanístic. I el cinquè solar, situat al carrer de Lluís 

Borrassà, al districte de Sant Martí, es tracta d’un solar destinat a equipaments que es va 

requalificar per poder-lo destinar a equipaments i a habitatges dotacionals en règim de lloguer. 

Puntualitza que en tots cinc casos l’Ajuntament de Barcelona manté la propietat del sòl, que 

només es tracta d’una cessió d’ús, i fins i tot en el cas dels afectats urbanístics, tal com estableix 

la Llei d’urbanisme, aquells que es tenien en règim de propietat passen a règim de dret de 

superfície, i els que estaven en règim de lloguer s’hi mantenen, però reitera que el sòl continua 

sent públic en tots els casos. També comenta que en els casos de dret de superfície hi ha la 

possibilitat de tanteig i retracte, i de recuperar-los. Aquestes cessions, afegeix, són operacions 

habituals perquè el sòl sigui operat pel Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

La Sra. RECASENS agraeix al Sr. Montaner que hagi contactat amb el Grup Demòcrata per 

parlar d’aquest expedient i comenta que també en van poder parlar amb el gerent Sr. Ayala. 

Exposa que aquestes mesures ja eren contemplades al Pla d’habitatge 2016-2025, un pla en el 

qual el seu grup va treballar, hi va fer propostes i les va acordar amb el govern. Apunta que no 

hi ha cap novetat important en matèria d’habitatge perquè s’estan duent a terme unes polítiques 

que ja es feien durant el mandat anterior. Així, el model d’habitatge cooperatiu ja es va 

plantejar durant el mandat de l’alcalde Trias i en posa com a exemple els habitatges de Can 

Batlló. 

D’altra banda, es refereix al comentari del Sr. Pisarello durant el debat del punt anterior sobre la 

cooperativa de ferralla que va impulsar el govern de Convergència i tot seguit ha afirmat que el 

govern anterior no havia fet res per als manters, afirmacions que considera clarament 

contradictòries. 
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En tot cas, anuncia el vot favorable del seu grup a les propostes d’acord perquè aquestes 

mesures formen part del Pla d’habitatge que varen acordar amb el govern. També anuncia el 

suport del seu grup a les mesures que es vagin prenent en aquest àmbit, sempre que es treballi 

en el marc del pla. 

 

El Sr. BLANCO agraeix l’exposició del Sr. Montaner i li demana que expliqui a la rèplica per 

què s’ha retirat el punt 4 de l’ordre del dia, que és similar als que estan tractant. Afegeix que és 

un mer tràmit administratiu per cedir solars que ja són de titularitat pública al Patronat 

Municipal de l’Habitatge, que és l’instrument municipal mitjançant el qual es gestiona i es fa la 

promoció de tot l’habitatge municipal protegit a Barcelona. 

A continuació, apunta que per al Grup de Ciutadans allò més important és que en tots els casos 

es manté la titularitat pública, perquè se cedeix en dret de superfície i en la majoria dels casos es 

destina a cooperatives per tal que puguin desenvolupar els seus projectes de construcció 

d’habitatges. Afegeix que aquest model no és l’únic possible, però ofereix habitatges 

assequibles i ja era previst al pla estratègic, de manera que el seu grup hi està d’acord. 

Tanmateix, reitera que aquest no és l’únic model possible i considera que tampoc no ha de ser 

el majoritari, perquè el model de les cooperatives exigeix als cooperativistes una inversió molt 

important que no és a l’abast de tothom, perquè s’han d’encarregar de la gestió i de la 

construcció de l’habitatge propi. Creu que la majoria de les famílies que necessiten un habitatge 

assequible no poden assumir aquesta inversió. Per tant, a més a més d’aquests projectes, 

remarca que cal més inversió directa de l’ajuntament i de l’empresa municipal que actua en 

aquest àmbit per oferir aquest habitatge de lloguer que moltes famílies de Barcelona han de 

menester. 

Dit això, admet que aquestes iniciatives s’emmarquen en el Pla estratègic d’habitatge, que és un 

model d’habitatge assequible, que respon al canvi de model que el seu grup defensa, és a dir, 

passar de l’habitatge de protecció oficial al lloguer assequible d’habitatge de titularitat pública. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a les propostes d’acord. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta si la cessió del dret de superfície, en el cas del solar de la Via 

Augusta, és per reallotjar veïns. Pel que fa al solar del carrer Lluís Borrassà, del barri del Besòs, 

pregunta si l’habitatge dotacional seria per a gent gran. Comenta que en aquest darrer solar hi 

ha una sèrie d’equipaments esportius del barri, que n’està molt necessitat, però en destaca un 

camp on les noies del barri juguen a criquet i fa una tasca social molt important, tal com varen 

poder comprovar quan el varen anar a visitar. Afegeix que varen saber per Twitter que 

l’alcaldessa Colau també havia visitat aquestes instal·lacions. Pregunta, doncs, si el govern té 

previst mantenir aquest camp perquè, en cas contrari, opina que l’ajuntament hauria de buscar 

un solar proper perquè aquest equipament el fan servir noies de la zona. El seu grup voldria 

tenir garanties que aquest camp de criquet es mantindrà. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que els tres primers punts es refereixen a cessions de sòl per a 

cooperatives d’habitatge. El Grup Popular és crític amb aquestes polítiques perquè quan es dóna 

l’habitatge social a una cooperativa se’n perd el control públic i moltes vegades també es 

lesiona la igualtat d’oportunitats, que sempre hauria de prevaldre, per a qualsevol persona que 

hagi de menester aquest habitatge. Per aquesta raó, anuncia la reserva de vot del seu grup als 

punts 3, 5 i 6. 

Pel que fa a les finques de la Via Augusta i del Besòs, anuncia el vot favorable del seu grup 

perquè en aquests casos es tracta de promocions d’habitatge públic però amb igualtat de 

condicions per a tothom. 

 



 

Ref:  CCP 7/17 Economia i Hisenda 

v.  22/ 6/ 2017     10: 37 
19 

La Sra. LECHA anuncia la reserva de vot del seu grup a tots els punts. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a tots els punts. 

 

El Sr. MONTANER agraeix els vots favorables. Pel que fa a la pregunta formulada pel 

portaveu del Grup de Ciutadans, informa que el punt 4 s’ha retirat perquè la finca a què fa 

referència no és adequada per fer habitatge. 

D’altra banda, puntualitza que la major part de l’habitatge que s’ha de construir serà de lloguer i 

que es complirà el percentatge que marca el Pla pel dret a l’habitatge, un 20 % de dret de 

superfície i un 80 % de lloguer assequible. Concreta que al carrer de Lluís Borrassà s’han de 

construir 84 habitatges, que són dotacionals per a gent gran, i a més a més es preveu ressituar el 

vestuari i mantenir el camp d’esports. 

Finalment, assenyala que es fan concursos de concurrència pública de cohabitatge i, per tant, hi 

ha igualtat d’oportunitats. Comenta que el cohabitatge requereix molt més d’esforç però té 

l’avantatge de la cessió de sòl amb un cànon. Remarca que totes aquestes mesures 

s’implementen per arrelar el veïnatge al barri i que els veïns no en siguin expulsats. 

 

La Sra. CAPDEVILA torna a preguntar si el dret de superfície de la finca de la Via Augusta és 

per reallotjar veïns. 

 

El Sr. MONTANER respon que, segons que estableix la Llei d’urbanisme, en casos de 

reallotjament, si el beneficiari ja és propietari manté la propietat, amb condicions similars de 

superfície, preu i altres. En aquest cas no es tracta de propietaris, sinó d’un dret de superfície 

per a llogaters, als quals se’ls mantenen uns lloguers semblants. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

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

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

 

4.-  (E.07.6050.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal situada a la carretera de Sant Cugat núm. 66E-70E, grafiada en el plànol annex, per a 

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

marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions 

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

Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 

49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 

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

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent 

esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica 

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

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

 

ES RETIRA. 

 

5.-  (E.08.6154.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al carrer d’Aiguablava núm. 74-76, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 

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

promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels 
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diferents projectes de cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de 

Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 

del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 

al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 

l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

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

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

 

Tractada conjuntament amb el punt 3 de l’ordre del dia. 

 

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

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

 

6.-  (E.10.6084.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal situada al carrer Espronceda núm. 135, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la 

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

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

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

Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 

49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 

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

reclamacions o al·legacions. TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent 

esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica 

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

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

 

Tractada conjuntament amb el punt 3 de l’ordre del dia. 

 

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

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

 

7.-  (E.05.6042.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada a la Via Augusta 401-403, grafiada en el plànol annex, per a la construcció i gestió d’un 

edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de superfície, d’acord 

amb el planejament urbanístic, i segons el disposat en els articles 49 i 50 del Reglament del 

Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació 

pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 

TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la 

finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de 

l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 3 de l’ordre del dia. 

 

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

Demòcrata, Cs, PP i del regidor no adscrit, i amb la reserva de vot d'ERC i CUP.  
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8.-  (E.10.6069.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 

carrer de Lluís Borrassà núm. 23-25, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 

règim de lloguer; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies 

i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció 

i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions 

del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

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

 

Tractada conjuntament amb el punt 3 de l’ordre del dia. 

 

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

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

 

IV) Part decisòria / Executiva 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

9.-  (EM 2017-06/13) APROVAR inicialment 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. SOTMETRE a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini 

de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals. 

 

El Sr. ORTEGA exposa que el 20 de març de 2017 al consell d’administració de BSM es va 

aprovar la modificació de l’article 2 dels estatuts. Per una banda, s’hi afegeix el reconeixement 

explícit de la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona 

d’aquesta entitat i, d’altra banda, s’actualitza l’objecte social de BSM. En aquest sentit, 

s’eliminen les activitats relatives als túnels de Vallvidrera, Tabasa i Aigües Residuals de Clabsa 

en haver-se eliminat les accions de les quals BSM era titular. Pel que fa als parcs, s’expliciten 

les activitats de gestió del parc del Fòrum, el parc Güell i es manté l’activitat de coordinació del 

parc de Montjuïc. Finalment, s’hi incorpora l’actuació com a òrgan gestor del sistema per a la 

recàrrega de vehicles elèctrics, atesa la modificació dels estatuts de TERSA, que és filial de 

BSM i ha ampliat el seu objecte social com a comercialitzadora elèctrica. 

 

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

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans i anuncia el vot favorable a la 

proposta d’acord. 

 

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

d’acord. 
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El Sr. MULLERAS discrepa de la utilització que fa el govern municipal dels mitjans propis. 

Lamenta el cas de Regesa i amb Barcelona Regional, entitats que també van ser considerades 

mitjans propis i van ser utilitzades més en funció d’un interès polític que no pas públic. Per 

aquesta raó, el Grup Popular creu que hi ha un risc en el reconeixement de determinades 

empreses municipals com a mitjans propis de l’ajuntament. Adverteix, doncs, del risc de caure 

en un intervencionisme polític no desitjable quant a la contractació pública. 

Així, doncs, malgrat que entén que aquesta mesura pot tenir aspectes positius, insisteix en els 

riscos negatius i anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt. 

 

La Sra. LECHA anuncia l’abstenció del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona en aquest punt. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable en aquest punt. 

 

La Sra. Ballarín expressa el vot favorable del Govern Municipal, la Sra. Recasens expressa el 

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

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

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

S'APROVA. 

 

10.-  (03-FB-Bonificació IBI piscina La Clota ) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació 

esportiva municipal de la Piscina La Clota, del CEM Olímpics Vall d’Hebron; d’acord amb els 

informes i dictamen que consten a l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de 

l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la 

bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent a l’exercici 2017 i successius. 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 10 i 11 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament. 

 

El Sr. AYALA exposa que aquests dos expedients s’afegeixen a d’altres que ja s’havien aprovat 

anteriorment de declaració d’utilitat municipal. El primer dels expedients fa referència a la 

piscina de la Clota i apunta que la finca registral d’aquesta piscina no és la mateixa que la del 

centre esportiu municipal Olímpics, a la Vall d’Hebron, expedient, aquest darrer, que ja s’havia 

aprovat anteriorment. Pel que fa al segon expedient, es refereix al camp de futbol del Júpiter. 

Comenta que inicialment s’havia optat per acollir-se a la Llei de mecenatge, però aquesta llei no 

inclou els quatre últims anys, raó per la qual es demana la declaració d’utilitat pública per 

aquests quatre anys, tal com s’ha fet amb els altres equipaments esportius municipals. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposta. Remarca que 

aquesta mesura representa la continuïtat respecte del mandat anterior en matèria de política 

fiscal i d’instal·lacions esportives, de manera que celebra aquesta continuïtat. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del Grup de Ciutadans en aquests dos punts perquè entén 

que aquesta mesura podria perjudicar altres equipaments de titularitat privada que també poden 

col·laborar en les polítiques d’ajut als més desafavorits per fer de Barcelona una ciutat més 

accessible a l’esport. 

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que el Grup d'Esquerra Republicana està d’acord amb les dues 

propostes però, tal com han dit reiteradament, s’haurien d’articular mecanismes per tal que la 

gestió dels equipaments esportius municipals sigui pública i no privada. També entenen que, 
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mentrestant, aquesta mesura ha de servir perquè els gestors actuals implementin mesures socials 

de foment de l’esport a instància de l’Ajuntament de Barcelona. 

Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup a les dues propostes d’acord. 

 

El Sr. MULLERAS creu que aquest benefici fiscal és establert per la Llei d’hisendes locals des 

de l’any 2013 i no sap per què no s’havia aplicat fins ara. Espera, doncs, a rebre resposta a 

aquest dubte per anunciar el sentit del vot del Grup Popular. 

 

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

propostes d’acord. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a les dues propostes d’acord. 

 

El Sr. AYALA aclareix que aquestes mesures es varen aprovar amb les ordenances fiscals de 

2015 i es varen aplicar a partir de 2016. 

 

El Sr. MULLERAS té entès que aquesta mesura es podria haver aplicat des de l’any 2013. En 

tot cas, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. RECASENS discrepa de l’explicació que fa el Sr. Ayala i recorda que el govern 

anterior va aplicar aquesta bonificació a moltes instal·lacions esportives, tal com s’establia en 

una modificació introduïda a la Llei d’hisendes locals, que permetia declarar les instal·lacions 

esportives i culturals com a béns d’utilitat pública i, per tant, aplicar-los una bonificació de 

l’IBI. 

 

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

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

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

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

S'APROVA. 

 

11.-  (SJ-17-036) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal camp de futbol 

Júpiter; d’acord amb els informes i dictamen que consten a l’expedient, als efectes del que 

preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles 

per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent a l’exercici 

2017 i successius; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 10 de l’ordre del dia. 

 

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

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

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

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

S'APROVA. 

 

12.-  (E.04.6001.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la 

transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 45,94% 

de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al 

carrer Menéndez i Pelayo, cantonada amb el carrer Martí Franqués núm. 14, destinada a les 
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instal·lacions de la subestació anomenada Facultats, atorgada per l’acord de la Comissió de 

Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, i per l’acord de la 

Comissió d’Hisenda i Pressupostos, de 20 de setembre de 2007, per tal de donar compliment a 

les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 

novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric; 

la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec 

de clàusules reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 

La PRESIDENTA suggereix que els punts 12, 13 i 14 de l’ordre del dia es tractin conjuntament, 

atès que tracten sobre el mateix tema. Els portaveus dels grups municipals hi estan d’acord. 

 

El Sr. AYALA exposa que aquests tres expedients corresponen al compliment de la Llei 54/97, 

del sector elèctric, modificada per la Llei 17/2007, que obligava Endesa a transmetre totes les 

instal·lacions de transport de Red Eléctrica. En compliment d’aquesta llei, Endesa va sol·licitar 

autorització per a la transmissió parcial a Red Eléctrica de tres concessions d’ús privatiu del 

subsòl de finques municipals atorgades l’any 2006. Indica que el detall d’aquestes finques 

consten a l’expedient. En conseqüència, assenyala que Red Eléctrica subrogarà aquestes 

instal·lacions de transport amb els mateixos drets i les mateixes obligacions que tenia Endesa. 

En conclusió, diu que amb aquestes mesures es permet a Endesa que compleixi amb la Llei del 

sector elèctric. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a les tres propostes d’acord. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a les tres propostes d’acord. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a les tres 

propostes d’acord. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del Grup Popular a les tres propostes d’acord. 

 

La Sra. LECHA entén que el sector de l’energia és un sector estratègic, que ha d’estar al servei 

del bé comú, raó per la qual creu que ha de quedar fora de l’avarícia del mercat. La CUP - 

Capgirem Barcelona entén que es faci aquest traspàs d’Endesa a Red Eléctrica perquè la xarxa 

de distribució és competència d’aquesta darrera empresa. Tanmateix, espera que després del 2 

d’octubre es nacionalitzi l’energia i es posi fi al que qualifica de màfia del sector, després de la 

privatització i repartiment que se’n va fer els anys 90, impulsats pel Govern del Partit Popular. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup a les tres propostes d’acord. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu fot favorable a les tres propostes d’acord. 

 

El Sr. Pisarello 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 el vot favorable del 

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

favorable. S'APROVA. 

 

13.-  (E.07.6008.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la 

transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España, SAU (CIF A-85309219), del 44,89% 

de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al 
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carrer Lepant núm. 373-387 amb Travessera de Gràcia núm. 375*LX, destinada a les 

instal·lacions de la subestació anomenada Eixample, atorgada per acord de la Comissió de 

Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar 

compliment a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, 

de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector 

Elèctric, la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts 

al Plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 12 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Pisarello 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 el vot favorable del 

PP, la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP, i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot 

favorable. S'APROVA. 

 

14.-  (E.10.6007.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la 

transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 33,25% 

de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al 

carrer Tánger 95*LX-97 cantonada carrer Ciutat de Granada, destinada a les instal·lacions de la 

subestació anomenada Tànger, atorgada per l’acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i 

Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar compliment a les 

previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 

novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric; 

la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec 

de clàusules reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 12 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Pisarello 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 el vot favorable del 

PP, la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP, i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot 

favorable. S'APROVA. 

 

15.-  (E.03.6007.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Lleida davant núm. 43 amb el núm. del codi d’activitat 195 

formulada pel Sr. Antonio Milena Martínez i, com a conseqüència, DECLARAR extingida 

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

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

de la concessió. 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 15, 16 i 17 de l’ordre del dia es tractaran 

conjuntament. 

 

El Sr. AYALA comenta que es proposa acceptar la renúncia que han fet els concessionaris dels 

quioscos dels carrers de Lleida, Isard i Gran Via de les Corts Catalanes, i declarar l’extinció de 

les concessions per tal que l’ajuntament recuperi la possessió d’aquestes instal·lacions. 
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La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a les tres propostes d’acord. 

D’altra banda, recorda que el 10 d’octubre de 2013 es va renovar la concessió dels 394 quioscos 

de la ciutat i en aquell moment es varen acordar criteris d’interès públic, afavorir la continuïtat 

de l’activitat econòmica i es va posar la condició que el quiosc s’havia de mantenir obert. Per 

tant, si el quiosc no es mantenia obert, s’havia de tancar perquè no s’utilitzés com a OPI 

publicitari a la via pública sense que pròpiament ho sigui, malgrat que estigui relacionat amb la 

concessió de la publicitat. Remarca que en aquell plec de condicions es deia que, en cas de 

detectar que no hi havia activitat, es retiraria el permís i s’hauria de fer un nou concurs. En cas 

que aquest concurs quedés desert, es retiraria la instal·lació de la via pública. Pregunta al 

govern, doncs, si té previst tornar a oferir aquests tres quioscos amb concurrència pública o si 

els llevarà de la via pública. Apunta que el quiosc del carrer d’Isard, al districte de Nou Barris, 

és molt a prop d’un altre quiosc. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a les tres propostes d’acord, atès 

que és una mesura que no costarà diners a l’Ajuntament de Barcelona i, fins i tot, li reportarà un 

benefici per publicitat. Tanmateix, posat que aquests instal·lacions a la via pública queden 

buits, proposa al govern municipal que explori vies per aprofitar-les, ja sigui per a ús municipal 

o per a altres usos. En aquest sentit, atès el declivi dels mitjans de comunicació en paper, 

suggereix que s’estudiï que s’està fent amb aquest tipus d’instal·lacions a altres grans ciutats del 

món, com Londres, París o Nova York. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a aquestes tres 

propostes d’acord perquè l’únic que es fa és acceptar la renúncia d’uns concessionaris de 

quioscos, que els tornen a la ciutat. Però entén que el negoci de vendre diaris està en declivi i, 

per tant, podria ser que vagin plegant més quioscos i valdria la pena pensar quina utilitat es pot 

donar a aquestes instal·lacions. Suggereix que es podrien reconvertir en punts d’informació 

ciutadana o punts de venda de tiquets de transport públic. En tot cas, apunta que no es poden 

mantenir a la via pública ocupant un espai que és de tots els ciutadans, perquè es van degradant 

i creen problemes als veïns més propers. 

