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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de  21 de juny de  2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  21 de juny de  2016, s'hi reuneix 

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

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

Prados, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Sònia Recasens Alsina, Maite Fandos Payà, 

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

Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits 

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

general i que certifica. 

 

També hi són presents la Ima Sra. Maria José Lecha González, en substitució de l’Im. Sr. Josep 

Garganté i Closa, la Ima Sra. Maria Rovira i Torrens, l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, i els 

Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economi i Jesús Carrero López, Interventor 

Adjunt.  

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Jaume Ciurana i Llevadot i Josep Garaganté i Closa. 

 

S'obre la sessió a les 16.40 h. 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 17 de maig de 2016 

 

El Sr. BLASI exposa que el punt número 20 de la sessió ordinària anterior, que consistia en un 

prec del Grup de Convergència i Unió relatiu a la problemàtica de càrrega i descàrrega, va ser 

rebutjat, però que posteriorment l’anterior regidor de Comerç i Mercats, Sr. Colom, li va 

comunicar que va ser una errada i que el govern acceptava el prec, circumstància que quedaria 

recollida en l’acta. Tot i així, constata que a l’acta consta que el prec va ser rebutjat, raó per la 

qual pregunta si, d’acord amb aquesta trucada del Sr. Colom, la nova regidora d’aquest àmbit, 

Sra. Ballarín, dóna el prec per acceptat o no, per tal de poder comunicar aquesta resolució al 

sector afectat. 

 

La PRESIDENTA resol que cal esperar que el Sr. Colom es pronunciï sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. COLOM explica que en la sessió anterior el Sr. Blasi va fer un prec relatiu a la 

problemàtica de càrrega i descàrrega dels gremis, i ell va respondre que el govern estava 

treballant per trobar-hi una solució. Posteriorment va dir que no podia acceptar el prec en els 

termes formulats perquè es demanava que es restituïssin els espais temporals que tenien els 

gremis, i justament això és el que s’està revisant. Entén, doncs, que el prec no era formulat en 

aquests termes i, per tant, la resposta que havia donat en primera instància anava en la línia de 

no acceptar-lo, però va justificar la negativa en relació amb un prec que no era exactament el 

que s’havia fet. 
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Per tant, demana que es resolgui aquest error, perquè el rebuig que va formular no es basava en 

els termes en els quals es formulava el prec i, per tant, un cop detectat l’error, va comunicar al 

Sr. Blasi que l’acceptava. 
 

S'aprova l’acta de la sessió extraordinària de 17 de maig de 2016. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de 17 de maig de 2016 amb l’aclariment realitzat en 

aquesta sessió.   

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

Acord de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2016: 
 

1.-  (3–048/2016) APROVAR l’expedient núm.3-048/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

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

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

de fons de foment del turisme (FFT), per finançar el Projecte en matèria de Turisme anomenat 

Elaboració de continguts, itineraris i mapes de Rutes turístiques i gastronòmiques al Districte de 

l’Eixample, segons acord de la Comissió de Govern de 4 de novembre de 2015, per un import 

total de 58.177,77 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16050995; 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 2 de juny de 2016: 
 

2.-  (2016/490) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’auditoria dels comptes 

anuals de l’Ajuntament de Barcelona i el seu grup econòmic municipal dels exercicis 2016 i 

2017, amb núm. de contracte 16001801, mitjançant tramitació ordinària, amb un pressupost 

total de licitació d'1.461.680,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, 

Treballs auditoria Ajuntament de Barcelona i consolidat del grup i suport a la Intervenció 

General en l’exercici del control financer respecte de subvencions i concessions 

administratives, per un import de 438.020,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Treballs auditoria 

organismes autònoms municipals, per un import de 147.620,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, 

Treballs auditoria entitats públiques empresarials i societats municipals amb participació 

majoritària municipal, per un import de 527.560,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 4, Treballs 

auditoria consorcis, fundacions i associacions, per un import de 348.480,00 euros IVA inclòs; 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR 

l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 1.208.000,00 euros; tipus 

impositiu del 21% d'IVA i import de l'IVA de 253.680,00 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la 

improcedència de la revisió de preus amb motiu a l’empara de l'art. 89 del Text Refós de la 

LCSP, ateses les seves característiques. CONVOCAR procediment restringit d'acord amb els 

articles 162 a 168 del Text Refós de LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 

Hisenda. 
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Acord de la Comissió de Govern de 9 de juny de 2016: 

 

3.-  (3-060/2016) APROVAR l’expedient núm.3-060/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

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

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

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

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

acord de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2016, per un import total de 389.739,00 

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

que consta a l’expedient, referència comptable 16053095; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

Acords de la Comissió de Govern de 16 de juny de 2016: 

 

4.-  (3-062/2016) APROVAR l’expedient núm.3-062/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

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

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

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

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

acord de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2016, per un import total de 972.030,60 

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

que consta a l’expedient, referència comptable 16060695; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

 

5.-  (3-064/2016) APROVAR l’expedient núm.3-064/2016 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, provinents de l’ingrés de la Comissió 

Europea en concepte de segona bestreta per al projecte Mobilitza’t-Mobile, per un import de 

280.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 16060795; i PUBLICAR aquest 

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

Hisenda. 

 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

La PRESIDENTA, a petició del Grup de la CUP, resol que els punts 1 a 11 es debatran 

conjuntament però es votaran per separat. 

En segon lloc, anuncia que, a petició del Grup Popular, els punts 14 i 21, que consisteixen en 

una proposició del Grup de Ciutadans i un prec del Grup Popular respectivament, es tractaran 

conjuntament. 
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El Sr. MULLERAS informa que el prec corresponent al punt 21 de l’ordre del dia ha estat 

transaccionat amb el govern municipal amb el mateix text que s’ha transaccionat per al punt 14, 

text que ja té Secretaria i que en aquest moment fa a mans dels grups municipals. Demana, 

doncs, que ambdós punts es tractin conjuntament. 

 

La PRESIDENTA anuncia que hi ha diverses propostes transaccionades i que els textos 

d’aquestes transaccions ja els tenen tots els grups.  

 

1.-  (20071) PRECISAR l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 30 de maig 

de 2008, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, 

sobre la finca situada al Camí de Mas Sauró núm. 2-20, per a ser destinada a la construcció 

d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica profunda, en el sentit de determinar 

que la superfície de l’esmentada finca és de 8.727 m2, i, en conseqüència ADAPTAR la 

condició reguladora primera del dret de superfície a la nova medició establerta. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que es presenta un conjunt d’expedients per tal de lliurar diversos 

solars al patrimoni municipal d’habitatge per promoure habitatge públic en règim de lloguer o 

en règim dotacional. Recorda que un dels objectius del govern és garantir el dret a l’habitatge. 