Per aquestes raons, demana al govern municipal que estudiï alternatives diverses per reconvertir 

aquests quioscos si no se’n fa una nova licitació perquè els exploti algú. En tot cas, reitera que 

la venda de diaris actualment no és rendible i, per tant, s’hauria de pensar en altres possibilitats. 

 

El Sr. MULLERAS considera que es necessita un pla d’acció municipal per als quioscos, per 

moltes de les raons que han esmentat els altres portaveus, però especialment per a aquells 

quioscos que no compleixen amb la seva funció i ocupen un espai públic. En aquest cas, agraeix 

la intervenció de la Sra. Capdevila perquè dóna la raó al Grup Popular, el qual ha reclamat 

reiteradament que es retiri el quiosc de la plaça de la Revolució, que els ocupes del barri de 

Gràcia utilitzen com a magatzem per a activitats il·legals. 
 

La Sra. LECHA anuncia el vot favorable del Grup CUP - Capgirem Barcelona a les tres 

propostes d’acord. 
 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a les tres propostes d’acord. 
 

El Sr. Pisarello 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 el vot favorable del 

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

favorable. S'APROVA. 
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16.-  (E.08.6001.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Isard davant núm. 2 amb el núm. del codi d’activitat 178 

formulada per la Sra. Rosa Isabel Domínguez Blasco i, com a conseqüència, DECLARAR 

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

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

de la concessió. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 15 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Pisarello 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 el vot favorable del 

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

favorable. S'APROVA. 

 

17.-  (E.10.6086.16) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 1006, amb el núm. 

del codi d’activitat 168, formulada per la Sra. Laura Vila Feliu i, com a conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; RETORNAR al municipi, la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor del titular de la concessió. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 15 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable del Govern Municipal, la Sra. Mejías expressa el vot 

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

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

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

S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

18.-  (M1519/6403) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que en el termini de 3 mesos el 

Govern municipal presenti un informe sobre l'impacte comercial de la venda online a la ciutat 

de Barcelona tot presentant un Pla per fomentar la competitivitat del comerç urbà de proximitat 

amb format tradicional. 
 

El Sr. BLASI exposa que el fenomen de la venda en línia i els efectes que té són coneguts per 

tothom, de manera que opina que convé contextualitzar aquesta activitat i definir amb precisió 

en què consisteix. Per aquesta raó, proposa que el govern municipal realitzi un informe a partir 

del qual es pugui fer un pla per fomentar la competitivitat del comerç urbà de proximitat, amb 

el format tradicional o amb les modificacions que es considerin oportunes, amb l’objectiu de 

preservar aquest comerç de proximitat. 
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A continuació, comunica que s’ha presentat una transacció de darrera hora, que consisteix en 

una modificació del termini de tres mesos que s’establia inicialment perquè el govern presenti 

l’informe, que s’ha ampliat a sis mesos. Tanmateix, és conscient que aquesta esmena 

transaccional és un engany perquè el govern sovint dóna suport a determinades iniciatives però 

després no les compleix. Informa que un membre del Grup Demòcrata ha lliurat per escrit a la 

presidenta aquesta reflexió perquè ell no ha pogut ser present a l’inici de la sessió i aprofita 

l’avinentesa per excusar-se per aquest retard. En qualsevol cas, espera tenir més sort amb 

aquesta proposició i que pugui prosperar. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable del 

seu grup a aquesta proposta, la qual assenyala que és doble perquè, d’una banda, consisteix en 

l’elaboració d’un informe sobre l’impacte que té la venda en línia en els hàbits de consum i de 

compra, canvi que es produeix per raons generacionals, en un moment que la gent té més accés 

a les xarxes i, per tant, decideix fer les compres mitjançant un servei que va en detriment del 

comerç de proximitat, però que té altres efectes col·laterals, per exemple en la creació 

d’ocupació, i genera altres activitats competitives. D’altra banda, apunta que la segona part de 

la proposició consisteix en l’elaboració d’un pla de foment de la competitivitat. En aquest 

sentit, creu que haurien de ser les empreses mateixes les que tinguessin un pla de digitalització 

per tal de garantir que puguin competir en les mateixes condicions que ho fan altres empreses 

grans. Creu que el comerç petit ha d’avançar molt més en la digitalització dels processos de 

compravenda. 

Per aquestes raons, creu que aquesta proposta pot donar una visió global sobre la situació 

d’alguns comerços petits, que poden trobar en la digitalització una garantia per poder competir 

en les mateixes condicions que superfícies mitjanes o grans. 

Finalment, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició, amb la confiança que aquesta 

vegada el govern lliuri l’informe que es demana en el termini previst. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que Barcelona disposa d’un comerç de proximitat propi, que 

forma part de l’ADN de la ciutat i que s’ha de preservar. Aquest comerç urbà, afegeix, 

tradicionalment ha hagut de fer front a amenaces importants, com ara la implantació de grans 

superfícies, i de cara als anys propers haurà d’afrontar nous reptes, com el creixement de la 

venda en línia. En aquest sentit, indica que aquesta nova modalitat de comerç va associat a un 

canvi d’hàbits progressiu que afecta la vida quotidiana dels ciutadans. Per aquesta raó, 

considera que és interessant que s’elabori un informe que analitzi l’impacte que té la venda en 

línia sobre el comerç de proximitat i de quina manera el pot afectar en el futur immediat. Per 

aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició. 

Quant a la presentació d’un pla de foment de la competitivitat del comerç, troba que lliga amb 

l’estratègia de protecció i reforç del comerç de Barcelona que el govern municipal ha presentat 

recentment i que espera poder debatre en la propera sessió plenària del Consell Municipal. 

També creu que la competitivitat i l’adaptació del comerç urbà és un repte de prou magnitud 

perquè no es limiti a un sol pla, sinó que cal que totes les polítiques que desenvolupa 

l’ajuntament en matèria comercial acompanyin el teixit comercial i l’ajudin a afrontar els nous 

reptes que es plantegen, com els nous models de gestió comercial, la digitalització del comerç, 

l’especialització i el relleu generacional, aspectes que són clau per actualitzar el comerç de 

proximitat i fer-lo més resistent de cara al futur. 

A continuació, remarca que aquests reptes són molt importants i que s’han d’abordar amb èxit, 

perquè el comerç de proximitat és un sector estratègic de la ciutat i un dels pilars econòmics, 

que inclou més de 16.000 empreses, que genera gairebé 150.000 llocs de treball i és un factor 

de cohesió social important als barris. Per tant, reclama que es continuï treballant i que 
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l’ajuntament es doti d’eines que permetin conèixer la realitat del comerç de la ciutat i definir les 

millors estratègies per enfortir-lo i modernitzar-lo. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’any 2006 l’Ajuntament de Barcelona va fer una enquesta que 

va detectar que un 23 % dels barcelonins havia fet alguna compra per internet. L’any 2016 

aquesta enquesta Òmnibus va establir que aquest percentatge havia pujat fins al 60 %, i preveu 

que si aquesta enquesta s’hagués fet enguany aquest percentatge encara seria superior. Per tant, 

constata que les noves tecnologies estan canviant la forma de vida dels ciutadans, però també 

del comerç, dels polítics i de tota la societat. 

Seguidament, indica que la compra en línia inclou tota mena de productes, un 60 % dels quals 

pertanyen a l’àmbit de l’oci i de la cultura, i amb percentatges menors hi ha la roba i el calçat, i 

productes informàtics. Això fa que qüestions que sovint són objecte de debat en la comissió, 

com el dels horaris comercials, perden importància i que actualment l’enemic actual del comerç 

tradicional són les noves tecnologies, perquè durant vint-i-quatre hores el dia i 365 dies l’any es 

pot comprar el que es vulgui des de casa. Considera, doncs, que aquest és el repte real que ha 

d’afrontar el comerç en general i també el de Barcelona. 

Seguidament, creu que la presentació d’aquesta proposició és molt adient, perquè reclama que 

l’ajuntament afronti aquesta qüestió i prengui mesures per tal d’ajudar a tecnificar el comerç 

tradicional i, així, pugui competir en millors condicions amb el mercat digital. Assenyala que el 

comerç electrònic ha canviat el negoci de les agències de viatges i ha afectat també els sectors 

del taxi, de l’oci i la cultura, i tot el comerç en general. Per tant, reclama que des de 

l'Administració municipal s’intenti reduir aquesta escletxa digital en el comerç de Barcelona i 

que s’ajudi aquest sector a competir millor amb la venda en línia. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició. 

 

La Sra. LECHA considera que aquesta proposició és contradictòria perquè es pretén alimentar 

la competitivitat quan és la desregulació laboral, mercantil i fiscal la que ha generat un marc de 

competitivitat capitalista que tendeix necessàriament a la concentració de capital. Subratlla, 

doncs, que si el comerç electrònic i el lliurament a domicili destrossen el comerç de barri és 

perquè aquelles modalitats de comerç han estat més competitives, i ho han fet precaritzant les 

condicions de treball, desviant fons a paradisos fiscals, externalitzant els costos cap a l’Estat o 

fabricant en condicions d’esclavatge. En aquest sentit, afirma que les reformes laborals 

successives, aprovades amb el suport de Convergència i Unió, han contribuït a aquesta 

devaluació interna i han fet l’Estat més dependent del centre de la zona Euro i així, en nom de 

la competitivitat s’ha posat fi al comerç de proximitat. 

Tot seguit, apunta que els efectes del comerç electrònic són diversos i tenen un impacte directe 

sobre la mobilitat i el medi ambient. En aquest sentit, comenta que el lliurament a domicili 

comporta una saturació contínua dels carrers i dels estacionaments discrecionals en doble fila, 

amb el pretext que aquesta operació es fa en cinc minuts, però al capdavall aquesta activitat 

satura la ciutat i en molts casos dificulta la mobilitat dels vianants, especialment davant d’una 

gestió molt deficient de les àrees de càrrega i descàrrega. Afegeix que aquest fenomen creix a 

una velocitat alarmant i que grans empreses com Amazon o El Corte Inglés amenacen a fer 

créixer encara més. 

Per aquestes raons, diu que cal abordar la qüestió del comerç electrònic des de tots els vessants 

possibles i no solament des d’un, com proposa el Grup Demòcrata, el qual insisteix que es 

contradiu amb el sistema d’acumulació per despossessió que ha defensat, promogut i aplicat 

allà on ha tingut ocasió de fer-ho. Assenyala que aquesta qüestió s’ha d’abordar des d’una 

perspectiva econòmica completa, que, més enllà de discursos «botigueristes» per quedar bé, 

tingui una visió crítica del fenomen. També reclama que s’abordin els efectes que aquesta 
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modalitat de comerç té sobre les condicions de treball, els usos de l’espai públic, la mobilitat i 

la contaminació, i no pas com una qüestió de competitivitat, sinó com la dicotomia entre 

reproduir el capitalisme o reproduir la vida. 

 

La PRESIDENTA comunica que el Sr. Ardanuy havia avisat que s’hauria d’absentar abans de 

finalitzar aquest punt. 

 

La Sra. BALLARÍN comparteix la necessitat que el comerç de proximitat, en tots els sectors i 

de totes les dimensions, faci efectiva la transformació digital per assegurar la competitivitat i la 

sostenibilitat econòmica. En aquest sentit, indica que en l’Estratègia de reforç i projecció del 

comerç a Barcelona 2017-2019 contempla vuit línies estratègiques, la tercera de les quals 

justament fa referència a la competitivitat, innovació i tecnologia digital com a clau de volta per 

a la modernització del comerç. 

En segon lloc, constata que aquesta proposició inclou dues propostes, l’elaboració d’un informe 

i d’un pla, però assenyala que el govern ja ha treballat en aquestes dues direccions. Pel que fa a 

l’informe, comenta que disposen d’informació de consumidors i comerços. Quant als 

comportaments dels consumidors, remarca que l’Òmnibus municipal cada sis mesos fa una 

sèrie de preguntes i ha posat de manifest que l’any 2016, que és quan es va fer la darrera 

enquesta, sis de cada deu barcelonins admetien que havien fet alguna compra per internet, quan 

deu anys enrere aquesta proporció era un de cada quatre. Pel que fa a les edats, remarca que 

més del 85 % dels que tenen menys de quaranta-cinc anys han comprat per internet. Quant al 

gènere, troba curiós que els homes comprin més que les dones, amb uns percentatges del 68 i 

del 53 respectivament. En relació amb al freqüència, apunta que quinze anys enrere comprar en 

línia era ocasional però que cada cop és més habitual. Finalment, pel que fa a la tipologia de les 

compres, deu anys enrere bàsicament es compraven productes d’oci, informàtica i viatges, 

mentre que actualment les compres de roba i calçat s’han multiplicat per cinc. 

Respecte a la maduresa digital dels comerços, subratlla que la Direcció de Comerç ha 

encarregat un estudi, que s’està finalitzant i creu que el tindran abans de tres mesos, que 

constata que el 27 % dels comerços tenen pàgina web actualitzada, que un 15,4 % tenen una 

solució de comerç completa, el 57 % tenen presència a la xarxa, per exemple a Facebook, i un 

33 % tenen la informació actualitzada. En tot cas, indica que la quantitat de comerços amb 

maduresa digital hauria de superar el 70 % per poder afirmar que ja han fet el salt a la xarxa 

digital, xifra a la qual de moment no s’ha arribat. Aquest estudi s’està concloent i, com es fa 

amb tots, assegura que es farà públic. 

Pel que fa al pla, reitera que aquesta és una línia de treball del govern. Pensa que l’àmbit digital 

és un repte, que pot suposar un repte però també pot formar part de la solució i de les 

oportunitats del comerç de proximitat. Per aquesta raó, el govern vol acompanyar el sector i es 

vol posar a la disposició del sector tot el potencial de les polítiques d’innovació i promoció 

econòmica que té l’ajuntament perquè el comerç pugui enfortir la competitivitat i l’aposta 

digital. En aquest sentit, assenyala que el comerç és un àmbit privat i el govern municipal 

acompanya el sector perquè la transformació digital cap al model de comerç electrònic sigui 

efectiva. Comenta que, a partir de l’estudi que ha esmentat anteriorment, han fet un grup de 

treball amb tècnics municipals dels àmbits de comerç i de l’àmbit digital, en el qual hi ha 

professionals i experts del sector comercial, per establir una estratègia ambiciosa. D’altra banda, 

mitjançant l’Oficina d’Atenció a l’Empresa s’està fent l’acompanyament a empreses en la 

recerca de treballadors i en tot allò que fa referència a la competitivitat, amb un catàleg de 

serveis particular. Quant al comerç a la xarxa, apunta que l’objectiu és passar de 2.500 

comerços a 6.000. El govern també treballa perquè el programa «Obert al futur» sigui tan ampli 

com sigui possible i, a més a més de fer la formació en càpsules, que és allò que sempre feia 



 

Ref:  CCP 7/17 Economia i Hisenda 

v.  22/ 6/ 2017     10: 37 
31 

Barcelona Activa, ara es farà un assessorament individualitzat. En aquestes polítiques també hi 

col·labora Barcelona Centre de Disseny. També estan treballant perquè des de les associacions 

comercials es faci una formació per millorar la competitivitat complementària a la que fa 

l’ajuntament, i s’estan subvencionant programes de formació que van en aquesta línia. 

Finalment, comenta que s’està fent una prova pilot als mercats municipals de venda alimentària 

en línia. Totes aquestes accions, conclou, s’han de concretar en un pla més específic. 

Per tot el que ha exposat, anuncia el vot favorable dels grups del govern a la proposició, però 

matisa que necessiten més temps per implementar aquestes mesures perquè arriben els mesos 

d’estiu i és possible que no es pugui acabar la feina en el termini que s’establia inicialment en la 

proposició. 

 

El Sr. BLASI agraeix la resposta tan completa i documentada que ha donat la Sra. Ballarín 

sobre com estan evolucionant les polítiques de comerç a la ciutat de Barcelona. 

Quant al fet que la proposició inclogui dues iniciatives, comenta irònicament que el 2x1 és molt 

propi del comerç i aquí han utilitzat aquesta tècnica de venda. 

D’altra banda, assenyala que sempre procura fer arribar les iniciatives o les proposicions que 

presenta a la resta de grups municipals i en demana el suport. Lamenta que la CUP - Capgirem 

Barcelona mai fa cap tipus de retorn, ni en sentit positiu ni en sentit negatiu o d’abstenció. 

Remarca que seria interessant tenir les aportacions d’aquest grup perquè els grups tenen el dret 

de construir conjuntament. Critica que es limitin a assistir a les comissions i fer les seves 

exposicions, que sempre són negatives i normalment fora de lloc, exposicions que qualifica de 

«mocs», i que sempre pretenguin tenir la veritat absoluta, malgrat que a vegades la 

comparteixen amb alguns membres del govern. Suposa que aquest tarannà els fa assumir 

determinades actuacions incontrolades que varen succeir el cap de setmana anterior a la ciutat 

de Barcelona i que varen posar en un compromís el govern municipal. 

En qualsevol cas, agraeix el vot favorable de la resta de grups municipals. Admet que el govern 

els va fer arribar mitjançant un correu electrònic les mesures que vol presentar en la propera 

sessió plenària del Consell Municipal abans d’anunciar-les als mitjans de comunicació. Indica 

que en desconeixen la metodologia i que el seu grup no ha pogut participar en aquesta mesura 

de govern, malgrat que el govern digui que hi ha participat algun sector del comerç. 

Finalment, comenta que desconeix la diagnosi que fa el govern del sector i per aquesta raó han 

presentat aquesta iniciativa en un àmbit tan específic com la venda en línia. Remarca, doncs, 

que el foment de la competitivitat del comerç hauria de tenir una extensió molt més ampla, tal 

com seria d’esperar de l’aplicació de l’Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona, 

però que en aquesta proposició limiten aquesta actuació a un àmbit molt concret. En aquest 

sentit, recorda que durant el mandat anterior es varen fer estudis d’impacte de centres 

comercials o d’outlets, que varen donar fruit a mesures de govern per intentar minimitzar 

aquests impactes. Conclou que aquesta és la voluntat de la proposició, perquè ja no es tracta 

solament d’impulsar la tecnificació o l’especialització del comerç tradicional, ni tan sols 

d’aconseguir que aquest sector aposti decididament per la venda en línia, sinó de veure que 

totes aquestes mesures són complementàries i d’ajudar a preservar aquest comerç, malgrat que 

algú se sorprengui perquè els mitjans de comunicació no s’interessen, i potser tampoc la gent 

del carrer, per la pèrdua del comerç tradicional i dels establiments emblemàtics. 

 

La Sra. LECHA intervé per les al·lusions que el Sr. Blasi ha fet als seus fluïts corporals, quan 

s’ha referit als mocs. En tot cas, puntualitza irònicament que, sigui quin sigui el discurs que fan 

des del seu grup, mai llança un moc si no és que té un problema greu de salut. En tot cas, troba 

desafortunades aquestes manifestacions del portaveu del Grup Demòcrata perquè han coincidit 

amb la baixa causada pel portaveu anterior del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona, que serà 
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substituït en la pròxima sessió de la comissió per una altra persona. Considera, doncs, que el fet 

que el seu grup no hagi fet aportacions a les iniciatives del Grup Demòcrata ho hauria d’haver 

comentat al Sr. Garganté i li suggereix que més endavant ho comenti a la companya que 

s’incorporarà a la comissió properament. Sigui com sigui, manifesta que ella no ha rebut l’ordre 

del dia, que en tot cas s’ha enviat al grup municipal, i per tant no sap a què es refereix el Sr. 

Blasi amb aquesta crítica. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que la mesura de govern a què s’ha referit el Sr. Blasi és la 

concreció del pla de treball que fa un any que estan aprofundint, i que la darrera part s’ha 

treballat amb el sector i amb els grups municipals. Matisa que aquesta interlocució no l’han feta 

perquè haguessin de presentar el pla a la premsa, sinó que l’anunci als mitjans de comunicació 

es va fer perquè el Grup Demòcrata ja l’havia filtrat anteriorment. 