En aquest sentit, la tardor anterior van anunciar que es posaven solars a disposició del Patronat 

Municipal d’Habitatge per construir-hi dos mil pisos en règim de lloguer social. Ara el govern 

anuncia que es posen en marxa les mesures per complir aquesta promesa i s’impulsa la 

construcció de 747  pisos de lloguer social i dotacional. 

Concretament, es proposa aprovar onze expedients de patrimoni, set de constitució de drets 

reals de superfície i d’aprofitament, una concessió administrativa sobre el sòl, una cessió de 

subsòl i dues regularitzacions de superfície. Afegeix que es tracta de constitució de drets a favor 

del sector públic, per tant amb caràcter gratuït, i un termini en funció del dret concedit. Destaca 

que entre aquests expedients n’hi ha quatre que suposen desbloquejar les actuacions al solar de 

l’illa Germanetes, aprovades des de l’any 2010 però que estaven aturades. 

 

El Sr. AYALA informa que un grup d’expedients fa referència a drets reals per a habitatge 

públic dotacional, que inclou 507 unitats noves: 160 habitatges al passeig de Torras i Bages, 95 

al carrer d’Ulldecona, 170 a la via Favència, 47 al carrer de Viladomat –inclòs un equipament 

sanitari assistencial– i 35 habitatges i una escola bressol al carrer del Comte Borrell. Pel que fa 

al solar de Germanetes, comenta que es fa enrere la cessió de drets donada l’any 2010 i es crea 

de nou el dret per tal d’incloure-hi l’equipament sanitari i l’escola bressol, equipaments que 

retornaran a l’ajuntament un cop construïts. 

Un segon grup d’expedients contempla drets reals per a habitatge públic de lloguer, amb un 

total de 240 unitats noves, 96 al carrer de Palamós i 144 al carrer d’Ulldecona. 

D’altra banda, informa que hi ha una cessió de subsòl per a aparcaments d’habitatges públics en 

una finca que ja s’està construint. Remarca que a sobre d’aquests aparcaments hi haurà una 

zona verda. També relacionat amb l’actuació a l’illa del solar de Germanetes, assenyala que hi 

ha una concessió administrativa al carrer del Consell de Cent per fer els accessos i el pati de 

l’escola bressol que ha comentat anteriorment. 

Finalment, apunta que hi ha dos expedients de regularització de superfície relatius a drets 

concedits a la Generalitat, atès que la consignació registral d’aquestes superfícies no era 

correcta. Precisa, doncs, que es tracta de 8.727 metres quadrats a la finca del camí del Mas 

Sauró per a la construcció d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica profunda, i 

de 2.657 metres quadrats a la finca del carrer del Consell de Cent, on s’ha de construir l’IES 

Viladomat. 
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La Sra. FANDOS exposa que el Grup de Convergència i Unió està d’acord en aquestes 

regulacions de superfície, que aquesta és una qüestió tècnica i, per tant, anuncia el vot favorable 

a aquests punts. 

Quant als punts 3, 4 i 5, que són els que fan referència al solar de l’antic convent de les 

Germanetes, creu que es tracta de tres cessions importants que es fan al Patronat de l’Habitatge, 

que segueixen el projecte endegat pel govern anterior. Tanmateix, els hauria agradat que s’hi 

hagués inclòs el solar que creuen que hauria de ser per a l’Escola Fàsia. En tot cas, estan 

d’acord en la construcció d’habitatge protegit, d’habitatge dotacional i de l’escola bressol, i per 

tant votaran a favor d’aquests tres punts. 

En la mateixa línia, també anuncia el vot favorable als punts 6, 7 i 8, que fan referència al barri 

de la Marina del Prat Vermell, i que continuen la planificació iniciada pel govern anterior. Tot i 

així, els consta que des de fa un any el districte no té coneixement de com avança aquest 

projecte i, per tant, creuen que se l’hauria d’informar. 

Finalment, pel que fa als solars de Trinitat Nova destinats a habitatge, també estan d’acord que 

es continuï amb el projecte iniciat pel govern anterior. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans als onze punts que es debaten. 

Assenyala que el seu grup defensa les solucions habitacionals i la creació d’un parc d’habitatge 

social en règim de lloguer, punt principal del seu programa per a aquest mandat, per situar 

Barcelona al nivell de les grans ciutats europees i mundials. Tanmateix, considera que 507 

unitats noves d’habitatge social i la previsió de construir-ne 2.000 són insuficients perquè el seu 

grup ha calculat que caldria tenir un parc d’habitatge social en règim de lloguer de 20.000 

habitatges. Reitera que hi votaran a favor, a diferència del que ha passat en altres ocasions tant 

en la Comissió d’Economia com en la Comissió d’Urbanisme, on s’havia aprovat la venda de 

sòl públic o concessions de setanta anys, bo i desitjant que el govern municipal multipliqui 

aquest esforç. 

 

El Sr. BOSCH considera que aquestes són accions de ciutat, de sentit comú, especialment en el 

cas del solar de Germanetes. Tanmateix, lamenta que aquestes actuacions no s’hagin pogut fer 

abans. Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del Grup Popular als onze punts. Entenen que es 

tracta de modificar drets de superfície perquè en el seu moment no es va preveure bé, o es va fer 

de manera insuficient, la construcció d’aquests equipaments dotacionals, assistencials, 

educatius i socials. 

Pel que fa als equipaments que s’han de construir al solar de les Germanetes, comenta que fa 

molt de temps que s’estan esperant i que són molt necessaris per al barri, com tota la resta 

d’equipaments que es debaten. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que el seu grup votarà a favor d’alguns punts i s’abstindrà en alguns 

altres perquè la CUP comparteix el plantejament pel que fa escoles bressol i equipaments 

sanitaris, però pel que fa a la construcció de pisos entenen que per planificar aquesta política 

s’ha de tenir primer un cens de pisos buits a la ciutat. En aquest sentit, comenta que segons els 

informes de què es disposa hi ha trenta mil pisos buits, però segons altres informes 

d’observatoris independents n’hi ha fins a vuitanta mil. Per tant, creu que si cal capgirar el 

model d’habitatge que s’ha desenvolupat a Barcelona no s’ha de fer mitjançant la construcció 

sinó mitjançant la dinamització i fer que aquests pisos buits es posin a disposició de tothom per 

tal de garantir el dret a l’habitatge. Així, doncs, assenyala que s’ha d’anar a l’arrel d’allò que 

defensen diferents moviments populars i, per tant, considera que tornar a construir és tornar a 

les polítiques dels governs anteriors, del PSC i de Convergència i Unió. 
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El Sr. PISARELLO agraeix els posicionaments dels grups municipals que donen suport a les 

propostes. Recorda que aquest govern ha fet de la garantia al dret a l’habitatge una de les seves 

principals fites i el model que defensa en aquesta matèria és fonamentalment la garantia del dret 

en règim de lloguer social, raó per la qual totes les polítiques han anat orientades en aquest 

sentit, com ara les modificacions pressupostàries, que han permès fer inversions que apunten 

cap a aquest model de tinença. També defensa altres models de tinença, tot i que de moment 

són embrionaris, com el model cooperatiu o models de cessió d’ús, que són perfectament 

compatibles. En tot cas, considera que Barcelona hauria d’avançar ràpidament cap als 

percentatges que tenen ciutats com París o Amsterdam, malgrat que es parteix d’una situació 

que qualifica de pobra. 

D’altra banda, assegura que el govern també prioritza la mobilització de l’habitatge buit. En 

aquest sentit, indica que una de les primeres coses que ha fet el govern és negociar amb les 

entitats financeres que tenen habitatges buits perquè els cedeixin, atès que no estan complint la 

funció social que tenen. Afegeix que en els casos en què no s’ha pogut negociar s’han imposat 

multes. Així, doncs, el govern comparteix aquesta política, però és conscient que en ciutats 

grans, com Barcelona, Badalona, Ripollet, Cerdanyola i altres, sense construcció d’habitatge i 

només amb la mobilització de l’habitatge buit és impossible garantir el dret a l’habitatge per a 

la gran majoria de la població, i per això totes aquestes ciutats fan polítiques semblants en 

matèria d’habitatge. 

 

La Sra. ROVIRA entén que no es pot comparar Barcelona amb Ripollet o Badalona perquè té 

1.600.000 d’habitants i un model molt concret, diferent del que s’ha desenvolupat en altres 

ciutats. 

D’altra banda, assenyala que no es pot afirmar taxativament que amb el parc d’habitatge actual 

no es pot garantir el dret a l’habitatge si no hi ha un cens, perquè no hi ha un diagnòstic de la 

situació real pel que fa als habitatges construïts durant els darrers anys a la ciutat de Barcelona. 

Li sembla, doncs, que aquest és un mal punt de partida. 

 

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

CUP.  

 

2.-  (21383) PRECISAR l'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 d’abril de 

2010, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya sobre 

la finca situada al carrer del Consell de Cent núm. 150-152, per a ser destinada a la ubicació de 

l’Institut d’Educació Secundària (IES Viladomat), en el sentit de determinar que la superfície de 

l’esmentada finca és de 2.657,50 m2, i, en conseqüència, ADAPTAR la condició reguladora 

primera del dret de superfície a la nova medició establerta. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

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

CUP.  

 

3.-  (24869) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu respecte de la finca situada en el carrer Consell de Cent núm. 154, grafiada en el plànol 

annex, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb caràcter gratuït i un termini de 

cinquanta anys, per a la construcció dels accessos i pati de l’escola bressol que l’esmentat 

Patronat construirà a la finca contigua del carrer Comte Borrell núm. 159; SOTMETRE’L a 

informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
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al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; 

ADJUDICAR la concessió directament al Patronat Municipal de l’Habitatge; FORMALITZAR 

la concessió; 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 1 de l’ordre del dia. 

 

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

CUP.  

 

4.-  (25594) EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, 

per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte del sostre edificable 

destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat municipal ubicada al carrer Viladomat 

núm. 142; CONSTITUIR un nou dret real de superfície a favor del referit Patronat respecte la 

totalitat de l’esmentada finca del carrer Viladomat núm. 142, grafiada en el plànol annex, per un 

termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d’habitatge 

protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament sanitari assistencial 

que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament urbanístic; dret que es 

regirà d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient 

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

al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d'acord amb les dites 

condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat ;i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

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

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  

 

5.-  (25595) EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge 

per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte del sostre edificable 

destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat municipal ubicada al carrer Comte 

Borrell núm. 159; CONSTITUIR un nou dret real de superfície a favor del referit Patronat 

respecte la totalitat de l’esmentada finca del carrer Comte Borrell núm. 159, grafiada en el 

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

gestió d’habitatge protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament 

d’escola bressol que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament 

urbanístic; dret que es regirà d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; 

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

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

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

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

executar el present acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  
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6.-  (E.03.6010.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Ulldecona núm. 12-14, grafiada en el plànol annex, per 

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

el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, 

d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a 

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

al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d'acord amb les dites 

condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

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

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  

 

 

7.-  (E.03.6012.16) 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 Ulldecona núm. 2-10, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció  i gestió, 

d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges dotacionals; SOTMETRE 

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

reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució del dret real 

d’aprofitament, 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 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  

 

8.-  (E.03.6016.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal consistent en l’entitat núm. 2 (subsòl) del complex immobiliari CI-FR19/FR8 de la 

finca situada al carrer Constitució núm. 61.X, grafiada en el plànol annex, destinada a 

aparcament en subsòl, que s’integrarà físicament amb l’aparcament que la referida entitat 

municipal construirà en la promoció d’habitatges de protecció en règim de venda i lloguer que 

impulsa en la finca contigua del carrer Constitució núm. 31-35, finca cedida al seu favor per 

acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 de febrer de 2014 i formalitzada per 

document administratiu de 30 de maig de 2014, 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 1 de l’ordre del dia. 

 

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

CUP.  
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9.-  (E.08.6023.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Palamós núm. 77-79 i Aiguablava 68-72, grafiada en el 

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

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en 

règim de lloguer protegit, d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; 

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

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

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

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

executar el present acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  

 

10.-  (E.09.6011.16) 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 la Via Favència núm. 413-417, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció 

i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial 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, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució 

del dret real d’aprofitament, 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 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  

 

11.-  (E.09.6013.16) 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 

Passeig de Torras i Bages núms. 143, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial 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, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució 

del dret real d’aprofitament, 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 1 de l’ordre del dia. 