En segon lloc, exposa que el govern està treballant l’Estratègia de reforç i projecció del comerç 

a Barcelona conjuntament amb el sector perquè sigui compartida, especialment tenint en 

compte que en l’àmbit digital és difícil tenir una estratègia, atès que aquest àmbit evoluciona 

contínuament. 

En tercer lloc, mostra preocupació perquè l’estudi de què disposen mostra que hi ha una gran 

diferència en l’àmbit de la maduresa digital entre els comerços que hi ha als eixos turístics més 

comercials i els que són als eixos de barris i als mercats. Per tant, la prioritat del govern és 

ajudar aquells comerços més endarrerits en aquest àmbit. 

 

El Sr. BLASI replica que el correu electrònic que varen rebre de la Regidoria de Comerç deia 

que els enviaven el document que presentarien a la premsa, i aquesta presentació es va fer el 

mateix dia que varen rebre el correu. En qualsevol cas, comenta que el Consell de Ciutat i 

Comerç s’ha reunit dues o tres vegades i el govern mai no hi ha presentat cap mesura. Insisteix, 

doncs, que desconeix la metodologia que ha seguit el govern i critica la manca de participació 

que ha tingut la resta de grups municipals, si bé el seu grup ha presentat iniciatives per demanar 

que el govern elabori algun tipus de pla en aquest àmbit. 

D’altra banda, assegura que ha enviat diversos correus electrònics a la Sra. Lecha perquè va 

saber per la premsa que a aquesta sessió ja no hi assistiria el Sr. Garganté. Tanmateix, critica 

que la portaveu de la CUP té el mateix tarannà que el portaveu anterior i que els intents de 

trobar una complicitat amb aquest grup només reben un moc, no literal sinó metafòric. 

Finalment, agraeix el suport dels altres grups municipals. 

 

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

del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. 

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

S'APROVA amb el redactat següent: 
 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que en el termini de 6 mesos el Govern municipal 

presenti un informe sobre l'impacte comercial de la venta online a la ciutat de Barcelona tot 

presentant un Pla per fomentar la competitivitat del comerç urbà de proximitat amb format 

tradicional. 
 

Del Grup Municipal Cs: 
 

19.-  (M1519/6375) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal presenti 

mesures per a impulsar una millor gestió del turisme en determinats períodes estacionals de 

major afluència turística, per l'arribada massiva de creueristes i el seu impacte. Iniciar un procés 



 

Ref:  CCP 7/17 Economia i Hisenda 

v.  22/ 6/ 2017     10: 37 
33 

de negociació amb les empreses de creuers i al Port de Barcelona per afavorir la creació de 

"slots" igual que existeixen als aeroports de forma que es produeixi una arribada ordenada dels 

creuers i prioritzar la prolongació d'estades per incrementar/incentivar les pernoctacions en el 

destí, versus les estades de poques hores que tenen un mínim retorn i que evitarien l'impacte 

massiu de turistes. 
 

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

es presenta amb esperit positiu per introduir mecanismes que millorin la gestió turística en 

moment en què s’està generant una certa hostilitat cap al turisme. Blasma el govern perquè es 

creu que té impunitat per desenvolupar qualsevol tipus d’acció sense que hi hagi una resposta. 

Assenyala, doncs, que la proposició també té l’objectiu de protegir, amb les mesures que 

proposen, la ciutat de Barcelona com a destinació turística. 

Tot seguit, creu que el turisme s’ha d’analitzar tenint en compte els avantatges i els 

desavantatges, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. Admet que la ciutat de 

Barcelona pateix en alguns períodes de l’any i alguns espais concrets la massificació turística, 

aspecte que considera un desavantatge que s’hauria de pal·liar. Afegeix que la massificació 

representa un desavantatge no solament per a la ciutat, que exigeix la introducció de 

mecanismes de protecció, sinó també per als turistes mateixos, que extreuen una experiència 

negativa de la seva visita a la ciutat perquè perceben la massificació com una incomoditat que 

els impedeix gaudir de la destinació turística i que, per tant, en deprecia l’oferta. 

A continuació, entén que en les noves fórmules de gestió turística el nombre de turistes ha 

deixat de ser un factor d’èxit i s’hi han introduït altres variables, com el temps que es roman en 

una destinació turística, la despesa que es fa o el tipus d’activitat que es realitza, amb una 

incidència en els sectors culturals, els sectors en els quals repercuteix el benefici i sobretot el 

retorn que té l’activitat turística per a la ciutat i per a la població autòctona. En aquest sentit, el 

seu grup considera que per analitzar la gestió turística s’ha de tenir en compte la gestió de les 

infraestructures. En aquest cas, apunta que Barcelona ha esdevingut amb els pas dels anys una 

de les destinacions principals dels creuers i, per tant, dels creueristes. 

Per aquestes raons, el Grup de Ciutadans ha presentat aquesta iniciativa, perquè en 

determinades èpoques de l’any Barcelona pateix un cert increment de turistes a conseqüència 

dels creuers que arriben de pas i, per tant, opina que s’hauria de potenciar la ciutat mitjançant 

l’afavoriment dels drets d’operació portuària, coneguts com a slots, perquè els creuers puguin 

fer estades més llargues i per situar Barcelona com un dels ports base donant prioritat als 

creuers que inicien o finalitzen el viatge a la ciutat. D’aquesta manera, afegeix, també 

s’obtindria un retorn important per a la ciutat i es minimitzaria l’impacte massiu de turistes. 

El seu grup sap que hi ha negociacions en aquest sentit amb el port de Barcelona, però creu que 

aquestes negociacions s’han d’intensificar per evitar que en determinades temporades la ciutat 

tingui una afluència massiva de turistes, la qual, tant des del punt de vista de l’oferta com de la 

demanda, provoca que l’experiència de la visita a Barcelona pugui ser negativa. Per evitar, 

doncs, un missatge negatiu de Barcelona com a destinació turística, presenten aquesta 

proposició, per a la qual demana el suport de la resta de grups municipals. 
 

La Sra. RECASENS informa que el Grup Demòcrata ha proposat algunes esmenes, que han 

estat acceptades pel grup proposant i que van en la línia del que ha exposat la portaveu del grup 

proposant. Creu que en aquests moments el govern municipal crea alarma al voltant de 

l’activitat turística, qüestió en la qual aprofundirà durant el debat posterior de la proposició 

presentada pel Grup Popular. Critica que el govern llanci el que qualifica d’anuncis bumerang, 

que no creu que siguin útils per a la gestió del turisme, i es dedica a improvisar mesures més o 

menys efectistes per acontentar els seus votants. 
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A continuació, exposa que a Barcelona hi ha un turisme de qualitat, com el turisme de negocis, 

de congressos, d’oci familiar o de creuers, que ha ajudat molt la ciutat de Barcelona mentre ha 

durat la crisi i que actualment la continua ajudant mitjançant l’impacte transversal que té sobre 

la resta de sectors. Per tant, creu que és favorable per a la ciutat continuar promocionant un 

turisme sostenible. En aquest sentit, assenyala que s’han de millorar aspectes com ara l’arribada 

i la sortida de creuers mitjançant l’adjudicació, com ja es fa en aquests moments, del slots a les 

navilieres i la utilització del port de Barcelona com a port base per aconseguir la prolongació de 

les estances. Puntualitza que el fet que el port de Barcelona esdevingui port base per als creuers 

implica que els vaixells inicien el trajecte o el finalitzen a la ciutat i, per tant, els creueristes 

poden pernoctar-hi i passar-hi dos o tres dies. Remarca que normalment aquest és un client amb 

un poder adquisitiu alt i que, per tant, pot consumir en restaurants i espectacles, i pot utilitzar el 

taxi o el transport públic, de manera que fa una despesa important a la ciutat. Indica que s’ha 

comprovat que els passatgers que inicien o finalitzen el seu itinerari a Barcelona i que, per tant, 

pernocten a la ciutat hi passen una mitjana de 2,6 nits i representen el 24 % del total dels 

creueristes. Un altre 58 % de creueristes que visiten la ciutat però no hi pernocten, i hi passen 

una mitjana de 4,3 hores. Atribueix a aquest darrer grup els problemes causats per la 

massificació. 

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

 

La Sra. CAPDEVILA considera que cal començar a gestionar els fluxos turístics, sobretot pel 

que fa als visitants de dia i que no pernocten a la ciutat, i que massifiquen els espais més 

turístics. Per tant, anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició i 

també el suport a qualsevol proposta que permeti millorar la gestió del turisme i que faci 

compatible aquesta activitat amb la qualitat de l’estada dels turistes i amb la qualitat de vida 

dels veïns del centre de Barcelona. 

Tot seguit, assenyala que l’arribada ordenada de creuers ha de permetre distribuir millor els 

fluxos de visitants que arriben al port de Barcelona. Considera que aquesta gestió és necessària 

i, per tant, en aquest punt coincideixen amb el Grup de Ciutadans. De la mateixa manera que 

varen entendre que calia una planificació urbanística per regular l’allotjament, el seu grup 

considera que l’Ajuntament de Barcelona ha de desenvolupar un pla de mobilitat turística, tal 

com ja varen demanar en la Comissió d’Urbanisme a l’inici d’aquest mandat, pla sobre el qual 

encara no tenen notícies, més enllà d’una diagnosi prèvia. 

D’altra banda, sap que la durada de les estades turístiques és força curta i tendeixen a 

representar més massificació en els principals espais cèntrics i turístics de la ciutat, que, lluny 

de diversificar-se, cada vegada concentren un volum més important de visitants. Per tant, opina 

que l’allargament de les estades en establiments turístics permetria que els turistes es 

concentressin menys en determinades zones massificades i que, de passada, valoressin l’oferta 

alternativa d’altres espais de la ciutat, de l’àrea metropolitana i del conjunt de Catalunya, de 

manera que es repartiria millor la riquesa que genera aquest sector tan important. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’any 2016 Barcelona va rebre un total de 2.683.000 passatgers 

de creuers. Reconeix que aquests creueristes no es reparteixen de manera lineal al llarg de tot 

l’any, sinó que entre juliol i octubre es concentren més viatges de creuers i, per tant, més 

creueristes a la ciutat. Així, assenyala que durant els mesos d’estiu hi ha 3.000 passatgers 

mensuals però en canvi durant el més de gener en varen arribar al voltant de 70.000. Per aquesta 

raó, troba que la proposició és positiva per tal de poder redistribuir, si és possible, aquest tipus 

de turisme al llarg de l’any. 

També considera que seria important establir mesures que incrementin el retorn econòmic de 

l’activitat dels creuers que arriben a Barcelona i, per tant, que s’incentivin les pernoctacions i no 
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tant les visites de poques hores. Entén, doncs, que és necessari i molt important potenciar el port 

de Barcelona com a port d’arribada i de sortida de creuers, per comptes de limitar-se a ser un 

port de pas per a molts dels creuers. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició per tal d’afavorir una 

millor distribució del turisme de creuers al llarg de tot l’any, i molt especialment per millorar el 

retorn econòmic mitjançant l’increment de la durada de les visites dels creueristes. 
 

La Sra. LECHA anuncia el vot contrari de la CUP - Capgirem Barcelona. Exposa que l’any 

2016 varen passar pel port de Barcelona 2.683.594 turistes de creuers, dels quals 1.555.000 

varen arribar amb vaixells que tenien l’origen o el destí a Barcelona; 1.127.000 eren en trànsit, 

els quals s’han de sumar al 1.275.000 passatgers de ferris regulars. Si bé estan d’acord que 

aquesta quantitat de turistes provoca massificació, indica que la proposta d’afavorir els 

passatgers amb estades més perllongades passa per alt que els creuers, quan són al port, 

continuen emetent una taxa molt alta de contaminació, problema que considera molt greu. Per 

tant, apunta que mentre s’afavoreix l’economia de les empreses turístiques es malmet la salut 

dels veïns de la ciutat. A més a més, recorda que Port de Barcelona és un organisme autònom, 

que depèn de l’Estat espanyol i que en aquests moments té la complicitat del Govern del Partit 

Popular. 
 

D’altra banda, no entén la preocupació del grup proposant per la massificació turística quan 

sistemàticament s’ha mostrat a favor de l’increment dels allotjaments turístics i de la no-

regulació del sector. En aquest sentit, comenta que l’Ajuntament de Barcelona va fer un estudi 

l’any 2016 per avaluar l’impacte dels creuers, en concret de l’Harmony of the Seas, sobre la 

qualitat atmosfèrica. Per destacar la frivolitat que hi ha en aquesta qüestió, apunta que només es 

va instal·lar una unitat mòbil de control atmosfèric al port, que es va situar en un punt allunyat 

de la zona d’avarament de les embarcacions, i aquest estudi solament es va fer durant un dia. 

Afegeix que la direcció del vent era de component sud, de manera que si es traça una línia sud-

nord sobre els punts d’avarament de les embarcacions que hi havia aquell dia es pot veure que 

l’estació mòbil de control no es trobava en la trajectòria de les emissions dels vaixells, sinó més 

aviat lluny de la zona d’influència d’aquestes emissions. A més a més, assenyala que, un cop 

revisades les velocitats del vent d’aquell dia, s’ha comprovat que va ser un dia ventós, amb 

velocitats de més de 20 quilòmetres per hora. finalment, remarca que l’increment de velocitat 

del vent i el fet que s’intenti comparar l’emissió d’una dotzena de creuers amb tot el volum 

d’aire de la ciutat de Barcelona fa que els resultats de l’estudi no siguin comparables. Conclou 

que aquest estudi és l’única informació oficial que es té de l’impacte dels creuers sobre la ciutat, 

si bé hi ha molts altres estudis. 

Per acabar, demana una mica de responsabilitat a l’hora de parlar d’aquest fenomen i de 

l’impacte que tenen els creuers. En aquest sentit, assenyala que hi ha estudis que palesen que en 

aquests moments la contaminació que es produeix al port de Barcelona és equivalent a la que 

produeixen 55.000 cotxes. Aquesta, doncs, és una responsabilitat greu que considera que ha 

d’assumir l’Ajuntament de Barcelona. 
 

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

mesura va en la línia que defensen, és a dir, treballar per governar el turisme de la ciutat. 

Subratlla que aquesta activitat és una font important de riquesa i de llocs de treball, però indica 

que ha de ser compatible amb el model de ciutat que es vol i amb la convivència amb els veïns. 

Per aquesta raó, cal planificar i fer-ho amb els agents del sector turístic, en aquest cas amb Port 

de Barcelona. A més a més, apunta que aquesta proposta és plenament congruent amb allò que 

s’estableix al Pla estratègic de turisme per evitar els efectes de la massificació i per garantir un 

model turístic sostenible i de qualitat. 



 

Ref:  CCP 7/17 Economia i Hisenda 

v.  22/ 6/ 2017     10: 37 
36 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú a la proposició i 

informa que ha estat transaccionada, de manera que reconeix la feina que ja s’està fent però 

que, òbviament, també assenyala com s’ha d’avançar en la línia del que estableix el Pla 

estratègic de turisme 2020, que el govern vol desenvolupar. 

A continuació, reitera que el 58 % dels creueristes que en aquest moment arriben a la ciutat 

tenen el port de Barcelona com a port base, dada que representa un increment de cinc punts 

percentuals respecte de l’any anterior i que palesa que la feina que s’està fent afavoreix el 

creuerisme amb port base a Barcelona respecte al de trànsit. Pel que fa a aquest darrer, recorda 

que l’estada mitjana a la ciutat és de 4,3 hores, mentre que els creueristes que hi pernocten ho 

fan amb una mitjana de 2,6 nits. Considera, doncs, que es tracta d’allargar l’estada del 

creuerista i no pas del creuer, de manera que això no implicaria que el vaixell estigui atracat al 

port durant tota l’estada del turista. Per tant, des del punt de vista de la sostenibilitat, remarca 

que aquesta situació milloraria la petjada ecològica. Es mostra, doncs, d’acord que és un dels 

reptes per a la ciutat aconseguir un increment de l’estada mitjana i que els creuers i el conjunt 

de vaixells que arriben al port millorin el seu comportament ecològic, qüestió en la qual el 

govern municipal està treballant. També apunta que s’està treballant conjuntament amb 

Turisme de Barcelona i Port de Barcelona perquè l’impacte d’aquest turisme sobre la ciutat 

sigui menor i per desconcentrar l’afluència de turistes. 

D’altra banda, diu que s’ha d’aconseguir que el subministrament d’aquests vaixells tingui una 

major component local, de manera que aquest aspecte també ajudi a fer que l’impacte que tenen 

aquests vaixells beneficiï molt més el conjunt de la ciutat. En aquest sentit, informa que han 

treballat en l’increment de l’impost turístic i en aquest moment no hi ha cap creuer que n’estigui 

exempt, element que també ajuda a l’ordenació de l’activitat. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix el suport de la resta de grups municipals el suport a la proposició. Creu 

que, per comptes de fomentar l’hostilitat contra el turisme, sabent que és una de les activitats 

econòmiques més importants per a la ciutat de Barcelona, s’hauria d’intentar implementar 

mecanismes per garantir una millor ordenació i gestió del turisme, i aquesta és la intenció que té 

aquesta proposició. Remarca que tots els portaveus s’han referit a la necessitat de fer més 

sostenible el turisme, de redistribuir millor l’impacte que té aquesta activitat, de garantir un 

retorn econòmic per a la ciutat i de fomentar l’allargament de les pernoctacions per tal de 

millorar la convivència. 

Tot seguit, retreu a la Sra. Lecha que li atribueixi la responsabilitat de malmetre la salut dels 

veïns, responsabilitat que no vol assumir. Contràriament, diu que sí que és responsabilitat seva 

intentar gestionar millor el turisme perquè això no passi. En aquest sentit, recorda que el Grup 

de Ciutadans ha presentat iniciatives per ordenar l’activitat turística, com l’impuls d’una 

ordenança per regular els apartaments turístics, la bonificació de les taxes dels creuers quan 

introdueixen mecanismes estructurals per minimitzar o pal·liar les emissions contaminants, la 

modificació de la Llei d’arrendaments urbans al Congrés dels Diputats per tal de poder tenir una 

regulació dels allotjaments turístics legal i ordenada i que els seus propietaris no estiguin fora 

de la llei, la modificació de la Llei de la societat de la informació per tal que empreses 

intermediàries tinguin una regulació i s’hagin d’ajustar a una normativa. A més a més, rebla que 

han presentat moltes iniciatives per garantir una convivència millor entre veïns i visitants, i en 

definitiva per una millor ordenació del turisme. Assenyala que totes aquestes han estat 

iniciatives del seu grup, tant a l’Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya i al 

Congrés dels Diputats. Creu que aquesta línia d’actuació és molt millor que dir «no» a tot i 

carregar les culpes sobre sectors econòmics que donen molta feina a molts barcelonins i que 

també generen bona part del producte interior brut de la ciutat. 
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Finalment, reitera l’agraïment pel posicionament favorable dels altres grups municipals. 

 

La Sra. RECASENS constata que el govern es va normalitzant perquè ha passat de dir que les 

navilieres duien droga des d’Itàlia o que s’havia d’aturar l’activitat creuerista a la ciutat de 

Barcelona a votar a favor que Barcelona sigui un port base i que s’adjudiquin slots als creuers. 

 

La Sra. CAPDEVILA reconeix que Barcelona és una de les ciutats que té l’aire més contaminat 

i a causa d’aquesta contaminació atmosfèrica es calcula que moren 3.500 persones cada any per 

malalties relacionades amb la contaminació. Per tant, pregunta al Sr. Colom si l’Ajuntament de 

Barcelona té previst impulsar alguna mesura per pal·liar aquesta contaminació, a la qual 

contribueixen els creuers, que estan permanentment connectats i en funcionament. 

 

La Sra. LECHA exposa que a la Taula contra la Contaminació de l’Aire es va preguntar al 

representant de Port de Barcelona per què no havia informat sobre la nova terminal, i fins i tot 

la regidora Janet Sanz va admetre que el govern s’havia assabentat de la construcció d’aquesta 

nova terminal per a creuers per la premsa. Critica, doncs, aquesta manca de coordinació entre 

l’ajuntament i Port de Barcelona per controlar els creuers i limitar-ne la contaminació. 

 

El Sr. COLOM replica que el fet que l’ajuntament treballi amb el port per organitzar l’arribada 

dels vaixells, feina que es fa amb un any i mig d’anticipació, no vol dir que el govern defensi la 

política que fa Port de Barcelona. En aquest sentit, recorda que la tinent d’alcalde Janet Sanz va 

criticar Port de Barcelona perquè no havia informat sobre els plans de construcció de la terminal 

de creuers i remarca que la proposició parla d’intensificar la negociació amb les empreses de 

creuers i Port de Barcelona, i, per tant, reconeix que en aquest moment la relació amb Port de 

Barcelona no és òptima. Aquesta situació no se circumscriu a la previsió d’inversions, sinó que 

també abasta els temes de contaminació. El govern ha assenyalat que treballa amb Port de 

Barcelona en temes de contaminació, però també ha dit públicament que els ritmes de solució 

que ofereix aquest organisme no es correspon amb els ritmes que exigeix la ciutat. Per aquestes 

raons, creu que Port de Barcelona hauria d’actuar més d’acord amb les exigències de la ciutat, i 

un dels elements importants que s’han de tenir en compte és que el pes que té l’ajuntament en 

aquest organisme és molt reduït i s’hauria d’incrementar, línia en la qual estan treballant. 

Tot seguit, creu que la proposició reconeix la feina que s’està fent per gestionar el turisme de 

creuers, que va en la línia d’allò que estableix el Pla estratègic de turisme 2020 i el que ha de 

ser el pla de mobilitat turística. En tot cas, ja ha assenyalat molts dels elements en els quals s’ha 

d’avançar i reitera que l’ajuntament ha de tenir molta més capacitat de gestió d’aquest turisme. 

Per tant, troba imprescindible que l’ajuntament tingui més capacitat de decisió. 

Quant a la intervenció de la Sra. Recasens, li recomana que quan no li quedin arguments no 

escampi brutícia sobre l’actuació del govern i remarca que no és certa cap de les acusacions que 

ha fet. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix a la resta de grups que s’hagin alineat amb la idea que és preferible 

anar introduint mesures de millora en la gestió del turisme que no pas fer manifestacions 

d’hostilitat cap a aquesta activitat. Espera, doncs, que aquest consens es pugui veure en altres 

comissions i en el plenari del Consell Municipal. 

 

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

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

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. 
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Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Intensificar la negociació amb les empreses de 

creuers i el Port de Barcelona per adjudicar els “slots”, de manera que es produeixi una 

arribada ordenada dels creuers, prioritzant la utilització del Port de Barcelona com a port 

base, donant prioritat als creuers que inicien o finalitzen el viatge des de Barcelona, per tal 

d’aconseguir la prolongació d’estances en destí versus les estances de poques hores que tenen 

poc retorn minimitzant l’impacte massiu de turistes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 
 

20.-  (M1519/6380) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 

Elaborar un pla de xoc pel comerç de proximitat de l'entorn de la plaça de les Glòries, per tal de 

minimitzar els efectes que la prolongació de les obres puguin tenir sobre el comerç d'aquesta 

zona de la ciutat. 
 

La Sra. CAPDEVILA assenyala que tothom és conscient de les dificultats que afronta el comerç 

de proximitat de la ciutat de Barcelona i de l’esforç que suposa per als comerciants obrir cada 

dia el negoci i tirar-lo endavant perquè han de lluitar contra moltes adversitats. Una d’aquestes 

adversitats són els efectes generats per les obres a l’espai públic perquè dificulten l’accés als 

establiments comercials i els resten visibilitat, més encara quan es tracta d’obres de llarga 

durada, que prolonguen aquests efectes de vegades de manera insuportable i que arriben a 

afectar la supervivència mateixa de molts negocis. 

A continuació, comenta que darrerament s’ha conegut la decisió del govern municipal de 

rescindir el contracte de les obres de la plaça de les Glòries i tornar-les a licitar, una decisió que 

considera que tindrà conseqüències sobre diversos aspectes de la ciutat, però també sobre veïns 

i comerciants d’aquesta zona, que experimentaran els efectes de l’allargament d’unes obres que 

ja pateixen des de fa massa temps. 

Per aquesta raó, el Grup d'Esquerra Republicana presenta aquesta proposició, que demana al 

govern municipal que elabori un pla de xoc per al comerç de proximitat de l’entorn de la plaça 

de les Glòries, amb l’objectiu de minimitzar els efectes que la prolongació d’aquestes obres 

pugui tenir sobre el comerç de la zona, històricament molt castigada. Remarca que en situacions 

com aquestes l’ajuntament ha d’impulsar totes aquelles mesures que tingui a l’abast per pal·liar 

els efectes de les obres i donar suport als comerciants mitjançant ajuts econòmics, mesures 

informatives, accions de promoció i de dinamització comercial o de mesures fiscals, entre 

altres. Creu que aquest és un deute de l’ajuntament amb els veïns i comerciants d’una zona 

complexa com són els entorns de les Glòries i una manera de posar en pràctica les bones 

paraules i intencions de la regidora Ballarín sobre el comerç de proximitat. 

Per tant, presenten aquesta proposició, per a la qual demana el suport de la resta de grups 

municipals i també del govern. 

 

El Sr. BLASI espera que la Sra. Capdevila tingui més sort que la que ha tingut la proposició que 

ha presentat el Grup Demòcrata. 

A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a aquesta proposició. Manifesta que el seu 

grup també havia presentar una iniciativa en aquest sentit, però que no es va poder debatre a la 

sessió del mes de maig perquè el tinent d’alcalde Pisarello no hi va assistir. En tot cas, assegura 

que el govern anterior havia preparat una mesura, que s’hauria implementat si no hi hagués 

hagut el canvi de govern, orientada a les ajudes al comerç de proximitat afectats per obres de 
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llarga durada, i l’entorn de la plaça de les Glòries era un dels beneficiats per aquesta mesura de 

govern. 

En segon lloc, recorda que durant el mandat anterior s’havien impulsat ajudes al comerç per tal 

de dinamitzar les zones pròximes a centres comercials, la primera de les quals es va presentar el 

mes de juliol de 2012 i la segona el mes de març de 2015. 

En tercer lloc, es mostra en desacord amb l’aturada de les obres de la plaça de les Glòries, tal 

com ja van manifestar i com es va aprovar en el plenari del Consell Municipal i al Districte de 

Sant Martí. 

Per tant, reitera el suport a la proposició i considera que, independentment del canvi de govern, 

s’haurien d’aprofitar les mesures positives aprovades amb anterioritat, cosa que no van fer 

Barcelona en Comú ni posteriorment el Partit dels Socialistes, com va quedar demostrat amb 

una iniciativa que el seu grup va presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda en la qual es 

demanava que el govern retés comptes sobre aquestes mesures i sobre el conjunt del Pla de 

suport al comerç. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable del 

seu grup a la proposició, perquè alguns dels comerciants de la zona de les Glòries veuen com el 

seu negoci ha quedat aïllat a conseqüència de les obres, han perdut visibilitat i els clients no hi 

poden accedir amb normalitat, situació que els ha generat una caiguda dels ingressos, tal com ha 

passat amb la instal·lació de superilles en alguns espais del Poblenou. Molts d’aquests 

comerciants, doncs, asseguren que la caiguda de les vendes i de la facturació provocarà el 

tancament dels negocis, cosa que no li convé a la ciutat de Barcelona. 

A més a més, assenyala que aquesta situació encara és més greu perquè les obres es varen 

iniciar a començament de 2014 i pel juny de 2017 ja haurien d’estar acabades. Remarca que no 

solament no s’han acabat, sinó que s’han paralitzat, situació que provoca un perjudici gran per 

al conjunt dels comerciants, els quals no saben quan s’acabaran les obres i les limitacions 

d’accés als comerços. 

D’altra banda, considera que l’equip de govern, que ha decidit paralitzar les obres, té una culpa 

afegida i, per tant, no solament cal un pla de xoc per dinamitzar aquest comerç, sinó també 

s’hauria d’estudiar, tal com s’havia fet en altres ocasions quan encara existia l’impost 

d’activitats econòmiques, la possibilitat de bonificar els comerços perjudicats per obres 

públiques que, a més a més, s’allarguen en el temps i que no se sap quan exactament quan 

s’acabaran. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el govern municipal té una doble responsabilitat amb la situació 

de la plaça de les Glòries, en primer lloc perquè ha decidit paralitzar les obres, mesura que farà 

que s’allarguin molt més del que era previst i es generarà un perjudici per als veïns i per als 

comerciants d’aquesta zona. En segon lloc, afirma que el govern és responsable de la 

preocupació social que s’ha generat per la indefinició sobre si es farà el segon túnel de les 

Glòries, que hauria d’arribar fins a la rambla del Poblenou, infraestructura reclamada per tots 

els veïns de la zona. Per tant, assenyala que el govern municipal ha encetat una guerra absurda 

contra el cotxe que posa en qüestió la construcció d’aquest segon túnel de les Glòries, mesura 

que beneficiaria molt els veïns de la zona. Així, doncs, insisteix en aquesta doble responsabilitat 

del govern i reclama que s’implementi algun tipus de pla i les mesures adients 

A continuació, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició. També pregunta 

quines mesures s’han implementat i quina és la previsió per a aquestes obres de llarga durada. 

Sap que en mandats anteriors s’havia previst un pla d’ajudes per obres de llarga durada, 

bonificacions fiscals en l’IAE i taxes de terrasses o guals per als comerços i també per als veïns 

de les zones afectades. Voldria saber, doncs, si el govern té algun pla per pal·liar els perjudicis 
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causats per les obres de llarga durada, especialment en el cas de la plaça de les Glòries, en què 

el govern té la responsabilitat d’haver paralitzat les obres. 

 

La Sra. LECHA constata que els portaveus que han intervingut anteriorment han repetit que 

s’havien paralitzat les obres de la plaça de les Glòries, però demana que s’informi els veïns que 

s’ha resolt el contracte i s’ha tornat a licitar a causa de l’auditoria proposada per la CUP - 

Capgirem Barcelona i acceptada. Indica, doncs, que el govern no ha paralitzat les obres, sinó 

que les ha tornat a licitar, cosa que és molt diferent. 

Seguidament, comenta que quan varen llegir la proposició no varen saber exactament de què 

parlava, perquè quan es passeja per la zona de les Glòries es pot veure que no hi ha comerç de 

proximitat i que, en canvi, el principal afectat per aquesta situació és el Centre Comercial de les 

Glòries, que és l’antítesi del comerç de proximitat i que, per cert, també està en obres. 

D’altra banda, considera que la prioritat a la zona de les Glòries ha de ser la mobilitat, la 

reducció del trànsit rodat, per tant, del soroll i la contaminació, i també minimitzar les molèsties 

no solament al comerç de proximitat, sinó també a l’escola de l’Eixample i a tothom que viu en 

aquesta zona. 

Per aquestes raons, critica que la proposició és farcida de tòpics sobre el comerç per continuar 

insistint sobre aquesta qüestió, tal com ho demostren les proposicions idèntiques presentades al 

Consell de Districte de Sant Martí i en comissions anteriors. Opina que a algun grup li deu fer 

mal que el seu representant al consell d’administració de BIMSA, l’exregidor Ricard Martínez, 

digués que votava contra la resolució del contracte per imperatiu de partit. Per tant, considera 

que només volen continuar fent soroll sobre aquest tema mentre durin les obres, sobretot durant 

els mesos que estaran aturades, per treure’n rèdit partidista i electoral, política que el seu grup 

no comparteix. 

 

La Sra. BALLARÍN comparteix la voluntat i la intenció de la proposició, que consisteix a 

establir ajuts i mesures per minimitzar els efectes negatius derivats d’aquestes obres que 

pateixin temporalment els comerços. Exposa que aquestes obres s’allargaran més temps del que 

s’havia previst a causa del sobrecost, que ha obligat a rescindir el contracte i a fer una nova 

licitació. 

De tota manera, el govern no creu que la mesura més adequada sigui implementar un pla de xoc 

a curt termini perquè l’orografia i la delimitació urbanística de la plaça de les Glòries fa que no 

hi hagi una gran concentració de botigues de proximitat, sinó que aquestes se situen a Fort 

Pienc, a la Sagrada Família, al Parc i la Llacuna del Poblenou, i al Clot, és a dir, una mica 

allunyades de la plaça de les Glòries. Indica que aquests barris tenen associacions de 

comerciants i eixos que treballen per millorar la competitivitat del teixit comercial, 

acompanyats pels consells de districte i de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de 

Barcelona. L’aposta del govern, doncs, és treballar des de la proximitat, des dels districtes, amb 

les comerciants. Per tant, s’han enviat els recursos als districtes, a diferència del que es feia 

durant els mandats anteriors, per tal que els districtes siguin capaços d’identificar els problemes 

i els reptes del comerç de proximitat i treballar conjuntament amb el sector per implementar tot 

un ventall de mesures, de manera que, com més grans siguin les necessitats, més recursos s’hi 

destinaran. 

Pel que fa al cas concret de la plaça de les Glòries, informa que el govern ha parlat amb les 

organitzacions de comerciants i assenyala que allò que els preocupa realment és saber quant 

duraran les obres i que es faci una planificació a mitjà i llarg termini per donar solució a tots els 

reptes que se’ls plantegen durant aquest temps. Així, informa que hi ha prevista una reunió amb 

els comerciants i si manifesten que volen un pla de xoc immediat i concret el govern el farà. 

Tanmateix, considera que no és adequat afirmar a priori que cal un pla d’aquestes 
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característiques perquè creuen que allò que cal és una planificació estratègica, més a llarg 

termini, que és la direcció en la qual treballa el govern. En aquest sentit recorda que després 

dels aldarulls al barri de Gràcia, un any enrere, les associacions comercials reclamaven un pla 

de xoc a curt termini i una estratègia a mitjà i llarg termini, i això és el que va fer el govern. En 

tot cas, insisteix que les mesures que s’hagin de prendre han de sorgir del consens amb el 

sector. 

 

La Sra. CAPDEVILA espera que la Sra. Ballarín compleixi la proposició si és aprovada amb els 

vots de la majoria dels grups municipals perquè, en cas contrari, seria preocupant que el govern 

no tingués en compte les decisions dels representants polítics i es limités a parlar amb els 

comerciants. Recorda que tant ella mateixa com la regidora de Comerç han parlat amb molts 

comerciants, i troba curiós que els diguin coses diferents. 

Quant a la plaça de les Glòries, reconeix que no és el carrer de Sants, però suggereix al govern 

que pregunti als 154 comerços que hi ha als Encants si no estan tips de les obres de la plaça de 

les Glòries. També li suggereix que parli amb l’Associació de Veïns del Parc i la Llacuna, i amb 

la gent del Clot, que cada vegada venen menys. D’altra banda, assenyala que aquesta proposta 

sorgeix d’una audiència pública organitzada pel govern municipal per explicar al veïnat la 

resolució del contracte d’obres i la nova licitació, en la qual un representant de l’Associació de 

Veïns de Fort Pienc va demanar que s’havia de protegir urgentment el comerç de proximitat. 

Assenyala que la regidora Ballarín era en aquesta audiència pública i, per tant, ha de conèixer 

aquesta circumstància. A més a més, indica que altres veïns varen donar suport a aquesta 

proposta. Assegura que Esquerra Republicana té el bon costum d’escoltar els veïns i donar-los 

suport en allò que demanen, cosa que no fa el govern. 

Per tant, demana a la Sra. Ballarín que el govern porti a terme les iniciatives que s’aproven en 

comissió perquè, en cas contrari, cometen una falta de respecte per a tots els representants 

polítics i per als ciutadans que els han votat. 

Pel que fa a la intervenció de la portaveu de la CUP - Capgirem Barcelona, indica que quan 

aquest grup encara no existia el Grup d'Esquerra Republicana ja era un partit absolutament 

assembleari. Per tant, nega que el Sr. Ricard Martínez votés a favor de la resolució del contracte 

per imperatiu de partit perquè prenen les decisions de forma col·legiada. Suposa que, quan a les 

assemblees de la CUP decideixen alguna cosa, la Sra. Lecha fa de portaveu d’aquestes 

assemblees i transmet les decisions a les comissions, que és exactament el que fa la gent 

d’Esquerra Republicana, debaten als territoris i als casals, i l’opinió dels militants és la que es 

transmet a l’hora de fer política a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. BLASI lamenta que l’ajuntament no continués la mesura de govern d’ajut al comerç 

afectat per obres de llarga durada, que es va presentar el mes de juliol de 2012 i que es va 

implementar durant el mandat anterior. Entén que si el govern actual hagués continuat 

implementant aquella mesura ara no caldria un pla de xoc, perquè simplement s’hauria pogut 

reorientar l’estratègia. Considera, doncs, que el govern està perdent el temps. 

D’altra banda, insisteix que les obres s’han aturat i lamenta que el govern ja hagi anunciat que 

no farà cas d’aquesta proposició. Per tant, creu que aquesta manera de fer del govern és 

equivocada. Reitera que en el passat s’havia fet una bona feina que es podria aprofitar i que 

escoltant la ciutadania, cosa que probablement ja no es fa, se solucionarien molts dels 

problemes que hi ha plantejats. 

 

La Sra. MEJÍAS assenyala que seria una novetat digna de menció que el govern complís tots els 

acords democràtics que s’han adoptat per majoria en la comissió i en el plenari. 
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Tot seguit llegeix unes declaracions de la dependenta d’un comerç de roba de segona mà que hi 

ha a la confluència de la Gran Via amb el carrer de Castillejos, que manifestava que les obres 

del túnel de la plaça de les Glòries han aïllat el seu negoci, de manera que no els veu ningú, de 

manera que si aquesta situació continua quedaran sepultats en la misèria i hauran de tancar. 

Replica, doncs, a la Sra. Lecha que una botiga de roba de segona mà no és una gran superfície. 

 

El Sr. MULLERAS demana al govern quines mesures ha previst per ajudar els comerciants 

afectats per obres de llarga durada. És conscient que cada vegada hi ha menys obres i que el 

govern municipal està paralitzant totes les obres que pot, la més important de les quals és la que 

es fa a la plaça de les Glòries, però tot i així sempre hi haurà comerciants afectats per obres de 

llarga durada. Per tant, insisteix a reclamar que el govern digui en aquesta mateixa sessió quin 

pla té el govern municipal per ajudar els comerciants afectats. 

 

La Sra. LECHA recorda que les obres de la plaça de les Glòries varen començar més de dos 

anys enrere, durant el mandat anterior. Per tant, considera que la dependenta que ha esmentat la 

Sra. Mejías es queixa amb molta raó, però assenyala que la culpa no és del que ha passat durant 

els dos darrers mesos. 

D’altra banda, comenta que ella mateixa viu a Fort Pienc i, per tant, sap de què parla, malgrat 

que no té cap botiga, i assegura que els veïns també són afectats per les obres de llarga durada, 

sobretot quan es fan infraestructures com túnels per fer autopistes enmig de la ciutat, com s’ha 

fet al llarg de trenta anys. Considera, doncs, que hi ha un problema de model. Afegeix que és 

evident que les obres de llarga durada produeixen afectacions, però insisteix que el comerç no 

és l’únic perjudicat, sinó que ho són tots els veïns. En aquest sentit, manifesta que als veïns de 

Fort Pienc allò que més els afecta en aquests moments és la contaminació i els problemes de 

mobilitat causats per les obres de les Glòries, tant a les botigues com als veïns. 

 

La Sra. BALLARÍN s’ha sorprès que la intervenció de la portaveu de la CUP - Capgirem 

Barcelona hagi molestat la Sra. Capdevila i que no l’havia vista mai tan agressiva i creu que el 

seu to ha evidenciat que la millor defensa és un bon atac. En tot cas, assegura que no ha dit que 

el govern no farà el pla que es demana, sinó que han parlat amb els comerciants. A més a més, 

troba contradictori que la portaveu d’Esquerra Republicana digui que ha parlat amb els 

comerciants i que la seva font sigui allò que va escoltar en una audiència pública, crítica que fa 

extensiva a la portaveu del Grup de Ciutadans. En aquest sentit, assenyala que és problemàtic 

que les fonts d’aquests grups siguin els mitjans de comunicació. 

A continuació, apunta que el dissabte anterior va assistir a un lliurament de premis al barri de 

Fort Pienc i va parlar amb els comerciants de la zona, els quals li varen transmetre que allò que 

necessitaven era una estratègia a llarg termini. Incidentalment, comenta que enguany no han 

coincidit amb la Sra. Capdevila en les festes d’aquest barri. 