 

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

amb l'abstenció de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

12.-  (E.11.6000.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la societat 

Clear Channel España, S.L.U. (CIF núm. B-82539867) la concessió per a la conservació, 

subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari 

urbà de la Ciutat de Barcelona, amb subjecció al Plec de clàusules reguladores aprovat 

definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal en sessió 

de 19 d’abril de 2016 i les propostes derivades de la seva oferta; INADMETRE, per 

extemporànies, les al·legacions presentades per l’empresa Clear Channel España, S.L.U. i per 

Ecologistes en Acció de Catalunya; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia 

per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 

acord. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que la Comissió d’Economia i Hisenda el 19 d’abril va aprovar els 

plecs de condicions d’aquest contracte. Informa que les dues empreses principals del sector, JC 

Decaux Espanya, concessionària del contracte vigent, i Clear Channel van presentar sengles 

ofertes, que han obtingut 69,75 i 80 punts respectivament, raó per la qual la darrera ha guanyat 

el concurs. 

El govern considera que és un bon contracte i destaca que l’ajuntament ingressarà 15,5 milions 

anuals, més que en els darrers tres exercicis, malgrat els dubtes que hi va haver inicialment. 

Així, doncs, remarca que s’ha reduït la publicitat al carrer en un 20 % i s’ha avançat en una 

disminució de la contaminació visual, de manera que Barcelona s’acosta a ciutats com Grenoble 

i altres ciutats capdavanteres en aquest àmbit, i alhora s’obtenen més recursos per a l’erari 

públic, de manera que es demostra que les coses no solament es poden fer d’una manera 

diferent, sinó també millor i més eficientment. 

 

La Sra. RECASENS pensa que els dubtes que el Grup de Convergència i Unió havia expressat 

sobre aquesta qüestió eren raonables perquè han pogut experimentar des del govern situacions 

en què, després d’un procés de concurrència, les empreses no han pogut fer front als cànons. 

A continuació, comenta les al·legacions que han presentat a aquest expedient, algunes de les 

quals han estat estimades totalment i d’altres parcialment, com ara les que fan referència a 

reforçar els criteris socials en el plec de clàusules i que hi hagi un seguiment del compliment 

d’aquestes clàusules. També apunta que, gràcies a les al·legacions, s’ha incrementat del 5 % al 

10 % la incorporació al mercat laboral de persones amb dificultats d’inserció i de persones que 

estan en centres especials de treball. Una altra de les aportacions és l’aprofitament de les noves 

tecnologies per combatre l’impacte sobre el paisatge urbà i, segons es diu a la resposta a les 

al·legacions, es faran proves pilot durant dos anys amb elements tecnològics, com ara antenes 

wifi, per lluitar contra aquest impacte. 

Finalment, comenta que el seu grup va demanar que se’ls fes arribar un plànol de les ubicacions 

dels OPI que es retiraran, però la resposta a les al·legacions diu que això ho ha de proposar el 

concessionari mateix. Per tant, reitera l’interès del seu grup a saber quins són els elements que 

seran suprimits, perquè no és el mateix retirar un OPI del passeig de Gràcia que un de Sants, o 

de Ciutat Vella o de Nou Barris, ja que l’impacte per a les persones que hi passen és diferent. 

En aquest sentit, assenyala que si Barcelona es vol assemblar a Grenoble en aquest aspecte, 

també s’ha de saber com es duran a terme aquestes mesures. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del seu grup, no pas per l’adjudicació d’aquesta concessió a 

Clear Channel, sinó pel tractament que s’ha fet dels espais publicitaris en aquesta tramitació. El 

seu grup no qüestiona la idoneïtat de l’empresa guanyadora del concurs, sinó la retallada dels 
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punts publicitaris. En aquest sentit, apunta que des del seu grup no se senten envaïts ni 

contaminats per la publicitat i, a més a més, considera que, si amb menys espais publicitaris 

s’ingressa més diners, amb més espais encara se n’haurien ingressat més. 

Tanmateix, el motiu principal de la seva abstenció són les conseqüències que té aquesta 

adjudicació, tant per a les empreses concursants com per a les empreses subcontractades. 

Recorda que Cemusa va acomiadar una gran quantitat de treballadors precisament per la 

retallada dels espais publicitaris. El Grup de Ciutadans creu que es perd una oportunitat per a 

l’ocupació a Barcelona en aquest sector. Insisteix que la creació d’ocupació és una prioritat per 

al seu grup perquè genera un retorn a l’erari municipal i de l’Estat, i per tant és la millor política 

social perquè treu persones de l’exclusió i els permet començar una nova vida. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup. Recorda que a la sessió del mes 

d’abril ja es va debatre el plec de clàusules que fixava els criteris per a aquesta adjudicació i, un 

cop realitzat el procés de concurrència, s’adjudica el servei a l’empresa que ha obtingut la 

millor puntuació. 

D’altra banda, manifesta que el Grup d'Esquerra Republicana està a favor que la reducció de 

publicitat sigui un fet i també que els ingressos siguin majors per a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el seu grup va ser molt crític amb el plec de condicions, 

malgrat que a partir de les al·legacions del Grup Popular es va poder incorporar un increment 

de condicions socials a l’hora de formalitzar aquest contracte. També van ser crítics pel que fa a 

la reducció d’ingressos municipals. En aquest sentit, assenyala que el cànon anual de 15,5 

milions d’euros és menor que el cànon establert inicialment en l’adjudicació anterior, que era de 

18 milions d’euros anuals, tot i que després es va rebaixar. Pregunta, doncs, quina garantia hi ha 

que aquests 15,5 milions d’euros no es rebaixaran els propers anys. 

A continuació, manifesta que no veuen bé la reducció de punts publicitaris perquè comporta una 

reducció d’ingressos i considera que és evident que si hi hagués més espais publicitaris els 

ingressos haurien estat superiors. 

Pel que fa a la documentació, tal com ja havien comentat anteriorment, no estaven d’acord que 

només s’exigís que es presentés en català perquè entenien que s’hauria de poder utilitzar el 

castellà, llengua també oficial a Catalunya. 

Quant a l’adjudicació en sí, comenta que el Grup Popular, en tant que no forma part del govern, 

desconeix quins són els criteris o la manera com s’ha dut a terme. 

Per tant, anuncia l’abstenció del seu grup, no perquè qüestionin l’empresa adjudicatària, sinó 

perquè des de fora desconeixen com s’ha fet l’adjudicació des de dintre. 

 

La Sra. LECHA lamenta que per una qüestió de temps no s’hagin pogut recollir les al·legacions 

d’Ecologistes en Acció. La CUP considera que la publicitat sí que envaeix l’espai privat de les 

persones i la seva llibertat. En aquest sentit, s’alegren que s’hagi reduït la publicitat a la ciutat, 

tot i que lamenta que la publicitat que és a peu de carrer continuï tenint un alt contingut sexista. 