D’altra banda, replica al Sr. Blasi que la mesura de govern que es va aprovar durant el mandat 

anterior tampoc no es va aplicar, malgrat que va tenir molt de ressò mediàtic. 

Quant a les intencions del govern pel que fa a aquesta problemàtica, reitera que descentralitza 

recursos econòmics als districtes perquè siguin aquests treballin conjuntament amb els 

comerciant en les mesures que calguin. En el cas concret de la plaça de les Glòries, ja ha 

anunciat que el govern es reunirà amb el sector i hi treballaran per analitzar què necessiten 

exactament els comerciants. Si demanen un pla de xoc el govern el farà, però creu que això no 

s’ha de decidir en aquesta comissió perquè el despotisme il·lustrat ja no existeix. Per tant, 

insisteix que són els comerciants els qui han de fer la proposta i, conjuntament amb el govern, 

analitzar quina serà la durada de les obres i quines mesures s’han de prendre per reforçar el 

comerç durant aquest període. 
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Per aquestes raons, anuncia l’abstenció dels grups del govern a la proposició. En tot cas, més 

enllà del pla de xoc, insisteix que el govern vol fer una planificació acurada i estratègica per a 

tota la zona d’influència de la plaça de les Glòries, i no solament per a la zona més pròxima. 

Afegeix que la mesura sobre el comerç de proximitat és molt concreta i que la afectació és molt 

més àmplia, de manera que la situació s’ha d’estudiar conjuntament amb els comerciants. 

 

La Sra. CAPDEVILA admet que no varen coincidir a les festes de Fort Pienc i li va estranyar 

no veure la Sra. Ballarín, que és regidora del districte, al pregó de la festa major. 

Dit això, entén que el govern no pensa portar a terme el pla de xoc si no el demanen els 

comerciants, malgrat que la proposició s’aprovi amb els vots de la majoria de grups municipals. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, el 

Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el 

vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/6387) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

fomentar amb mesures i campanyes concretes el turisme de qualitat a la ciutat de Barcelona, 

incloent el turisme cultural, esportiu, del col·lectiu de persones amb discapacitat, turisme de 

salut, entre d'altres, i prendre mesures per evitar el turisme de "borratxera" i incívic. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que un informe públic recent ha quantificat les vendes al turisme en 

el comerç de Barcelona en 2.000 milions d’euros, xifra que representa un 18 % del total de 

vendes del comerç. Tanmateix, lamenta que la turismofòbia hagi tornat a aparèixer a la ciutat, 

tal com es va poder comprovar el cap de setmana anterior amb uns cartells que varen aparèixer 

en suports municipals, on es podia llegir «Barcelona it’s not your fucking shopping center». 

Demana que el govern municipal expliqui com pot ser que un suport publicitari municipal es 

pugui obrir tan fàcilment i que aquells que fan la guerra al turisme hi col·loquin aquests cartells 

turismofòbics. També els hauria agradat escoltar una condemna del govern municipal sobre 

aquests fets, saber quines mesures pensa prendre contra els fets turismofòbics ocorreguts el cap 

de setmana anterior i com es perseguirà els responsables d’aquesta acció. 

Tot seguit, assenyala que la turismofòbia no solament ataca el turisme, sinó tota la ciutat i 

concretament el comerç i tots els actors relacionats amb l’activitat turística. Apunta que el 

govern ha aconseguit en dos anys de mandat que el turisme hagi passat de ser el novè problema 

per als barcelonins a ser el segon. Entre altres raons, indica que el govern posa traves al turisme 

de qualitat, com quan va impedir que l’edifici del Deutsche Bank es convertís en un hotel i, per 

comptes, va autoritzar que s’hi fessin apartaments de luxe, o quan va impedir que la Torre 

Agbar fos un hotel per hostatjar turisme de qualitat a la ciutat. Afegeix que el govern també està 

en contra del Mobile World Congress, de la fórmula 1 i fins i tot que els hotels facin millores 

estructurals, de manera que els condemnen a perdre un 20 % de les places hoteleres si volen fer 

aquestes millores. 

Per tant, considera que el govern fomenta un tipus de turisme que omple els apartaments 

il·legals, incívic, de borratxera. Aquest turisme, remarca, dorm fora de la ciutat i ve a Barcelona 

a fer barra lliure. Lamenta, doncs, que aquest turisme sigui més similar al col·lectiu d’ocupes i 

de persones incíviques que no pas al turisme de qualitat que vol la ciutat de Barcelona. 

Així, doncs, després de molts anys de creixement quantitatiu del turisme, entén que Barcelona 

ha d’apostar pel turisme de qualitat. En aquest sentit, reclama que es fomenti el turisme de 
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compres, el professional i el d’esdeveniments esportius i culturals. Assenyala que no pot ser que 

Barcelona tingui més turistes que Ginebra, Munic, Viena o que Milà però que, en canvi, la 

despesa mitjana en botigues de Barcelona sigui molt més baixa que la que es fa en les ciutats 

que ha esmentat. Per tant, indica que s’ha de millorar la despesa que els turistes fan a la ciutat. 

Entén que per assolir aquest objectiu ajudaria poder disposar d’una zona turística comercial 

coherent i clara, a diferència de la que l’alcaldessa Colau ha implantat a Barcelona. 

D’altra banda, apunta que s’ha d’evitar l’estacionalització del turisme i redistribuir el turisme 

entre els mesos de l’any que tenen menys activitat, entre novembre i febrer. També assenyala 

que s’han d’incrementar les estades mitjanes als hotels perquè els turistes que visiten la ciutat, 

sense que se n’incrementi la quantitat, siguin més rendibles, creïn més riquesa i generin més 

activitat econòmica. 

Finalment, diu que s’ha d’incrementar la qualitat de l’oferta turística, tant pel que fa als 

immobles, malgrat els impediments del PEUAT, com pel que fa al personal, millorant no 

solament la formació, sinó afavorint una concertació per millorar els salaris del sector. També 

reclama mesures concretes per millorar el turisme cultural, esportiu, el de persones amb 

discapacitat i el turisme de salut. Per tant, amb aquesta proposició demanen que es faci una 

aposta per la qualitat i pel valor afegit, tant econòmic, com social com cultural. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició. Creu que 

l’estat d’opinió que s’està instal·lant a la ciutat és alarmant. Recorda que a l’anterior sessió 

extraordinària de la comissió tota l’oposició va reprovar el discurs, l’actitud i els gestos que fa 

el govern entorn del que s’anomena turismofòbia, fenomen del qual es parla amb tota naturalitat 

i normalitat a la ciutat de Barcelona. No sap què més ha de passar perquè el govern reaccioni. 

Així, assenyala que cal gestionar el turisme i deixar de banda el discurs permanent de 

criminalització que alimenta la turismofòbia. Indica que el rol i l’actitud que té el Partit dels 

Socialistes és lamentable i no s’acaba d’entendre. Reclama que el govern abandoni la política 

d’anar fent anuncis que fan créixer la confrontació entre sectors. Assenyala que l’editorial del 

director de La Vanguardia d’aquell mateix dia explicava que a París l’alcaldessa, que és molt 

amiga de la Sra. Colau, comença a actuar per aturar el descens d’ocupació en els hotels de la 

seva ciutat i la disminució de l’afluència de turistes a l’Arc del Triomf o a les exposicions del 

Gran Palais, i comença a implantar mesures per tornar a situar la Ciutat de la Llum en l’horitzó 

del turisme, malgrat els problemes que tenen. Reclama, doncs, que es torni al model de gestió 

publicoprivada que va abanderar el Partit dels Socialistes. 

Seguidament, assenyala que el govern torna a fer declaracions que aturen la promoció de la 

ciutat de Barcelona, com ara el que va fer el dia anterior, en què anunciava que no donaria més 

diners a Turisme de Barcelona provinents del nou impost turístic. Tot i que no vol menysprear 

la proposició del Partit Popular, que entén que s’aprovarà, assegura que el turisme de borratxera 

continuarà venint a Barcelona si no s’implementen mesures que vagin més enllà d’aquesta 

proposició. Per argumentar-ho, llegeix titulars de premsa que diuen que Barcelona s’erigeix en 

la capital dels comiats de solter, que la Generalitat no donarà suport a les empreses 

especialitzades en el turisme de borratxera, que tornen les queixes a la Barceloneta pel turisme. 

Finalment, insisteix que el govern municipal ha d’abandonar aquesta actitud permanent que 

crea alarma i ha de començar a gestionar el turisme. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposició perquè ja en 

varen presentar una de molt semblant l’any 2015, perquè aquest és el seu model turístic per a 

Barcelona, que està a favor del turisme de qualitat, un turisme que genera més ingressos, 

ocupació de qualitat i oportunitats per als ciutadans. 
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A continuació, afirma que el govern municipal no sap gestionar el turisme. Acusa el Grup de 

Barcelona en Comú de passar d’organitzar mobilitzacions a la Barceloneta en contra del turisme 

a gestionar-lo amb aquest model, i aconsegueixen que els grans operadors turístics, que són els 

que porten els turistes de qualitat, que deixen els diners a la ciutat de manera que aquests 

recursos repercuteixen en el benestar de tots els barcelonins, se’n vagin a altres destinacions. 

Critica, doncs, les manifestacions que han fet l’alcaldessa i els altres membres del govern, 

primer a la Barceloneta i després des del govern, i tot allò que fan en contra del turisme de 

qualitat. Així, assegura que denegar el permís a la cadena hotelera Four Seasons per instal·lar-

se a Barcelona, un hotel que hauria generat quatre-cents llocs de treball directes i gairebé mil 

d’indirectes, que hauria hostatjat turistes nord-americans d’un poder adquisitiu molt alt, no ho 

entén ningú a Europa. En canvi, apunta que el retorn que generarà el projecte que finalment 

s’ha aprovat serà gairebé nul. En aquest sentit, comenta que està demostrat que allò que gasten 

de mitjana a Barcelona cent anglesos és el mateix que gasta un turista rus, nord-americà, coreà 

o japonès. I, tanmateix, acusa el govern d’omplir la ciutat de turistes de borratxera i de comiat 

de solters. També blasma que Barcelona sigui l’únic aeroport d’una gran ciutat europea on 

opera Ryan Air. Quant a la gent que vénen a fer comiats de solters, apunta que arriben a 

primera hora del matí, s’emborratxen, tenen comportaments incívics per tota la ciutat i se’n 

tornen en el primer vol del dia següent, però ni tan sols pernocten a la ciutat. Atribueix aquesta 

situació a l’actitud del govern municipal, que provoca que els grans operadors no portin turisme 

de qualitat a Barcelona. 

Per tant, insisteix que la suspensió de totes les llicències i l’actitud del govern contrària al 

turisme fan que l’Hospitalet del Llobregat i altres ciutats limítrofes a Barcelona es beneficiïn 

d’aquesta activitat perquè hi pernocten, però Barcelona pateix les conseqüències de la 

massificació i de la mala gestió del turisme. 

Seguidament, assenyala que hi ha moltes alternatives, com el turisme esportiu o el cultural, i 

apunta que quan el seu grup governi a l’Ajuntament de Barcelona podran implementar aquest 

model turístic, que no té res a veure amb el que impulsa el govern actual. 

 

El Sr. CORONAS exposa que el Grup d'Esquerra Republicana subscriu la necessitat estratègica 

de la ciutat de Barcelona d’avançar cap a un turisme de més qualitat i, per tant, considera que el 

govern podria haver accentuat més el Pla estratègic de turisme. En tot cas, opina que aquest ha 

de ser un dels objectius principals d’aquest mandat, com combatre el turisme de borratxera, que 

és el que produeix més externalitats negatives i menys ingressos per a la ciutat. Tal com han dit 

en reiterades ocasions, arriben autobusos al port Olímpic i a la Barceloneta amb gent que ve de 

la costa amb tiquets de tot inclòs, i això és un focus de conflicte amb els veïns d’aquests barris, 

que a l’estiu pateixen diàriament aquesta situació. 

D’altra banda, entén que aquesta proposició del Partit Popular entra en contradicció amb molts 

dels posicionaments que plantegen des del seu partit i que dificulten que el turisme de la ciutat 

de Barcelona sigui de més qualitat, amb el benentès que la sostenibilitat és un dels pilars 

principals d’aquesta qualitat. Així, el seu grup entén que calia regular i ordenar urbanísticament 

l’allotjament turístic per tal que l’activitat sigui més sostenible socialment i per poder esponjar 

una mica el centre de la ciutat, però blasma que el Grup Popular sigui contrari a aquesta qüestió. 

El criteri del seu grup, tanmateix, és que repartir millor l’allotjament a la ciutat també significa 

avançar en qualitat turística. 

Quant a les reformes estructurals en hotels en zones de decreixement, indica que ha 

d’equivaldre a una oferta menor de places perquè això fa incrementar la qualitat de 

l’allotjament. A més a més, indica que si tenen una oferta de més qualitat els hotels podran 

cobrar més car l’allotjament. Així, doncs, diu que no cal patir perquè els establiments turístics 
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no perdran diners per una reducció de places, tal com els ho varen reconèixer els representants 

del Gremi d’Hotels de Barcelona, els quals varen estar d’acord amb la proposta que se’ls va fer 

perquè la proposta inicial era molt més taxativa. 

Una altra mesura que aniria en la mateixa direcció seria millorar els salaris dels treballadors 

d’aquest sector, que en molts casos és molt inferior a allò que hauria de ser un salari digne, però 

un decret del Govern de l’Estat estableix un salari mínim interprofessional de set-cents euros 

mensuals, xifra que qualifica d’irrisòria. Considera que és difícil generar llocs de treball de 

qualitat en el sector turístic amb aquestes nòmines. 

En definitiva, assenyala que la barra lliure i les condicions que també fomenta en moltes 

ocasions el Govern del Partit Popular són contràries al concepte de qualitat que tenen des del 

Grup d’Esquerra Republicana. 

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

 

La Sra. LECHA exposa que, malgrat els exemples que se citen quan es parla de turisme de 

qualitat, no sap ben bé què vol dir aquest concepte, si bé sospita que fan referència a un turisme 

que reporti més ingressos, de manera que s’equipara qualitat amb poder adquisitiu. Afirma que 

aquest no solament és un error de la teoria econòmica, sinó que també és una pràctica 

segregacionista de molt baix nivell ètic. 

A continuació, manifesta que el problema del turisme a la ciutat de Barcelona és la 

sobreexplotació de la ciutat, el model escollit, que és un model de monocultiu econòmic, a costa 

la vida dels veïns, de la vida tranquil·la dels residents i a costa de l’entorn. Per aquesta raó el 

Grup de la CUP - Capgirem Barcelona entén que la solució passa pel decreixement, solució que 

el grup proposant ha negat repetidament. Així, doncs, el seu grup no reconeix en cap cas la 

necessitat d’intensificar la promoció que encara es fa, tot i que darrerament s’hagi reduït, 

malgrat que s’emmascari sota el paraigua de la qualitat o de la sostenibilitat. En aquest sentit, 

recorda que es destinen 4 milions i mig d’euros a Barcelona Turisme, que s’encarrega de 

promocionar el turisme. 

D’altra banda, nega que el seu grup criminalitzi els turistes, sinó les empreses, agents i 

institucions que fomenten aquest model turístic. En aquest punt, comenta que acaba de llegir 

una piulada de Twitter que diu que es parla més de la marquesina que envia els turistes a casa 

que no pas d’una agressió feixista, la víctima de la qual ha hagut de passar pel quiròfan. Critica, 

doncs, que des de fa dos dies uns grups determinats parlin d’aquest tema, mentre a Barcelona 

passen coses molt greus a les quals el grup proposant no dóna importància. Retreu al Partit 

Popular que, de la mateixa manera que fan amb la qüestió dels manters, en aquest cas posen 

èmfasi en una marquesina que, d’altra banda, difon un missatge que ha fet pensar a molts veïns. 

Així, denuncia que quan La Vanguardia i altres diaris no parlen dels manters, el Grup Popular 

presenta una iniciativa sobre aquesta qüestió, en un intent de remarcar uns fets determinats per 

damunt d’allò que passa realment a la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN entén que el turisme és una font molt important d’activitat econòmica i de 

creació d’ocupació a la ciutat, que representa el 14 % de l’economia i el 14 % de l’ocupació. 

Aquesta circumstància, però, no vol dir que el Grup Socialista no estigui preocupat pels efectes 

que està tenint el turisme. A més a més, indica que Barcelona està patint els efectes de l’etapa 

anterior, en què es va aplicar la filosofia del laissez faire, laissez passer. Per tant, subratlla que 

l’herència que es va trobar el govern actual va ser un turisme descontrolat, apartaments turístics 

il·legals descontrolats i massificació d’alguns espais de la ciutat. Assegura que el govern actual 

intenta revertir aquesta situació, posar ordre on hi havia desordre i passar a l’acció en un àmbit 

on anteriorment s’havia actuat amb passivitat. Aquesta actuació, afegeix, el govern intenta fer-

la amb diàleg amb tots els sectors implicats. 



 

Ref:  CCP 7/17 Economia i Hisenda 

v.  22/ 6/ 2017     10: 37 
47 

Seguidament, indica que el seu grup aposta per un turisme de qualitat. En aquest sentit, indica 

que s’ha fet un pla estratègic de turisme en el qual la qualitat, la desestacionalització, la 

sostenibilitat i la redistribució dels beneficis d’aquesta activitat a tota la ciutat són prioritats. 

Aquests objectius, continua, reclamen actuar, gestionar i governar el turisme, i fer-ho tenint en 

compte tots els actius que té la ciutat, culturals, esportius o col·lectius amb diversitat funcional, 

entre altres. També assenyala que s’ha de trobar una estratègia i unes línies de treball amb els 

sectors vinculats al turisme, que són els millors aliats per aconseguir governar aquesta activitat i 

atraure un turisme de qualitat. Finalment, destaca que un altre dels objectius importants és que 

la qualitat de l’ocupació sigui efectiva i real. 

En definitiva, el seu grup vol avançar en una direcció que faci compatible la presència de 

visitants amb el model de ciutat inclusiva, sostenible, que creixi, que redistribueixi la riquesa i 

que garanteixi la convivència. 

 

El Sr. COLOM exposa que el govern encara el fenomen de la massificació turística de forma 

decidida i coherent. Recorda que solament fa mitja hora que parlaven de massificació turística i 

dels impactes negatius del turisme, i ara el grup proposant reclama un increment de la 

promoció. A més a més, retreu que la proposició identifiqui qualitat amb rendes altes, exercici 

que qualifica de perillós. El Grup de Barcelona en Comú no pot defensar aquest model i, en 

canvi, entén que el turisme de qualitat s’ha de relacionar amb sostenibilitat i responsabilitat. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari de Barcelona en Comú a la proposició. A més a més, 

apunta que no poden donar suport al que qualifica d’actes de cinisme, com ara quan el Partit 

Popular parla de millores salarials. En aquest sentit, s’ofereix a parlar seriosament de millores 

salarials, però començant per retirar la reforma laboral que va aprovar el Partit Popular, la 

possibilitat d’externalitzar serveis i que hi hagi empreses de serveis que puguin tenir un conveni 

propi, diferent del conveni del sector. 

També qualifica de cínica la intervenció de la portaveu del Grup Demòcrata quan ha parlat de 

París, on l’activitat turística ha caigut el 30 % a causa dels atacs terroristes. De la mateixa 

manera, li retreu que hagi parlat d’una piulada que es va fer l’any 2011, de manera que no és 

una piulada del govern. En canvi, sí que és una manifestació d’un membre de l’oposició 

l’afirmació que va fer el Sr. Joaquim Forn a la premsa, on deia promoure Barcelona no és una 

prioritat. 

Per tant, reivindica la coherència del govern i assenyala que la decisió que els ingressos en 

concepte d’impost turístic revertissin a la ciutat i de posar un límit de 4,5 milions d’euros als 

recursos que es destinaven per aquest concepte a Turisme de Barcelona no va ser una decisió 

precipitada i sí que va ser coherent. 

Quant a la intervenció del portaveu de Ciutadans, diu que la vehemència no li dóna més raó. 

Replica que el govern no va rebutjar la cadena hotelera Four Seasons, sinó una operació 

urbanística especulativa fos qui en fos el promotor. Li suggereix, doncs, que faci 

argumentacions més enraonades. 