Per aquesta raó, anuncia que proposaran mesures en aquest sentit i considera que falta un codi 

ètic per tal que la publicitat sigui respectuosa. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup, tot i la reducció de punts publicitaris, perquè si bé 

consideren que aquesta reducció és positiva, creuen que el plec de condicions conté moltes 

mancances. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix la intervenció de la regidora Recasens, si bé assenyala que, més que 

a aquest contracte, s’ha referit a les al·legacions de Convergència i Unió, que és un tema que ja 

s’havia tractat anteriorment. En tot cas, indica que l’informe extern demostra que la retallada en 

punts publicitaris no afecta el preu de la concessió. 
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Tot seguit, discrepa que la disminució de punts publicitaris afecti la política laboral. En aquest 

sentit, remarca que la política d’ocupació del govern no es basa en els treballadors i 

treballadores d’aquest sector, i ho exemplifica dient que no es trenquen les cames a la gent 

perquè els metges puguin tenir més feina. D’altra banda, assenyala que ja hi haurà altres 

oportunitats per parlar del que s’està fent des de Barcelona Activa i des de la contractació 

pública, que sí que són eines potents per crear ocupació de qualitat a Barcelona. 

Quant a la pregunta del Sr. Mulleras sobre la garantia que es pagarà el cànon pactat, indica que 

aquesta qüestió dependrà del que passi amb la conjuntura econòmica. Així, un element 

important per al govern és que no siguin el Partit Popular i els seus aliats a la Unió Europea els 

qui gestionin aquesta crisi. Entén que aquesta és una garantia perquè, si hi ha una nova crisi, no 

es resolgui amb retallades i amb polítiques d’austeritat, tal com ha passat fins ara. En tot cas, 

afirma que de garantia no se’n pot tenir cap. 

Finalment, coincideix amb el plantejament de la CUP pel que fa a un codi ètic. Comenta que 

aquesta idea s’hauria pogut proposar durant les al·legacions i potser s’hauria pogut incorporar. 

 

La Sra. RECASENS torna a preguntar quins seran els punts publicitaris que s’eliminaran. 

 

El Sr. PISARELLO respon que això es resoldrà durant la negociació en la fase d’execució i, per 

tant, en aquest moment no disposa d’aquesta informació. 

 

El Sr. SIERRA dóna la raó, irònicament, al Sr. Pisarello en el sentit que el govern no té en 

compte els treballadors del sector de la publicitat, ni els del sector de l’hostaleria amb les 

terrasses, ni els del sector turístic amb la moratòria hotelera, ni tampoc el foment de l’activitat 

econòmica amb les retallades que s’han fet a Barcelona Activa pel que fa a aquesta qüestió. Diu 

que el que li va bé al govern és l’economia social, cooperativa i solidària, però que els altres 

sectors no li interessen. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que si el govern aplica les polítiques dels seus amics de 

Veneçuela o de Grècia aquest cànon segurament serà inferior en els propers anys perquè la crisi 

que provocaria a Espanya seria molt important. Per tant, aconsella al Sr. Pisarello que demani 

que el Partit Popular guanyi les eleccions generals perquè aquesta és l’única garantia que es 

pugui continuar creixent i creant ocupació a Espanya. 

 

La Sra. LECHA  recorda al Sr. Pisarello que en la Comissió de Drets de Ciutadania es va 

aprovar una proposició sobre violències masclistes, un dels punts de la qual establia que es 

regularia la imatge sexista de la publicitat que hi ha a Barcelona. Assenyala que el codi ètic 

serviria per reforçar tot allò que no s’ha complert de la proposició esmentada. 

 

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

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

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

l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/3495) 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 doti 

pressupostàriament cada any de recursos suficients per poder-lo tirar endavant i cobrir les 

possibles pèrdues. 3) Presentar aquesta mesura en el termini de dos mesos, així com presentar 

anualment a la Comissió d'Economia i Hisenda el balanç del mateix. 

 

El Sr. BLASI anuncia que aquesta proposició ha estat transaccionada. Exposa que, arran dels 

fets succeïts a la vila de Gràcia el govern va anunciar un pla de xoc quantificat en 25.000 euros 

per pal·liar els efectes causats pels aldarulls, les manifestacions, les quals van impossibilitar 

desenvolupar l’activitat econòmica i comercial normal al barri. Retreu al govern que, atesa la 

manca de mesures i informes a l’ordre del dia, no hagi presentat alguna explicació sobre aquest 

pla de xoc. 

D’altra banda, recorda que el govern anterior va implementar ajudes als comerços afectats per 

obres de llarga durada amb una mesura específica, amb planificació i quantificació del cost, 

mesures que eren fiscalitzades en aquesta Comissió d’Economia. També es va fer un pla de 

foment de la competitivitat del comerç proper a centres comercials i d’altres activitats. 

Així, doncs, el Grup de Convergència i Unió planteja que, davant d’aquestes situacions de risc, 

d’aldarulls i d’efectes negatius que puguin generar vagues, manifestacions o concentracions per 

causes alienes al món del comerç, es puguin desenvolupar uns protocols de dinamització per 

afrontar aquesta situació. 

En segon lloc, es demana que aquestes actuacions es duguin a terme mitjançant mesures de 

govern, que s’aprovin en aquesta comissió, i que s’elaborin en el termini de quatre mesos, amb 

voluntat de dotar-les pressupostàriament amb recursos suficients. En aquest punt comenta 

irònicament que permetran que el govern sigui innovador per tal que aquestes xifres siguin 

importants i el govern es pugui penjar una medalla. 

A continuació, matisa que aquest tema no és exclusiu d’una zona com Gràcia perquè de 

situacions adverses se n’han viscut en molts altres districtes. Per tant, demana que es posi en 

valor la col·laboració amb el sector del comerç i amb el teixit associatiu comercial de la ciutat, 

aspecte que considera que el govern no ha tingut gaire en compte. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot favorable del 

seu grup a la proposició perquè és cert que en els últims anys, i com a conseqüència de la crisi, 

es produeixen reiteradament concentracions, vagues o manifestacions, i en alguns casos 

aldarulls, que perjudiquen de manera notable l’activitat econòmica del lloc on es produeixen 

aquestes mobilitzacions. 