 

El Sr. MULLERAS es pregunta, irònicament, quo vadis, PSC, de la mà de la CUP i de 

Barcelona en Comú. Subratlla que és la segona sessió consecutiva de la Comissió d’Economia i 

Hisenda en què el Partit Popular presenta una proposició sobre turisme i que el Grup Socialista 

vota en contra del turisme, juntament amb Barcelona en Comú i amb la CUP - Capgirem 

Barcelona, i, per tant, a favor del turisme de borratxera i de la turismofòbia. Així, retreu a la 

Sra. Ballarín que el seu grup encara no hagi condemnat els atacs de turismofòbia ocorreguts el 

cap de setmana anterior. 
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La Sra. RECASENS explica que la Sra. Gala Pin va fer una piulada l’any 2011 absolutament 

fora de lloc, i remarca que aquesta regidora forma part del govern municipal. 

 

El Sr. SIERRA indica que els aldarulls a la Barceloneta els va començar el PSC, li va sortir 

malament, després els va liderar la Sra. Colau. Així, constata que el PSC ha passat d’anar en 

contra del turisme a no saber gestionar-lo. 

 

El Sr. CORONAS afirma, irònicament, que amb el nivell del debat que s’acaba de produir, no 

resoldran el problema del turisme. En qualsevol cas, manifesta que el Grup d'Esquerra 

Republicana continuarà sent propositiu en aquesta qüestió, com ho ha sigut sempre. 

 

La Sra. BALLARÍN aclareix que amb la CUP només s’han posat d’acord en el fet que no tenen 

res en comú. Per tant, assenyala que la insistència del Sr. Mulleras a pretendre posar el Partit 

dels Socialistes al costat de la CUP és absolutament absurda. 

D’altra banda, reitera que el seu model consisteix a governar el turisme i creu que en aquests 

moments el govern fa allò que cal fer. 

 

El Sr. COLOM assegura que el govern actual governa el turisme com no s’havia fet mai i, tal 

com ha recordat la Sra. Ballarín, la situació actual és conseqüència de la inacció durant quatre 

anys del govern anterior respecte dels pisos turístics il·legals. Assenyala que només es va fer 

una promoció desaforada, sense cap interès per preservar el turisme, cosa que sí que fa el 

govern actual. 

 

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

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

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa l'abstenció d'ERC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. ES 

REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/6367) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Desistir del procediment de 

licitació del "contracte de serveis relatiu a la intervenció d'agents cívics en grans esdeveniments 

de ciutat o en accions concretes de suport" de Barcelona de Serveis Municipals, SA, en la seva 

condició d'accionista únic per raons d'interès públic d'acord amb l'article 155 del Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic. 2. Impulsar un pla d'ocupació que garanteixi l'estabilitat 

laboral dels agents cívics, en restringeixi la temporalitat i equipari les condicions de treball i 

salarials amb la resta de treballadores de BSM, així com la formació continua necessària per a 

la prestació del servei amb garantia de qualitat. 

 

La Sra. LECHA exposa que el proppassat 5 d’abril de 2017 a la Plataforma de Contractació 

Pública de Catalunya es va publicar l’anunci de licitació del contracte de serveis relatiu a la 

intervenció d’agents cívics en grans esdeveniments de ciutat o en accions concretes de suport, 

de BSM. Recorda que la tasca dels agents cívics és un encàrrec de gestió de l’Ajuntament de 

Barcelona a BSM en tant que mitjà propi de l’ajuntament. Afegeix que aquesta licitació suposa 

una externalització del servei dels agents cívics, que trenca amb la filosofia i el sentit 

d’encarregar la gestió a una empresa municipal cent per cent pública, i inventa una figura 

d’auxiliar, inexistent en les funcions dels agents cívics i que no està prevista en la plantilla de 
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BSM ni en l’encàrrec de gestió. D’altra banda, apunta que les condicions de la licitació generen 

uns llocs de treball precaris, temporals i amb condicions laborals i salarials molt inferiors a les 

del personal de BSM, que disten molt dels discursos sobre el salari mínim de ciutat que fa el 

govern municipal constantment però que incompleix sistemàticament en la mateixa prestació 

dels serveis públics municipals. 

A continuació, assenyala que l’article 155 del text refós de la Llei de contractes del sector 

públic, preveu la possibilitat de renunciar a l’adjudicació del contracte i desistir del procediment 

de licitació per raons d’interès públic. Atès que el contracte encara no s’ha adjudicat ni 

formalitzat, i entenent que hi ha motius suficients que justifiquen la necessitat de fer-ho, 

reclama que l’ajuntament renunciï a aquesta adjudicació per motius d’interès públic. 

Seguidament, llegeix el text de la proposició i puntualitza que el terme «agents cívics» implica 

que aquests treballadors a vegades fan tasques de mediadors, d’altres vegades tasques de 

contenció i, en casos extrems avisen la Guàrdia Urbana. En tot cas, subratlla que tenen assignat 

tot un ventall de tasques i no se’ls dóna la formació necessària per fer-les. A més a més, s’oposa 

al fet que BSM pretengui fer d’empresa de treball temporal. Per tant, considera que es pot fer 

perfectament un encàrrec de gestió sense licitació i reitera que la figura d’auxiliar no existeix en 

la normativa aplicable i solament pretén rebaixar les condicions laborals del personal que es 

contracti per fer aquest servei temporal. 

Per acabar, argumenta que els esdeveniments a Barcelona no són fets puntuals, que se celebrin 

dos o tres cops cada any, sinó que a la ciutat hi ha un contínuum d’esdeveniments durant tot 

l’any. En aquest sentit, la CUP - Capgirem Barcelona entén que aquesta licitació es pot revertir. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot contrari del Grup Demòcrata a la proposició. Exposa que el 

mes d’abril de 2015 el govern municipal de Xavier Trias va crear la figura de l’agent cívic per 

fomentar i garantir la convivència ciutadana, per preservar el civisme a l’espai públic de la 

ciutat i, de manera més puntual, per col·laborar amb la Guàrdia Urbana en els grans 

esdeveniments que se celebren a la ciutat. Comenta que és sabut que els problemes de 

convivència ciutadana i de civisme s’accentuen amb l’arribada de l’estiu i també amb la 

celebració de grans esdeveniments. Per aquesta raó, considera adient que BSM pugui reforçar 

de forma transitòria aquesta plantilla d’agents cívics per fer front a aquestes necessitats 

puntuals. 

D’altra banda, s’alegra que la CUP - Capgirem Barcelona hagi presentat aquesta proposició 

perquè té relació amb el punt anterior, en què no ha pogut acabar la seva intervenció perquè el 

regidor Colom ha perdut els papers en el torn de resposta per una piulada que ha fet ella 

mateixa, però remarca que a l’hemeroteca queda constància de les coses que s’han dit. En tot 

cas, ha trobat agosarat que el Sr. Colom hagi afirmat que per primera vegada a la història s’està 

gestionant el turisme i s’estan fent coses. Li recorda que el primers que va fer una moratòria de 

llicències d’apartaments turístics va ser el govern de Convergència i Unió i assenyala que 

podria recordar els fets viscuts amb una regidora socialista de Ciutat Vella en matèria 

d’apartaments turístics, però creu que no cal fer-ho. A més a més, apunta que el govern anterior 

va impulsar mesures bastant més eficaces i eficients sobre regulació del turisme, com la 

prohibició als autocars d’aparcar a la Via Laietana, o la posada en marxa dels agents cívics, que 

són objecte d’aquesta proposició, i que es paguen amb l’impost turístic. 

Amb referència al punt anterior, pregunta si la Sra. Ballarín comparteix la mesura que el dia 

anterior va anunciar el Sr. Colom de no compartir l’impost turístic amb l’ens que en aquests 

moments té l’encàrrec de la promoció de la ciutat. Afirma que el pitjor que poden fer és no 

assumir que el que passa amb el turisme a Barcelona és responsabilitat de tots. 
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La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia que el seu grup no 

donarà suport a la proposició perquè l’empresa pública BSM va presentar el 5 d’abril de 2017 

l’anunci de licitació del contracte d’agents cívics en grans esdeveniments i accions concretes de 

suport, amb dues funcions fonamentals, que consisteixen a informar els assistents i ordenar-los 

per tal que hi puguin arribar, i en segon lloc promoure accions cíviques. Apunta que l’objecte 

del contracte era la prestació d’aquest servei mitjançant la intervenció dels auxiliars dels agents 

cívics i, per tant, no creu que es pugui considerar la possibilitat de donar estabilitat a aquestes 

feines, atès que es tracta d’esdeveniments excepcionals. 

D’altra banda, subratlla que el plec de condicions ja especifica que el contracte es refereix a 

grans esdeveniments que es produiran de manera excepcional i a accions concretes de suport. 

Per tant, insisteix que es tracta de suports puntuals i excepcionals, i que per la mateixa 

naturalesa dels esdeveniments no té sentit donar a aquests contractes un caràcter permanent o 

estable. 

Tot seguit, manifesta que el seu grup tampoc comparteix la política de la CUP, que sempre va 

en el mateix sentit de plantejar propostes que pretenen convertir l’ajuntament en una empresa 

de col·locació mitjançant la política de remunicipalització de serveis, fins i tot d’aquells que 

haurien de donar de manera excepcional empreses privades, amb una col·laboració 

publicoprivada que el seu grup sí que defensa. A més a més, assenyala que la internalització 

d’alguns d’aquests serveis, com en els casos de les empreses que gestionen el PIAD i el SARA, 

ha provocat problemes per la valoració i els salaris diferenciats dels seus professionals, i també 

problemes de reconeixement de drets laborals. El seu grup, doncs, considera que el gruix de la 

creació d’ocupació s’ha de fer mitjançant de l’empresa privada i que l’ajuntament ha de tenir 

ocupació pública de qualitat per prestar els serveis que li corresponen com a institució 

municipal. Tanmateix, opina que aquest no és el cas, perquè es tracta d’uns serveis 

absolutament excepcionals i, per tant, l’encàrrec de gestió es pot fer en el període de l’any en 

què es necessita, sense haver-lo de mantenir en vigor durant tot l’any. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició 

perquè creuen en la figura dels agents cívics i se’ls estimen. De fet, assenyala que alguns dels 

arguments que s’han donat serien equivalents a afirmar que no cal una plantilla adequada de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona durant els mesos d’estiu, encara que la ciutat tingui més visitants, 

que es poden contractar menys guàrdies urbans i que ja es reforçarà el servei d’alguna altra 

manera. 

Pel que fa al contracte, apunta que es justifica per la necessitat dels agents cívics de tenir 

auxiliars per fer la seva feina, però el seu grup opina que potser el que caldria fer és ampliar la 

plantilla. 

Amb relació a les tasques encomanades, observa que són les mateixes que fan els agents cívics, 

com ara les que fa la unitat del parc de Montjuïc en esdeveniments que se celebren al Palau 

Sant Jordi o a l’Estadi Lluís Companys, i altres que hauria de fer la Guàrdia Urbana, com 

informar dels llocs d’aparcament als conductors d’autocar i altres qüestions de mobilitat. 

Tot seguit, diu que no sap què pretén fer el govern amb aquesta licitació, però té la sensació que 

vol crear un cos auxiliar de mobilitat sota el nom d’agents cívics, cosa que significaria pervertir 

totalment l’essència d’aquest cos. 

D’altra banda, pregunta per què es fa una licitació perquè aquest servei el presti una empresa 

externa. el seu grup creu que seria millor que BSM ampliés la plantilla dels agents cívics. 

Per tant, per tal que els agents cívics puguin fer tots aquests serveis, caldria definir quines són 

les tasques que han de fer. Retreu al govern, doncs, que encara no s’hagi fet un catàleg de 

serveis per als agents cívics, tal com va demanar el seu grup a la Comissió de Presidència, 
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perquè és bàsic que sàpiguen què han de fer i de quina manera han de fer la seva feina. Per tant, 

troba increïble que, des de la creació d’aquesta figura, encara no s’hagin establert uns criteris 

clars. Per tot plegat, pensa que el govern no acaba de creure en els agents cívics, cosa que va en 

detriment de la ciutat i dels serveis que es presten a la ciutadania. I després d’aquesta licitació 

encara veu més clar que el govern no solament no se’ls creu, sinó que encara els vol més 

precaritzats. En aquest sentit, pregunta on són les clàusules per un salari digne o com queda la 

via de contractació pública social que va aprovar el govern. 

Per acabar, comenta que han vist un anunci a les Fonts, al districte de Sants-Montjuïc, on 

s’anuncien més agents cívics. Pregunta si aquest anunci es refereix als auxiliars de què estan 

parlant, perquè, si fos així, remarca que el govern tornaria a anunciar mesures abans d’aprovar-

les, atès que encara no s’ha adjudicat el contracte. I una qüestió que encara els preocupa més és 

saber qui està desenvolupant aquestes tasques, si el contracte encara no s’ha adjudicat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el desistiment d’un procediment de licitació ha d’estar 

fonamentat en una infracció no reparable de les normes de preparació del contracte o de les 

normes reguladores del procediment d’adjudicació. El Grup Popular no veu en aquest cas cap 

d’aquestes dues infraccions. A més a més, desconeix si hi ha raons d’interès públic per justificar 

degudament el desistiment de la licitació, però assegura que el seu grup tampoc no les ha vist. 

D’altra banda, vol escoltar les explicacions que faci el govern municipal sobre aquesta qüestió, 

però assenyala que el seu grup aposta per obrir un debat serè i seriós amb la resta de grups 

municipals sobre la reorganització de les funcions d’assistència i suport al Cos de la Guàrdia 

Urbana, amb la creació del cos auxiliar de la Guàrdia Urbana, d’acord amb la normativa vigent. 

A continuació, anuncia que l’endemà el Grup Popular presentarà a la Comissió de Presidència 

una proposició. En cas que aquesta proposició prosperés, explica que s’estudiaria la possibilitat 

que els agents que controlen aparcaments de pagament al carrer es convertissin en cos auxiliar 

de la Guàrdia Urbana i que se’ls atorguin les funcions de vigilància de l’incivisme. 

Per tant, tot esperant les explicacions del govern municipals, el seu grup definirà el sentit del 

vot en el següent torn d’intervenció. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix la presentació de la proposició però vol fer un seguit d’aclariments 

que explicaran la posició dels grups que donen suport al govern. En primer lloc, fa un 

reconeixement de la tasca que fan els setanta-cinc agents cívics, el cent per cent dels quals tenen 

un contracte indefinit.  

En segon lloc, assenyala que BSM és una empresa pública en la qual participen tots els grups 

municipals, proporcionalment a la representació que tenen en el plenari, i la cura amb què 

treballa és màxima. Així, acaben d’anunciar que els 290 treballadors de BSM que presten servei 

com a vigilants dels aparcaments en superfície i que tenen responsabilitats en la disciplina 

viària seran reconeguts a partir del dia 1 de juliol com a agents de l’autoritat perquè tinguin la 

màxima cobertura legal i penal, una reivindicació que feia trenta anys que els sindicats 

demanaven i que ell, com a president de l’organisme, i l’actual govern han fet possible amb una 

modificació que va tenir el suport majoritari dels grups municipals. 

Dit això, exposa que BSM té l’encàrrec de l’ajuntament de gestionar directament els agents 

cívics, tal com ha explicat la portaveu del Grup Demòcrata, i aquests agents fan un total de 

103.310 hores l’any. 

Quant al contracte a què fa referència la proposició, i que és relatiu a la intervenció d’agents 

cívics en esdeveniments de ciutats o en accions concretes de suport, apunta que es tracta d’un 

contracte de reforç per al servei estructural dels setanta-tres agents que tenen una activitat 

permanent, per cobrir puntes d’activitat i d’afluència de visitants a la ciutat, com ara en el cas 

de les fonts de Montjuïc o del turó de la Rovira, tal com va anunciar ell mateix públicament una 
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setmana enrere quan va explicar que es contractaven aquestes catorze persones. Entén, doncs, 

que el govern ha implementat aquesta mesura amb transparència i es va explicar públicament 

per què es reforçaven aquests serveis. Afegeix que la ciutat fa aquest esforç a partir del canvi de 

filosofia de l’impost turístic, recursos que no han de servir solament per a la promoció turística, 

sinó també per compensar les externalitats negatives de l’activitat turística a la ciutat. 

Tot seguit, matisa que estan parlant del 4,5 % del total de l’activitat o de les hores que els 

agents cívics inverteixen a realitzar la seva tasca, i per tant és una part mínima del conjunt de 

l’activitat per a moments puntuals i de màxima afluència de gent. 

Quant a la denominació d’auxiliars, explica que és una expressió tècnica, però no té res a veure 

amb la Relació de llocs de treball ni amb l’estructura de la plantilla, sinó que s’utilitza per 

diferenciar les tasques que fan els agents cívics de les tasques de suport auxiliar, que no són de 

seguretat. Insisteix que és una terminologia que es fa servir internament i que no implica 

necessàriament una correlació amb l’ordenació de la plantilla. 

Per aquestes raons, anuncia que els grups del govern no donaran suport a aquesta proposició, 

també perquè el contracte, contràriament al que diu la portaveu de la CUP - Capgirem 

Barcelona, ja està adjudicat. Comenta que la directora general de BSM, la Sra. Marta Labata, 

assisteix a la sessió i no sap si ha portat el document que ho acredita, però insisteix que 

l’adjudicació ja s’ha fet. Demana, doncs, una mica més de rigor a l’hora de plantejar les 

iniciatives. 

Pel que fa al segon punt de la proposició, que demana impulsar un pla d’ocupació que 

garanteixi l’estabilitat laboral, no el pot acceptar perquè el cent per cent de la plantilla d’agents 

cívics ja tenen un contracte indefinit, es fan plans de formació i les condicions laborals estan 

subjectes al conveni. 

 

La Sra. LECHA suposa que està fonamentat que aquest contracte és per a moments puntuals i 

per a accions de reforç, perquè comenta, irònicament, que la ciutat de Barcelona a l’hivern 

gairebé no té turisme ni moments d’aglomeracions, no hi ha esdeveniments que puguin 

necessitar l’ajut d’un agent cívic, que no és un agent de l’autoritat, sinó una persona que pot 

mitjançar, ordenar o ajudar. Entén, doncs, que es necessiti un reforç perquè aquests setanta-tres 

agents estables han de cobrir tot Barcelona i especialment els llocs que han de ser reordenats a 

causa de l’afluència turística. Suposa que el tinent d’alcalde deu sortir de Ciutat Vella amb 

helicòpter, perquè una simple passejada per aquests barris evidencia que aquest suport és 

necessari per establir un cert ordre per als vianants. A més a més, replica que tenir un contracte 

indefinit no vol dir tenir bones condicions laborals, i encara menys amb la nova reforma laboral. 

La CUP - Capgirem Barcelona considera que està bé que BSM tingui aquestes aportacions de 

personal amb contracte indefinit, però això no treu que una licitació no es pugui tirar enrere i 

que la contractació d’aquest personal la pugui fer BSM. 

D’altra banda, replica al Sr. Mulleras que un procés de licitació es pot revertir en totes les seves 

fases, fins que no estigui adjudicat i formalitzat el contracte. Veu que ara aquest contracte ja 

s’ha adjudicat, notícia que és nova per a ells perquè fa poc que s’ha reunit el consell 

d’administració de BSM i ningú no ha informat el representant de la CUP en aquest organisme 

que el contracte ja s’hagi formalitzat, tal com s’hauria d’haver fet. 

Quant al reforç de la plantilla d’agents cívics, hi està d’acord i, a més a més, opina que se’ls ha 

de donar l’estabilitat que necessiten perquè no siguin víctimes d’una ETT. 

Pel que fa a l’aparcament d’autobusos a la Via Laietana, reconeix que el govern anterior el va 

traslladar a la plaça de Sant Jaume, lloc d’on també ha costat molt de treure’ls. 

 

La Sra. RECASENS assegura que el que acaba de dir la Sra. Lecha és absolutament fals. 
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El Sr. CORONAS argumenta que, si el contracte ja s’ha adjudicat, no consta en el perfil del 

contractant. D’altra banda, apunta que el govern no ha contestat gairebé cap de les qüestions 

que ha plantejat i constata que continua veient els agents cívics com un element per tapar forats 

però sense funcions concretes. 