Seguidament, comenta que els representants d’eixos comercials o d’organitzacions comercials 

els han manifestat en reiterades ocasions que aquesta situació limita molt la seva activitat 

econòmica, que tenen pèrdues notables, que en molts casos aquestes pèrdues no són cobertes 

per les assegurances i, per tant, no poden fer front als danys i perjudicis ocasionats pels 

aldarulls com els que s’han produït recentment a Gràcia. De fet, recorda que a l’ordre del dia hi 
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ha una proposta de Ciutadans que va en aquesta línia, per tal de garantir que l’ajuntament pal·liï 

aquest perjudici a l’activitat econòmica. Afegeix que en molts casos aquests perjudicis també 

són causats per obres públiques que limiten l’accés a les botigues, les quals experimenten una 

davallada en la recaptació i en els guanys. Entén, doncs, que aquesta situació s’ha de compensar 

d’alguna manera. En aquest sentit, indica que hi ha hagut propostes de bonificar alguns 

impostos o taxes i, en el cas dels mercats, de bonificar els cànons que es paguen. 

En definitiva, creu que aquesta és una proposta justa, que ha d’estar dotada econòmicament de 

manera folgada, i entén que 25.000 euros no és suficient. En aquest sentit, comenta que els 

comerciants de l’entorn del mercat de l’Abaceria els deien dies enrere que la quantitat de danys 

que havien comptabilitzat pels aldarulls recents ja eren superiors a aquesta quantitat. Per tant, 

opina que s’ha de fer una partida pressupostària que garanteixi una resposta a aquestes 

situacions. 

Per totes aquestes raons, i atès que aquesta és una reivindicació del sector i que respon a una 

necessitat que es produeix amb una freqüència lamentable a la ciutat, reitera que votaran 

favorablement a aquesta proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè és raonable i 

positiva, sobretot per al comerç de proximitat. Reconeix que la ciutat de Barcelona acull un 

gran nombre de mobilitzacions i esdeveniments que afecten la vida quotidiana dels barris i la 

vida comercial, i que en alguns casos, si bé no sempre, generen aldarulls i destrosses a l’espai 

públic, i perjudiquen els comerços de la zona. Assenyala que el desallotjament del Banc 

Expropiat a Gràcia n’és el darrer exemple, però que se’n podrien posar molts d’altres. 

Tot seguit, indica que és evident que els comerciants són un dels sectors que pateixen les 

conseqüències més directes d’aquests fets i els més perjudicats per destrosses que experimenten 

els seus establiments, com s’ha vist clarament en el cas de Gràcia. A més a més dels importants 

desperfectes materials en un bon nombre de comerços, destaca la gran pèrdua de clients que ha 

generat aquesta situació durant gairebé una setmana. 

D’altra banda, apunta que aquests aldarulls s’han produït justament a la zona del mercat de 

l’Abaceria, els paradistes del qual continuen reclamant a l’ajuntament que iniciï de manera 

ràpida la construcció del nou mercat. El Grup d'Esquerra Republicana no entén com, amb el 98 

% dels paradistes i de veïns del barri que estan a favor que s’iniciï la reforma d’aquest mercat, 

aquesta actuació encara no hagi començat. 

Per totes aquestes raons, creu que s’ha d’establir el fons que es proposa per tal de donar suport a 

les associacions de comerciants en situacions com la que s’ha comentat. 

A continuació, reconeix que en el cas de Gràcia l’ajuntament ha anunciat que es crearia un fons 

de 25.000 euros ampliables, però reclama explicacions sobre el significat d’aquesta mesura, 

perquè considera que aquesta quantitat és molt petita i ridícula, i més quan es diu que aquests 

diners, per més que siguin ampliables fins a no se sap quant, també serviran per fer promoció 

del comerç de proximitat de Barcelona. Espera que això sigui així, tal com el Grup d'Esquerra 

Republicana ha reclamat diverses vegades, però entén que en un any de govern no s’ha fet 

absolutament res per promoure aquest comerç de proximitat, malgrat que el govern i tots els 

grups es vanten que aquest és un tema que els preocupa i que els interessa molt. 

Finalment, manifesta que estan d’acord que s’estableixi aquesta quantitat de 25.000 euros però 

voldrien que s’expliqui a què es destinarà i reitera que, si a més a més ha de servir per fer 

promoció del comerç de proximitat, s’hauria d’ampliar bastant més. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix en la consideració que aquests fets que afecten el comerç es 

produeixen amb certa freqüència. Recorda que en el plenari del Consell Municipal del 30 de 

març de 2012 es va aprovar una moció d’urgència presentada pel Partit Popular perquè el dia 

anterior, en el context d’una manifestació, es van produir destrosses al passeig de Gràcia. Un 
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dels punts d’aquesta moció deia que el govern municipal donaria suport a totes aquelles accions 

legals que emprenguin els titulars dels establiments comercials i els particulars afectats per 

reclamar indemnitzacions per les accions violentes, i també que es promourien accions 

pertinents davant dels tribunals de justícia per compensar els comerços en la reparació dels 

danys ocasionats. 

Així, doncs, lamenta que, quan algunes manifestacions o concentracions acaben en aldarulls, 

sovint afecten el centre de la ciutat, tot i que en aquest cas s’ha parlat del barri de Gràcia i dels 

voltants del mercat de l’Abaceria. Precisament comenta que en aquesta sessió el seu grup 

presenta un seguiment de proposició sobre la remodelació d’aquest mercat, perquè tampoc 

entenen que estigui bloquejada quan el 98 % dels paradistes i una immensa majoria dels veïns i 

dels representants polítics de Gràcia estan a favor que es faci. No entén, doncs, que l’alcaldessa 

Colau i alguns que no se sap qui representen estiguin vetant aquesta actuació. 

A continuació, comenta que quan es produeixen aldarulls o accions de kale borroka es produeix 

un doble perjudici per als comerços perquè, per un costat, han estat afectats mentre ha durat la 

manifestació i els aldarulls i, per un altre costat, queden afectats per les destrosses que es fan en 

el mobiliari urbà i en aparadors o en elements privatius, com els vehicles dels veïns. 

Per tant, el Grup Popular dóna suport a la proposició perquè és necessària i entenen que també 

és necessari que el govern municipal dugui a terme les mesures que s’hi proposen per tal 

d’ajudar el comerç afectat per aquests aldarulls i manifestacions amb violència, com les que 

s’han viscut últimament al barri de Gràcia. 

 

La Sra. ROVIRA exposa que a la CUP - Capgirem Barcelona li costa trobar el motiu de la 

proposta. Entenen que la mesura és populista, que s’emmarca en un context d’eleccions i que té 

una finalitat extremadament partidista. Es pregunta quina anàlisi ha fet Convergència i Unió per 

presentar aquesta proposició i si de veritat creuen que la problemàtica dels eixos comercials i 

dels mercats de la ciutat són les manifestacions que hi ha al carrer. També es pregunten si 

Convergència i Unió està incloent els bancs dins d’aquests comerços que seran ajudats. D’altra 

banda, pregunta quin percentatge de comerços de la ciutat han tingut danys en el marc d’una 

manifestació. 