 

El Sr. COLLBONI afirma que quan està d’acord amb una proposta l’admet i hi vota a favor, 

independentment que vingui de la CUP o de qualsevol altre grup, i demana reciprocitat. En 

aquest cas, considera que han presentat una iniciativa que no té fonament, perquè reitera que el 

contracte ja està adjudicat i per tant no es pot tirar enrere. A més a més, la proposició demana 

estabilitzar una plantilla que ja és cent per cent estable i amb condicions laborals legals, tot i 

que admet que es podrien discutir. Per tant, considera que la proposta no té raó de ser i per això 

no hi poden votar a favor. 

 

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

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

expressa el vot contrari de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot contrari del PP, la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. ES 

REBUTJA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/6388) Instar al Govern municipal a presentar un estudi en la propera Comissió 

d'Economia i Hisenda sobre els edificis i locals buits i solars propietat del Grup Ajuntament de 

Barcelona a dia d'avui, indicant els usos que podrien tenir, el cost i el concepte de les reformes 

o construcció, en cas de necessitar-les, i la data possible de posada en funcionament, per tal de 

donar-los un ús com a prestació de servei públic i poder traslladar dependències municipals que 

actualment suporten un elevat cost de lloguer, com és el cas de l'Institut Municipal d'Hisenda. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que, segons el govern municipal, l’Ajuntament de Barcelona 

disposa d’uns edificis buits, sense ús assignat, i setanta-cinc solars, mentre que el Grup 

Ajuntament de Barcelona cada any es gasta 18 milions d’euros en lloguers, 1,3 milions dels 

quals en lloguers de les dependències de l’Institut Municipal d’Hisenda. Per tant, demana que 

es faci un estudi per tal de disposar d’aquests edificis i solars buits, per estudiar-ne els usos 

possibles i per optimitzar la gestió del patrimoni municipal i la gestió del pressupost municipal, 

que són recursos que pertanyen a tots els barcelonins. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que el govern ja està realitzant estudis sobre alguns edificis buits i 

com usar-los. En alguns casos ja hi ha projectes concrets. Tanmateix, matisa que des d’aquest 

mandat cap d’aquests edificis no és buit, però en tot cas comparteix la preocupació del Partit 

Popular per racionalitzar els lloguers i aprofitar els edificis buits. Apunta que aquest any han 

respost set preguntes i precs del Partit Popular sobre aquesta qüestió i el govern li ha reportat 

tota la informació que ha requerit. 

Per tant, accepta el prec perquè reitera que aquest estudi ja s’està elaborant. Pel que fa al segon 

punt del prec, manifesta que no poden presentar l’informe en el termini d’un mes, però es 

compromet a presentar-lo abans d’acabar l’any. 
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El Sr. MULLERAS agraeix l’acceptació del prec. Comenta que han acordat una esmena 

transaccional per tal que l’informe pugui estar enllestit el darrer trimestre de l’any. 

D’altra banda, assenyala que aquesta preocupació és raonable. Argumenta que durant el mandat 

anterior la Generalitat va pagar una part del deute que tenia amb l’ajuntament amb la cessió 

d’edificis. Per tant, l’ajuntament disposa d’edificis i locals buits que podrien ser aprofitats, 

sobretot per oficines però també per a altres usos de qualsevol altre servei municipal. Entre 

aquests edificis, afegeix, n’hi ha de cèntrics i de no tan cèntrics. Per tant, creu que és important 

poder disposar d’aquest inventari sobretot per optimitzar la gestió del patrimoni municipal. 

 

El Sr. PISARELLO matisa que per poder aprofitar aquests edificis i solars calen recursos. Per 

tant, aprofita l’ocasió per fer un contraprec i demana al Sr. Mulleras que ajudi el govern 

municipal a aconseguir les transferències de l’Estat. 

 

Es dóna per tractat amb el redactat següent: 

 

Instar al Govern Municipal a presentar un estudi en la Comissió d’Economia i Hisenda durant 

el darrer trimestre d’enguany sobre els edificis i locals buits i solars propietat del Grup 

Ajuntament de Barcelona a dia d’avui, indicant els usos que podrien tenir, el cost i el concepte 

de les reformes o construcció, en cas de necessitar-les, i la data possible de posada en 

funcionament, per tal de donar-los un ús com a prestació de servei públic i poder traslladar 

dependències municipals que actualment suporten un elevat cost de lloguer, com és el cas de 

l’Institut Municipal d’Hisenda.  

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

24.-  (M1519/6396) Quants immobles quedaran afectats per aquest canvi d'ús industrial a ús 

comercial? Quins són i on estan situats aquests immobles? Quin increment del valor cadastral 

tindran aquests immobles? Quin és l'augment que es produirà en el rebut de l'IBI d'aquests 

immobles? Preguem que se'ns faciliti resposta per escrit durant el transcurs de la Comissió. 

 

La Sra. RECASENS exposa que fa poc el govern ha explicat l’actualització dels valors 

cadastrals a la ciutat de Barcelona i, com a conseqüència, hi ha alguns milers de comerços que 

passaran d’estar considerats d’ús industrial a ús comercial, cosa que suposarà un increment 

important del rebut de l’IBI. Demana el detall del nombre de comerços afectats i que aquesta 

informació els sigui lliurada per escrit durant el transcurs de la sessió. 

 

El Sr. PISARELLO informa que hi ha 8.221 immobles afectats, disseminats per tota la ciutat, 

un 25 % dels quals es concentren als barris de Gràcia, Sant Andreu, Sants, les Corts, l’antiga 

Esquerra de l’Eixample i el Poble Sec. En tot cas, aclareix que el canvi d’ús industrial a ús 

comercial no suposa un increment molt important del rebut de l’IBI. Tal com ja ha dit en altres 

ocasions, reitera que aquest conjunt d’immobles tindran un increment del valor cadastral del 19 

% en deu anys, però els rebuts de l’IBI l’any 2018 baixaran de mitjana un 3,2 %, percentatge 

que significa una reducció aproximada de 26 euros per rebut. Distingeix, doncs, entre valor 

cadastral i rebut de l’IBI, tal com sap molt bé la Sra. Recasens. 
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La Sra. RECASENS diu que coneix perfectament aquest tema i reclama que el Sr. Pisarello li 

respongui a allò que ha preguntat. Assenyala que les dades que ha donat, excepte la xifra de 

8.221 comerços, com ara l’augment mitjà del valor cadastral del 19 %, ja consten al powerpoint 

que el govern va fer públic en roda de premsa. Pel que fa al nombre d’immobles que quedaran 

afectats per aquest canvi d’ús, entén que ja ha respost i que són 8.221. Demana que es concreti 

quins són i on estan situats, i ja li han dit els barris on són. Pel que fa a l’increment del valor 

cadastral, especifica que es refereix a aquests immobles concrets i no al total de Barcelona, que 

experimentarà una pujada mitjana del 19 %. També pregunta quin serà l’increment del rebut de 

l’IBI per a aquests immobles a què es refereix la pregunta. Demana que la resposta se cenyeixi 

al que ha preguntat i que se li doni la resposta per escrit. Repeteix que li interessa saber quin 

serà l’increment del valor cadastral d’aquests 8.221 comerços i, si no es pren cap altra mesura, 

com aquest increment es veurà reflectit en el rebut de l’IBI. 

 

El Sr. AYALA diu que en aquest moment no disposa de les dades sobre l’increment del valor 

cadastral d’aquests comerços concrets, però que la hi facilitaran per escrit. Tanmateix, insisteix 

que el rebut mitjà de l’IBI d’aquests immobles baixa un 3,2 %. Assenyala que els rebuts tenen 

un increment progressiu durant deu anys i que, per tant, l’increment anual serà d’1,9 %. En 

canvi, en els casos en què el valor cadastral baixa, que també n’hi ha alguns, aquest decrement 

ja s’aplica al cent per cent durant el primer any. Per tant, l’impacte en el rebut de 2018, que és 

la dada de què disposa en aquest moment, representarà una reducció mitjana del 3,2 %, que 

implica una reducció de 26 euros per rebut. 

 

Es dóna per tractada. 

 

25.-  (M1519/6397) Des de l'inici de l'aprovació de la taxa que grava els costos de detecció inspecció 

dels pisos buits quantes inspeccions s'han realitzat fins a dia d'avui? Quants Habitatges buits 

susceptibles de ser gravats per la taxa s'han detectat? Quants expedients s'han tramitat 

(desglossant entre expedients incoats i requeriment obert)? Quants d'aquests expedients incoats 

han estat a grans tenidors i quants a particulars? i quant s'ha recaptat fins a dia d'avui per 

aquesta taxa? Preguem que se'ns faciliti resposta per escrit durant el transcurs de la Comissió. 

 

La Sra. RECASENS adverteix que utilitza aquest torn de paraula per insistir que el govern no 

ha respost a la pregunta que ha formulat en el punt anterior. Afirma que és impossible que hi 

hagi 8.221 comerços que passen d’ús industrial a ús comercial, als quals el govern va 

reconèixer que se’ls augmenta el valor cadastral, i que no tinguin un increment del rebut, atès 

que el límit no està situat al 0 %. Per tant, no troba coherent que li responguin que hi haurà una 

baixada en el rebut. Demana, doncs, que no parlin de mitjanes, que se cenyeixin a allò que ha 

preguntat i que responguin per escrit. Altrament, assegura que es generarà un nerviosisme 

important als 8.221 comerços. 

Pel que fa a aquest punt de l’ordre del dia, dóna la pregunta per formulada per economia de 

temps. 

 

La Sra. MIRA informa que des de l’entrada en vigor de la taxa que grava els expedients de 

situació anòmala dels habitatges buits, partint de les dades del Registre d’habitatges buits de la 

Generalitat de Catalunya, i després de fer un creuament de dades del padró i de 

subministraments, entre d’altres, s’han detectat fins aquest moment 987 habitatges i ja ha 

començat el procés d’inspecció. Matisa que aquestes xifres estan en evolució constant perquè 

aquesta feina es va fent de manera continuada. De les inspeccions realitzades, en aquest 
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moment s’han detectat 105 habitatges que contenen els elements previstos a la Llei de 

l’habitatge perquè puguin ser considerats buits, i en 21 d’aquests casos s’ha incoat l’expedient 

administratiu per començar els actes d’instrucció per determinar exactament els fets. Pel que fa 

als altres 84 casos s’han engegat les actuacions positives previstes a l’article 42 de la Llei de 

l’habitatge amb els propietaris, que en aquest cas tots són entitats financeres o grans tenidors. 

Aquestes actuacions positives es fan per intentar que aquests habitatges entrin en el mercat 

sobretot de lloguer assequible i de lloguer social. Pel que fa als 21 habitatges als quals se’ls ha 

incoat expedient administratiu, en 10 casos ja hi ha resolució que declara la utilització anòmala 

de l’habitatge i s’ha generat la taxa prevista. 

 

La Sra. RECASENS agraeix la resposta la resposta tan detallada que ha donat la gerent del 

Patronat de l’Habitatge i sol·licita que aquesta informació se’ls faci arribar per escrit. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

26.-  (M1519/6394) Està realitzant o té previst realitzar el Govern municipal alguna gestió per 

aprofitar els fons europeus destinats al Pla d'ocupació juvenil amb l'objectiu de fomentar 

l'ocupació i millorar les condicions laborals del col·lectiu de joves? 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que l’ocupació és una de les preocupacions principals del govern, 

especialment quan es tracta amb persones amb més dificultats per trobar feina, com són els 

joves. De fet, assenyala que Barcelona Activa ja està aprofitant al màxim les possibilitats que 

ofereixen els fons europeus de garantia juvenil. Així, informa que l’ajuntament s’ha presentat a 

les diferents convocatòries de la Generalitat relacionades amb aquests fons europeus, i ha rebut 

l’atorgament de 4,7 milions d’euros des de 2015, recursos amb els quals s’han atès més de 

6.300 joves aturats a la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA valora positivament que s’utilitzin aquests fons, però apunta que la Generalitat 

disposa de més recursos i que des de l’any 2013 s’estan desaprofitant en aquests plans 

d’ocupació juvenil prop de 42 milions d’euros. Assenyala que aquesta xifra a Espanya encara és 

més gran perquè hi ha comunitats que no aprofiten al màxim aquests recursos. Per tant, reclama 

al govern que exerceixi més pressió en aquest sentit i que ho faci amb més efectivitat. 

Tot seguit, exposa que la taxa d’atur de persones menors de 25 anys a Barcelona és del 27,5 %, 

dada del segon semestre de 2016, mentre que la taxa d’atur general a Barcelona és del 13,4 %. 

Per tant, constata que l’atur juvenil és el doble. Quant als contractes firmats per menors de 25 

anys, indica que són el 50 % i amb una durada inferior a un mes. 

A continuació, apunta que el principal problema de la ciutat, doncs, tal com reconeixen els 

barcelonins, i també a la resta d’Espanya, és l’atur, que aquest col·lectiu juvenil encara pateix 

amb més cruesa. Remarca que, després de les reformes laborals, que qualifica de nefastes, fetes 

pels vells partits, allò que cal és començar a treballar i pal·liar aquestes condicions, que titlla de 

desastroses, perquè els joves no hagin de marxar a altres ciutats o a un altre país. El seu grup 

vol que aquests joves tornin a Barcelona i que Barcelona sigui una ciutat d’oportunitats. Així, 

doncs, demana al govern que, si cal, aprofundeixi en aquestes polítiques i augmenti els 

recursos. 
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El Sr. PISARELLO agraeix les dades, tot i que ja les coneix. Tanmateix, demana que li expliqui 

quins són els programes alternatius que segons el Sr. Sierra s’estan perdent, perquè així podrien 

analitzar aquesta informació. Comenta, irònicament, que el Sr. Sierra deu conèixer millor que el 

govern els programes que hi ha disponibles. En tot cas, esmenta la iniciativa europea Garantia 

juvenil, que és una mesura molt potent i contempla programes com el «Garantia d’èxit BCN», 

que inclou mesures com la Xarxa d’impulsors i impulsores de la Garantia juvenil, els programes 

integrals «Joves per l’ocupació» i «Fem ocupació per a joves», entre d’altres. Admet que 

sempre es pot fer més i millor. Per tant, reitera que estarà molt agraït al portaveu del Grup de 

Ciutadans si li facilita aquestes dades. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

27.-  (M1519/6395) Està prevista la renovació del contracte de gestió dels espais del Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) a l'empresa que és titular actualment? Quin és 

el pla específic del Govern municipal per a la gestió d'aquests espais? 

 

El Sr. SIERRA explica que aquesta pregunta fa referència a la continuïtat de la gestió de les 

instal·lacions del CCIB per l’empresa GL Events, que és francesa. Pregunta si s’estan fent 

gestions perquè aquesta empresa continuï fent la gestió del CCIB o, segons ha aparegut en 

diversos mitjans de comunicació, si es pretén que sigui Fira de Barcelona qui s’encarregui 

d’aquesta gestió. 

 

El Sr. ORTEGA exposa que el CCIB és una instal·lació municipal, gestionada actualment per 

GL Events CCIB SL a partir d’un contracte adjudicat l’any 2006. Aquesta empresa explota 

l’espai per organitzar-hi congressos, fires i altres esdeveniments. Comenta que aquesta empresa 

és participada en un 12 % per BSM, en un 8 % pel Gremi d’Hotels i el 80 % és de titularitat de 

l’empresa matriu GL Events. Afegeix que el contracte és vigent fins a l’any 2021. Aquesta 

empresa concessionària ha fet saber la conveniència d’intentar resoldre ràpidament aquesta 

situació i que es faci una proposta d’adjudicació tan aviat com sigui possible, perquè les 

necessitats de comercialització d’aquests espais requereixen dos o tres anys d’anticipació. 

Malgrat que encara falten cinquanta mesos per a la finalització del contracte, el govern està 

estudiant alternatives possibles. BSM i la segona tinença d’Alcaldia s’han compromès amb 

l’empresa actualment adjudicatària que el darrer trimestre de 2017 farien una proposta 

d’adjudicació, però encara s’està estudiant. 

Seguidament, indica que el CCIB és un actiu molt important de la ciutat i, de fet, acaba de rebre 

un premi a l’excel·lència en la gestió de l’espai, també ha estat premiat com a millor centre de 

congressos internacionals per M&IT Awards, que és el màxim exponent dels premis de la 

industria dels esdeveniments i dels viatges. També és conscient de la importància d’intentar 

resoldre bé aquesta qüestió per a la ciutat. 

Insisteix, doncs, que el govern està estudiant aquesta qüestió i que el darrer trimestre de 2017 

farà una proposta i explicarà com procedirà. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la resposta i espera que el govern comenci a treballar. Indica que coneix 

bé les bondats del turisme i del benefici que aporta a la ciutat aquesta infraestructura, tant pel 

que fa a ocupació de qualitat i oportunitats que es generen mitjançant les fires i esdeveniments 

que s’hi celebren. Per tant, prega al govern municipal, i també al gerent d’Empresa, Cultura i 

Innovació, que la renovació d’aquest contracte, ja sigui amb l’empresa que actualment gestiona 
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el CCIB o amb una altra, es faci amb la major brevetat possible perquè molts dels 

esdeveniments ja s’estan dissenyant en aquests moments. Per tant, apunta que és important 

donar seguretat a les empreses i a les persones que volen organitzar esdeveniments a Barcelona, 

cosa que permet que la ciutat continuï essent un referent internacional en aquest àmbit. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/6381) Quines accions té previstes el Govern municipal per tal de garantir que les 

subvencions destinades al pagament de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) no tingui 

efectes negatius sobre l'IRPF de les persones beneficiàries i acabi provocant l'efecte contrari a 

l'esperat? 

 

La Sra. CAPDEVILA llegeix el text de la pregunta. Puntualitza que es tracta d’evitar l’efecte 

pervers que poden tenir per a les persones les ajudes relacionades amb el pagament de l’IBI. En 

aquest sentit, exposa que les subvencions es tenen en compte en la base imposable de l’IRPF, 

de manera que poden provocar, com ja ha passat, que generin unes obligacions tributàries més 

grans que l’import de l’ajuda de l’IBI. Sap que la Llei reguladora de les hisendes locals 

impossibilita afegir bonificacions a les que ja hi ha recollides. Com a conseqüència, 

l’ajuntament pot regular ajudes per al pagament de l’IBI per a famílies nombroses però no per a 

famílies monoparentals. Entén que aquesta circumstància perverteix l’objectiu de fomentar la 

progressivitat del sistema tributari i de beneficiar aquelles persones o famílies que estan en 

situacions més complicades. 

Per aquestes raons, considera que és imprescindible que l’ajuntament faci un bon assessorament 

a les persones que demanen les subvencions per evitar situacions com les que ha explicat 

anteriorment. 

 

El Sr. AYALA assenyala que la pregunta barreja les subvencions per a famílies nombroses i 

monoparentals amb les ajudes per renda, i matisa que el govern no ha ampliat les ajudes, sinó 

que ha creat unes ajudes noves per a les famílies amb recursos menors. Remarca que aquestes 

ajudes relacionades amb la renda no tenen impacte fiscal, i que les que tenen impacte fiscal són 

les que no estan relacionades amb la renda. Insisteix, doncs, que l’ampliació que ha fet el 

govern municipal no causa cap impacte en l’IRPF. 

En segon lloc, en el cas de les persones vídues, en què l’any 2016 hi va haver problemes, indica 

que els ajuts són per renda, però els problemes es van derivar per altres qüestions tècniques, 

com el fet que aquesta circumstància no s’explicitava a la convocatòria dels ajuts. En aquest 

moment ja s’hi ha inclòs la paraula «ajudes» per comptes de parlar de subvencions, de manera 

que aquest ajut ni implicarà un augment de la base imposable de l’IRPF per al col·lectiu de 

vídues. 

Tanmateix, indica que per a la resta de col·lectius sí que hi ha afectació perquè se’ls dóna 

subvencions, les quals tenen efecte a l’hora de fer la declaració de la renda. Puntualitza que 

aquesta afectació hi és des de sempre, però que a partir de 2016 hi ha una nova normativa que 

permet el creuament de dades i això és el que ha provocat un impacte major en l’IRPF. La 

majoria d’aquests casos, afegeix, van ser detectats per l’ajuntament i, tal com ja van informar 

mesos enrere, aquests casos es van poder resoldre. 