Seguidament, opina que especialment els bancs, que són els més perjudicats en aquestes 

mobilitzacions, ja han tingut prou ajuda pública amb el rescat bancari de 100.000 milions 

d’euros, que ni han tornat ni pensen tornar. 

Alhora, no entenen si la finalitat de la proposició és criminalitzar les manifestacions o bé ajudar 

els comerços i els mercats, perquè si aquesta és la finalitat considera que hi ajudaria més no 

desenvolupar projectes com l’ampliació de La Maquinista o l’Heron City i apostar per un 

comerç de proximitat. 

D’altra banda, assenyala que sembla que els danys s’han de pagar diverses vegades. Així, si una 

persona és condemnada per aquests danys, pregunta si han de pagar tant el condemnat com 

l’ajuntament. 

A continuació, pregunta com es pensa fer el seguiment de la mesura, com s’acreditarà que 

aquests danys s’han produït en el marc d’una manifestació i no són previs. A més a més, 

comenta que hi ha una clàusula genèrica que diu «i per altres motius». Pregunta què si aquesta 

frase vol dir que l’ajuntament ha de pagar els danys i la neteja dels comerços sempre, tot l’any? 

Per tant, la CUP entén que aquesta és una proposta sense cap mena de concreció, que, com s’ha 

dit, té una finalitat més propagandística que d’eficiència i de millora real dels petits comerços. 
 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del govern perquè els sembla una petició 

raonable, assumible i sobretot positiva per explicar de manera sistemàtica accions que ja estan 

previstes i que ja es fan des de l’ajuntament, i per preveure’n de noves si és que calen. Així, 

assenyala que la Direcció de Serveis de Neteja Urbana té establert un protocol de neteja de 

l’espai públic després de determinats actes multitudinaris, que ja s’està duent a terme. 
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D’altra banda, afirma que aquesta proposició és una oportunitat per expressar el suport al 

comerç que, pel fet d’estar ubicat en determinats indrets de la ciutat, en un moment concret pot 

patir pèrdues econòmiques o molèsties derivades de determinats esdeveniments. 

Tanmateix, tal com ha manifestat la portaveu de la CUP, admet que aquesta mesura no ha de 

servir en cap moment per criminalitzar les manifestacions, que són un dret fonamental, sobretot 

tenint en compte que la immensa majoria de les manifestacions que tenen lloc a la ciutat no 

provoquen cap incidència negativa sobre el comerç. 

A continuació, agraeix que el grup proposant hagi acceptat les esmenes presentades, perquè els 

permeten votar a favor d’aquesta proposició. Així, s’ha pogut eliminar l’expressió que els 

recursos siguin per cobrir les possibles pèrdues. En aquest sentit, diu que els ajuts que 

l’ajuntament ha d’aportar són per promocionar o dinamitzar el comerç que en moments concrets 

ha tingut un lucre cessant, però no poden ser indemnitzacions econòmiques individuals per 

cobrir danys o perjudicis. Indica que aquesta és la línia que segueix el govern municipal al 

districte de Gràcia i que ja s’han pactat amb els comerciants les actuacions que s’han de 

realitzar, de manera que tres empreses ja han presentat un pressupost per elaborar el pla de 

dinamització que s’ha d’impulsar d’acord amb les peticions que facin els comerciants mateixos. 

D’altra banda, comenta que el govern no vol posar-hi xifres perquè es donarà als comerciants 

tot el suport necessari, costi el que costi, per tal que el pla de dinamització sigui el que 

necessiten en aquests moments per tirar endavant els seus negocis. 

Tot seguit, comenta que s’ha eliminat de la proposició presentada inicialment l’exigència que hi 

hagués una partida pressupostària concreta per cobrir aquestes contingències. Recorda que hi ha 

un fons de contingència al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, tal com exigeix l’article 50 

de la Llei general pressupostària, per cobrir les possibles necessitats extraordinàries que 

exigeixin un augment de despesa. Aquesta és una partida genèrica on es poden incloure 

aquestes noves necessitats. 

Finalment, comenta que s’han allargat els terminis per a la implantació de les mesures de dos a 

quatre mesos i d’aquesta manera el govern creu que podrà donar compliment a aquesta 

proposició i presentar la mesura de govern corresponent. 

 

El Sr. BLASI dóna les gràcies a tots els partits populistes, fent una al·lusió irònica a les 

consideracions de la Sra. Rovira, que donen suport a la iniciativa, tot i que lamenta un punt 

d’irracionalitat del govern i de la CUP quan han plantejat que la proposició qüestioni un dret 

fonamental, reconegut en una constitució –que alguns no van votar i que la voldrien no 

solament reformada, sinó que ja no fos la de Catalunya–, com és el dret de manifestació. 

Accepta que qui ho vulgui entendre d’una manera diferent pot fer-ho, però creu que la 

concepció antisistema els perd, fins al punt que no defensen el petit negoci, els autònoms ni fins 

i tot els assalariats. Creu que aquests grups s’equivoquen en els seus plantejaments i els 

recomana que mirin cap a les persones, perquè són tan negatius i ho tenen tot tan estigmatitzat 

que no permeten que el país, la ciutat i els seus barris avancin. 

Pel que fa a la quantia econòmica, el Grup de Convergència i Unió reclama que la partida pugui 

sortir de la Direcció o de la Regidoria de Comerç, però deixa la iniciativa en mans del govern. 

D’altra banda, recorda que ha comentat alguns exemples de feina que ja s’havia fet. En el fons, 

indica, es tracta d’intentar racionalitzar i unificar les accions que es desenvolupin i, tal com s’ha 

comentat, poder afegir-hi noves actuacions. 

A continuació, afirma que aquesta qüestió no sorgeix en aquests moments arran dels fets de 

Gràcia, com pot constatar qualsevol persona que es mogui arreu de Barcelona. 

Finalment, resumeix que cal fer planificació, protocols, ordres, servei de neteja i ajudes a la 

dinamització. 
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La Sra. MEJÍAS comenta que en les converses que el Grup de Ciutadans ha mantingut amb els 

comerciants de proximitat del barri de Gràcia molts d’ells diuen que les assegurances no 

cobreixen danys a les botigues fruit d’accions de vandalisme i que han de pagar ells mateixos. 