D’altra banda, comenta que els han arribat molt poques queixes i que en la majoria de casos 

l’únic que s’ha hagut de fer és la declaració de renda. En alguns casos, fins i tot, el resultat de la 

declaració era negatiu i corresponia un retorn de diners. Admet que en dos o tres casos 
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l’impacte ha estat important, però perquè hi havia altres ingressos excepcionals, com una 

herència o altres. Per tant, aquest impacte no era degut a les subvencions, sinó que la subvenció 

simplement ha fet aflorar la situació. De totes maneres, també volen solucionar els problemes 

que hi ha amb aquest tipus de subvencions, però aquí s’ha de distingir entre la part que és 

subvenció i la part que és bonificació, i les bonificacions, que bàsicament afecten les famílies 

nombroses propietàries, es contemplen a les ordenances fiscals. En aquest sentit, el govern 

proposa negociar les ordenances fiscals de 2018 i que s’hi incorpori un canvi per a les famílies 

nombroses. Per tal que no hi hagi un greuge comparatiu, en altres casos es donarien ajudes per 

renda. Per fer aquest canvi en l’ordenança fiscal, però, cal la col·laboració dels grups 

municipals. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la resposta. Tanmateix, insisteix que l’ajuntament hauria de fer 

un assessorament individualitzat. Suggereix que una part dels recursos que es destinen a la 

campanya de promoció per les ajudes a l’IBI es podrien destinar a fer aquest assessorament. 

 

El Sr. AYALA replica que no farà falta assessorar perquè no hi haurà afectació. 

 

La Sra. CAPDEVILA considera que això és molt millor. 

 

Es dóna per tractada. 

 

29.-  (M1519/6382) Compleix el Govern municipal la limitació de no adjudicar mes de 100.000,00 

euros en contractes menors al mateix adjudicatari? 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que un any enrere el govern municipal va presentar les primeres 

dades del compte general gestionat parcialment pel govern actual. Recorda que el Sr. Pisarello 

va anunciar que l’Ajuntament de Barcelona aplicaria un límit de 100.000 euros en l’acumulació 

de contractes menors per a una sola empresa per a contractació de serveis, i de 200.000 euros en 

el cas de contractació per a obres. Al Grup d’Esquerra Republicana li sembla una bona mesura i 

vol saber si el govern municipal ha complert durant l’any 2016 aquest compromís. 

 

El Sr. AYALA assegura que el govern ha complert aquest compromís mitjançant les bases 

d’execució des que es va aprovar la modificació pressupostària de 2016. Matisa, però, que el 

compromís era que no hi hagués contractació directa. Creu, doncs, que s’està confonent 

contractació menor amb contractació directa. Quant a la contractació menor, argumenta que es 

continuarà fent i que no augmentaran els valors dels contractes perquè aquesta contractació 

deixi de ser menor. Indica que les bases d’execució estableixen que, a partir d’una quantitat 

determinada, per poder adjudicar a aquella mateixa empresa hi ha d’haver un període de 

concurrència i el contracte menor s’ha de publicar. En aquest sentit, convida les altres 

administracions, com per exemple la Generalitat, a fer el mateix, perquè actualment aquesta 

institució fa la contractació menor de forma directa, mentre que a l’Ajuntament de Barcelona la 

contractació menor ja no és directa gràcies a un canvi que ha fet aquest govern. Subratlla que 

aquesta mesura ja ha tingut un impacte del 5,2 % pel que fa al nombre d’empreses que han 

contractat amb l’ajuntament i, a més a més, ja no hi ha cap proveïdor que aglutini més d’un 

milió d’euros en contractes menors, tal com passava anteriorment i com recollia l’informe de 

l’any 2015, que va ser el primer informe sobre contractació que es va fer a l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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La Sra. CAPDEVILA agraeix l’explicació. De tota manera, segons dades que ha pogut veure a 

la premsa i que es poden comprovar revisant la contractació del govern municipal de l’any 

2016, indica que el govern no ha complert en més de cent ocasions aquesta autolimitació 

anunciada pel tinent d’alcalde. 

 

El Sr. AYALA matisa que el que surt a la premsa i que recullen els comptes anuals és la 

contractació menor. Insisteix que en altres administracions la contractació menor és 

contractació directa, però a l’Ajuntament de Barcelona, des del maig de 2016, si algun 

proveïdor ha acumulat més de dos contractes menors se’ls ha atorgat mitjançant concurrència, 

és a dir, han estat publicitat, les empreses que ho han considerat oportú s’han pogut presentar a 

la licitació i, òbviament, si el proveïdor ha guanyat se li ha de donar el contracte. El que no es 

pot fer és vetar un proveïdor. Remarca que el compromís del govern era aquest, que la 

contractació que la contractació menor es faria amb concurrència i amb publicitat, i això és el 

que s’està fent. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

30.-  (M1519/6389) Quin és l'import del deute tributari del Grup Generalitat de Catalunya amb el 

Grup Ajuntament de Barcelona a 31 de maig de 2017, detallat per tribut, any d'antiguitat i 

organisme deutor, especificant l'import del deute generat en l'impost sobre béns immobles a 31 

de maig de 2017, detallat per bé immobles afectat? Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per 

escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la pregunta. Apunta que el deute tributari total del Grup 

Generalitat de Catalunya amb el Grup Ajuntament de Barcelona es xifra en 13,58 milions 

d’euros, dels quals 843.412 provenen d’anys anteriors al 2017. Comenta que en l’informe que 

es pot trobar a la pàgina web de l’ajuntament no s’especifica el detall de la informació que 

demanen sobre aquest deute, informació que també demanen per escrit però no se’ls ha respost. 

 

El Sr. AYALA replica que la informació que tenen ha estat lliurada al Sr. Mulleras i, a més a 

més, es publica mensualment a la pàgina web. D’altra banda, indica que la informació per tribut 

i per NIF és una informació reservada, segons que estableixen lleis estatals, i no la poden 

facilitar. 

 

El Sr. MULLERAS demana al Sr. Ayala que no intenti enredar-lo i li mostra la informació que 

durant el mandat anterior li lliurava el govern municipal, i és la informació tributària detallada 

per bé immoble, per organisme deutor i per antiguitat. Afirma, doncs, que el govern té aquesta 

informació i, malgrat que diguin que són el govern de la transparència, constata que és menys 

transparent que el govern anterior. Insisteix, doncs, a demanar que siguin transparents, perquè al 

capdavall aquesta és una informació pública i d’interès públic, ja que la Generalitat de 

Catalunya és una administració pública i estan parlant d’un deute tributari amb l’Ajuntament de 

Barcelona. Es pregunta per què no poden obtenir aquesta informació del govern de l’alcaldessa 

Colau si la varen poder obtenir del govern de l’alcalde Trias. Insisteix, doncs, a reclamar 

transparència i que el govern doni el detall d’aquest deute tributari de la Generalitat de 

Catalunya perquè, si no ho fa, hauran de treure conclusions que no voldrien treure. 
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El Sr. AYALA diu que l’article 5.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 

preveu el secret de les dades fiscals. Afirma que el govern és transparent però que també 

compleix la llei. Reitera, doncs, que aquesta informació, d’acord amb l’informe de l’Institut 

Municipal d’Hisenda, no es pot facilitar i ell cometria un delicte si li donés aquesta informació. 

D’altra banda, coincideix que per interès públic aquesta informació, com per exemple sobre els 

béns de l’Església, s’hauria de poder donar amb aquest detall, però per poder-ho fer s’hauria de 

modificar l’article 95.1 de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària. Indica, doncs, 

que si el Partit Popular modifica aquesta llei el govern municipal estarà encantat de donar 

aquesta informació. Mentrestant, reitera que no és possible donar-la, segons apunten els serveis 

jurídics de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

31.-  (M1519/6368) Què pensa fer el Govern municipal per impedir que empreses que han estat 

reiteradament condemnades per vulnerar els drets laborals, la llibertat sindical i per 

discriminació de gènere, com és el cas d'El Corte Inglés, continuï resultant adjudicatari de 

contractes com el de provisió de vestuari de BSM? 

 

La Sra. LECHA exposa que enguany finalitza el contracte de provisió de vestuari de Barcelona 

Serveis Municipals, adjudicat a El Corte Inglés, i atès que aquesta empresa ha estat 

condemnada reiteradament per vulnerar els drets laborals, la llibertat sindical i per 

discriminació de gènere, formula la pregunta que llegeix a continuació. 

 

La Sra. LABATA informa que el contracte de vestuari estava distribuït en quatre lots, que el 

valor global era de 2 milions i mig, i la part adjudicada a El Corte Inglés correspon a dos 

d’aquests lots, per un valor aproximadament de 160.000 euros. Comenta que el concurs es va 

fer d’acord amb les condicions establertes en la Guia social de contractació que té l’Ajuntament 

de Barcelona, que té valor contractual, i aquest proveïdor va acreditar que estava en condicions 

de poder contractar amb l'Administració, atès que complia amb tots els requeriments que es 

demanaven. En aquest sentit, destaca que tots els licitadors s’obliguen a complir la normativa 

sociolaboral vigent d’Espanya, de la Unió Europea i de l’Organització Internacional del Treball, 

les normes relatives als drets de persones amb diversitat funcional i a la seva inclusió social, i 

també en relació amb la no utilització de llenguatge i imatges sexistes durant l’execució del 

contracte. A la finalització d’aquest s’ha de fer un informe valoratiu i, si hi ha hagut algun 

incident, s’han d’explicar les mesures correctores o les penalitzacions en el seu cas. 

Tot seguit, garanteix que en aquest cas s’ha complert tota la normativa vigent i, en aquest sentit, 

la contractació no és discrecional. És a dir, un cop s’estableixen unes condicions en el concurs i 

un dels proveïdors acredita que compleix totes les condicions, el marge per decidir si el 

proveïdor rep la licitació no és discrecional. 

D’altra banda, admet que el govern es pot comprometre a aplicar totes les clàusules previstes en 

la Guia de contractació social en la resta de concursos i assegura que, a més a més, es fan 

seguiments operatius i legals periòdicament. Assenyala que el nombre de proveïdors amb què 

treballa l’ajuntament és molt elevat i que l’ajuntament és el primer interessat perquè els 

compromisos que adquireixen els proveïdors es compleixin. Per tant, demana que si algú té 

coneixement d’alguna irregularitat ho comuniqui a l’ajuntament per prendre les mesures que 

corresponguin. 
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La Sra. LECHA assenyala que els problemes que arrossega l’empresa de la qual estan parlant 

són ben coneguts. Així, recorda que se li han imposat diverses multes perquè no ha respectat el 

descans dels treballadors, perquè han posat càmeres a l’exterior i han vulnerat el dret d’imatge 

dels vianants, perquè han venut viatges fraudulents i allotjaments en hotels de cinc estrelles que 

no eren reals. Un dels casos més recents, i que ha tingut molt de ressò, és una denúncia que va 

rebre quan es va aprovar la Llei contra l’homofòbia. Recorda que el govern municipal havia 

assegurat que treballaria amb empreses que respectessin els drets dels treballadors i que no 

tinguessin la imatge que en aquests moments té El Corte Inglés. A més a més, remarca que els 

160.000 euros d’aquest contracte són diners públics. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

32.-  (M1519/6404) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 21 de juny de 2016, amb el següent contingut: 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1) Que el Govern Municipal elabori 

conjuntament amb el sector associatiu del comerç de Barcelona una mesura de govern que 

contempli la planificació, els protocols d’actuació en qüestions d’ordre i serveis de neteja i les 

ajudes a la dinamització per pal·liar les pèrdues en els eixos comercials i/o mercats de 

Barcelona a causa d’una manifestació, aldarull o altres esdeveniments. 2) Que aquest Pla es 

garanteixi pressupostàriament cada any de recursos suficients per poder-lo tirar endavant. 3) 

Presentar aquesta mesura en el termini de quatre mesos, així com presentar anualment a la 

Comissió d’Economia i Hisenda el balanç del mateix. 

 

El Sr. BLASI comenta que planteja aquest seguiment de proposició, com també ho haurà de fer 

amb la proposició sobre economia col·laborativa, i critica que la tinença d’alcaldia fa dues 

sessions que no dóna cap resposta. Reconeix que la regidora de Comerç va presentar un 

protocol que recollia una part d’aquesta proposició, mesura que ja varen agrair, però varen 

constatar que faltava desenvolupar la resta dels punts aprovats, accions de dinamització que 

s’havien de treballar amb el sector, una planificació a curt termini i una estratègia a llarg 

termini, que és el que pretenia aquesta proposició que va ser aprovada amb el suport dels grups 

del govern. 

D’altra banda, posa de manifest que, segons les informacions que els arriben, el protocol no ha 

acabat de funcionar. En qualsevol cas, vol saber si es desenvoluparan els punts de la proposició 

que queden pendents, més enllà del protocol, que hauria de funcionar bé. En aquest sentit, 

recorda que recentment hi ha hagut diversos esdeveniments amb aldarulls relacionats amb el 

Primer de Maig, el moviment feminista, el barri de Gràcia o qüestions d’habitatge. Per tant, 

constata la necessitat de desenvolupar la mesura que conté la proposició de la qual fan el 

seguiment. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta proposició del Grup de Convergència i Unió, aprovada 

el mes de juny de 2016 a la Comissió d’Economia i Hisenda, demanava una mesura de govern 

sobre aldarulls i el govern va presentar el 19 de gener de 2017 un protocol d’actuació. Recorda 

que mitjançant aquell protocol l’àrea de comerç es coordinava amb les àrees de neteja i de 

seguretat en els supòsits d’aldarulls, i que es limitava a les afectacions a l’espai públic, atès que 

les afectacions sobre l’àmbit privat són cobertes per les assegurances. També varen advertir que 
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no hi havia una partida pressupostària concreta perquè era molt difícil de preveure les despeses 

derivades d’aquestes actuacions, però que en el fons de contingència d’execució pressupostària 

hi hauria suficients recursos per donar resposta a aquestes possibles necessitats. 

Des d’aleshores, el govern ha elaborat una mesura de govern de proximitat, que presentaran en 

la sessió plenària del 30 de juny, que inclou diverses accions que cal fer per dinamitzar el 

comerç als espais afectats pels aldarulls. 

A continuació, comenta que a partir del mes de gener de 2017, que és quan el protocol va 

començar a ser vigent, hi ha hagut onze aldarulls que han afectat quatre districtes de la ciutat, i 

el protocol s’ha activat pel que fa a la Guàrdia Urbana i neteja. Assenyala que durant aquests 

aldarulls s’han produït pintades i trencadissa de vidres, fonamentalment a entitats bancàries, 

immobiliàries i a un hotel, fets que el govern lamenta i condemna. Tanmateix, insisteix que 

aquests incidents han afectat l’àmbit particular i, per tant, són les assegurances les que se’n fan 

càrrec, de manera que la part del protocol que s’ha activat és la part de seguretat i de neteja, i 

que no ha calgut activar la part de comerç. 

 

El Sr. BLASI llegeix el text que es va aprovar, que instava el govern municipal a elaborar, 

conjuntament amb el sector associatiu del comerç de Barcelona, una mesura de govern que 

contempli la planificació, els protocols en qüestions d’ordre i serveis de neteja, i les ajudes a la 

dinamització per pal·liar les pèrdues dels eixos comercials i/o mercats de Barcelona a causa 

d’una manifestació, aldarull o altres esdeveniments. També demanava que aquest pla es doti 

pressupostàriament cada any amb els recursos suficients. En tercer lloc, demanava que es 

presentés aquesta mesura en un termini determinat. Per tant, insisteix que això és el que es va 

aprovar i això és el que reclamen que s’acabi de desenvolupar. Està segur que tindran aquesta 

complicitat amb el govern i, si el problema és pressupostari perquè no es pot preveure quin serà 

el cost d’aquesta mesura, entén la despesa es pot cobrir amb el fons de contingència. Emplaça, 

doncs, el govern a tirar endavant la mesura d’acord amb el text que es va aprovar. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que el govern treballa en el pla general i assegura que el protocol 

s’activarà quan es donin els supòsits concrets que estan previstos, però que fins aquest moment 

no ha estat necessari fer-ho.  

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

33.-  (M1519/6390) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 19 d'abril de 2016: La 

Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. que el President de l'Institut Municipal d'Hisenda 

mantingui una reunió amb els treballadors i treballadores de la Divisió de "Relacions amb el 

Contribuent" de l'Institut Municipal d'Hisenda abans d'un mes, per escoltar la problemàtica 

existent en el dimensionament de la plantilla d'aquesta Divisió i proposar solucions concretes i 

consensuades amb el personal afectat que ajudin a millorar la gestió tributària de Barcelona. 2. 

Que es reformuli la valoració del SOM en relació a la Divisió de "Relacions amb el 

Contribuent" per millorar el seu reconeixement professional i possibilitar un millor 

dimensionament d'aquesta Divisió. 3. Dimensionar la plantilla d'aquesta Divisió adequadament 

per garantir que el personal pot fer la seva tasca en els condicions correctes i amb la finalitat de 

millorar les condicions laborals d'aquest organisme municipal i l'atenció tributària als 

barcelonins i barcelonines. 4. Dotar els mitjans informàtics (software i hardware) adequats, amb 

l'acompanyament dels cursos de formació corresponents, per a que els treballadors d'aquesta 
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Divisió puguin desenvolupar les seves tasques de la manera més eficaç i eficient possible, i així millorar 

la gestió tributària de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que un any enrere, el mes d’abril de 2016, es va aprovar una proposició del 

Grup Popular que demanava que el president de l’Institut Municipal d’Hisenda es reunís amb la Divisió 

de Relacions amb el Contribuent d’aquest mateix institut. Creu que aquest punt es va complir, però vol 

saber com estan els altres punts de la proposició, entre els quals hi havia una petició perquè es 

reformulés la valoració del SOM en relació amb la Divisió de Relacions amb el Contribuent. També es 

demanava que es redimensionés la plantilla d’aquesta divisió per garantir que el personal pogués fer la 

seva tasca en les condicions correctes, amb la finalitat de millorar-ne les condicions laborals i l’atenció 

tributària als barcelonins. Finalment, es demanava dotar aquesta divisió amb els mitjans informàtics 

adequats per a la realització d’aquesta tasca. 

 

El Sr. AYALA comenta que s’han fet diverses reunions amb els representants sindicals. 

Pel que fa a la reformulació de la valoració del SOM, tal com ja varen dir en una altra ocasió i consta en 

acta, assenyala que no es pot fer perquè el president de l’IMH no és qui negocia amb els treballadors 

perquè la concertació laboral es fa mitjançant el diàleg entre la patronal, que en aquest cas és el 

Departament de Recursos Humans, i els sindicats. Tot i això, el govern està obert a negociar si els 

sindicats expressen aquesta demanda. 

 

El Sr. MULLERAS aclareix que demanaven es reformulés la valoració del SOM, no que ho fes el 

president de l’IMH. Pel que fa a l’institut, del qual observa que el Sr. Ayala ara n’és el portaveu, segons 

els informes encarregats per l’ajuntament la formació proposada als treballadors no es correspon 

completament amb les necessitats dels serveis, que les eines informàtiques, connexions i equips no són 

adients per als treballadors, que la implantació del programari ha comportat problemes d’adaptació i que 

el proveïment de places i llocs de treball és dificultós i en alguns casos insuficient. Els informes també 

diuen que hi ha una sensació d’injustícia en l’atorgament de places que fan els responsables de l’IMH i 

que hi ha una sensació d’inseguretat en el lloc de treball i per les condicions laborals, especialment dels 

treballadors interins. Demana, doncs, que el govern no s’amagui darrere de falses responsabilitats o 

excuses, sinó que encari aquesta qüestió, que millori les condicions dels treballadors de l’IMH, perquè 

aquestes consideracions no les fa el seu grup, sinó els informes mateixos de l’ajuntament. També 

demana que es compleixi la proposició del Partit Popular, que demanava que es dimensionés la plantilla, 

que es dotés dels mitjans informàtics adequats i que es reformulés el SOM. 

 

El Sr. AYALA dóna la raó al Sr. Mulleras i assenyala que el govern també ha vist aquests informes. 

Com a conseqüència, informa que s’han creat 39 places noves a l’IMH, s’ha implementat la cita prèvia 

per disminuir la pressió que tenen els treballadors en l’atenció al públic, s’han comprat 42 ordinadors 

personals nous i 20 màquines impressores. I, pel que fa a la formació, s’han fet uns canvis en la línia que 

apuntava el portaveu del Grup Popular, per tal d’introduir cursos d’especialització tributària que no 

s’havien impartit en els anys anteriors, especialment prioritzant la gestió de la plusvàlua. Per tant, entén 

que el govern està treballant en tots els punts que contempla la proposició. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21 h. 

 