Per tant, apunta que no es tracta de subvencionar la pèrdua de l’activitat econòmica que no es 

produeix, sinó els danys produïts per causes absolutament alienes als comerços i que les 

assegurances no cobreixen. Entén que algú s’ha de fer responsable d’aquestes situacions. 

Pel que fa als plans de dinamització, coincideix que s’han de fer, però entén que els comerciants 

tenen dret a un rescabalament quan es produeixen danys com pintades o trencament de vidres, 

sobretot quan en alguns casos hi ha un descontrol absolut. 

Entén, doncs, que l’objectiu de la proposta és abordar situacions extraordinàries, sense que això 

signifiqui cap mena de limitació en l’exercici de cap dret fonamental, però sí el rescabalament 

per danys que en molts casos han de pagar els mateixos comerciants, quan no en tenen cap 

culpa i perquè hi ha assegurances que els cobreixen. Afirma que, tal com demanen els 

comerciants, algú s’ha de fer responsable d’aquestes pèrdues, i reitera que aquesta qüestió 

també es podria abordar mitjançant bonificacions de determinades taxes, impostos o cànons. 

Així, assegura que els paradistes del mercat de l’Abaceria i els comerciants de la zona s’han vist 

obligats a tancar i han trobat els seus establiments destrossats, de manera que agrairien que algú 

compensi aquests danys d’alguna manera, no pas bonificant l’activitat que no s’ha produït, però 

sí intentant pal·liar els danys que s’han produït per causes alienes a ells mateixos. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera el vot favorable del seu grup a la proposició perquè entenen que, 

tant en el cas de Gràcia com en altres barris, és el petit comerç el que es veu afectat per aquestes 

situacions. Afirma que el trencament de la lluna d’un banc li preocupa més aviat poc, però sí 

que li preocupa l’afectació al petit comerç. Per tant, assenyala que l’ajuntament hauria de saber 

preveure els riscos abans que es produeixin els danys. Així, creu que quan es deixa de pagar el 

lloguer d’un local ocupat el govern de la ciutat hauria de negociar amb els ocupants i amb qui 

calgui perquè aquesta situació no exploti i surti al carrer, ja que quan aquesta situació no es 

gestiona bé, entre altres conseqüències, poden passar fets com els del primer dissabte de juny, 

que es va tallar el trànsit rodat al carrer Gran de Gràcia i els veïns i les veïnes no van sortir a 

comprar a causa dels aldarulls. 

Entén, doncs, que algú s’ha de fer responsable d’aquestes situacions i considera que ha de ser 

aquell que ha permès que les coses arribin a extrems no desitjats, és a dir, l’ajuntament. 

 

La Sra. ROVIRA exposa que la violència al barri de Gràcia la van començar els Mossos 

d’Esquadra el dia que es va desallotjar el Banc Expropiat. Recorda que des del matí tot el barri 

era ple de mossos i el mercat no va poder obrir les portes no pas a causa de les persones que es 

manifestaven, sinó pels Mossos d’Esquadra, dirigits per Junts pel Sí, és a dir, Convergència i 

Esquerra Republicana. 

En segon lloc, assegura que el seu grup està sorprès perquè molts dels membres de la comissió 

es manifestaven a Gràcia i van poder veure si s’atacaven els petits comerços o no. En aquest 

sentit, apunta que han parlat amb persones que viuen a Gràcia i amb gent dels petits comerços, i 

assegura que els petits comerços no es van veure afectats. Per tant, demana que abans de parlar 

amb aquesta intensitat es revisin les dades i es parli amb la gent per veure si realment es van 

danyar aquests espais o no. Afegeix que es van atacar els bancs, a qui atribueix la misèria que hi 

ha actualment, juntament amb els partits que han preferit posar el pagament del deute i els 

bancs per davant de la vida de milers de persones. 

Així, doncs, la CUP creu fermament que s’han de continuar defensant els drets i els espais 

col·lectius per sobre dels drets individuals i, per tant, insisteix a demanar que tothom s’informi 

abans de parlar tan contundentment sobre coses que en moltes ocasions no coneix. 
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La Sra. BALLARÍN agraeix la preocupació manifestada de manera col·lectiva en aquesta 

comissió per donar suport al comerç de proximitat, amb l’excepció de la CUP. 

En el cas de Gràcia, assegura que totes les accions es faran de la mà dels comerciants perquè, 

independentment dels regidors que hi havia presents durant aquests fets, els comerciants sí que 

hi eren i la gent que havia d’anar a comprar no hi era. Així, doncs, reitera que l’actuació del 

govern municipal tindrà en compte els comerciants, més enllà de l’opinió dels grups polítics. 

 

El Sr. BLASI reitera l’agraïment pel suport a la proposició. Convida la gent de la CUP a ser 

realistes perquè troba que de vegades el seu discurs populista és ofensiu, com ha estat el cas en 

aquesta sessió, per a la resta dels grups municipals, els quals pretenen defensar el petit comerç i 

els interessos de les persones, tant dels presents com dels que segueixen la sessió en streaming. 

En qualsevol cas, apunta que amb l’aprovació de la proposició es posa un gra de sorra per tal 

que el govern comenci a fer una feina, de la qual es farà un seguiment en aquesta comissió i, per 

tant, els grups municipals tindran l’oportunitat d’expressar la seva posició. 

Finalment, insisteix que, malgrat les mencions a Gràcia, ell s’ha referit al conjunt de la ciutat i 

no s’ha centrat en el barri de Gràcia. Així, indica que no ha estat ell qui ha parlat del mercat de 

l’Abaceria ni d’altres elements. Està convençut, doncs, que els comerciants i el comerç associat, 

que és un dels eixos amb què el govern ha de treballar, d’acord amb el Pla de comerç vigent, 

puguin elaborar plans que els siguin útils i puguin establir protocols per ajudar a dinamitzar el 

comerç a Barcelona, i concretament el petit comerç. 

 

La Sra. Ballarín expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa el vot 

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

el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha 

expressa el vot contrari de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

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. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3485) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal prengui les 

mesures següents: - Anul·lació de la taxa corresponent a Serveis Generals, de 86,31 euros, 

mitjançant el procediment més urgent possible, per al exercici 2016. - Simplificació dels tràmits 

a realitzar mitjançant una racionalització de la documentació, evitant constants duplicitats i una 

feina burocràtica extraordinària que perjudica l'activitat de pymes i autònoms del sector. - 

Anàlisi de les possibilitat d'aplicació d'un sistema municipal de gestió i control d'aquesta 

activitat mitjançant una base de dades en la que estiguin registrades les empreses i vehicles 

autoritzats. - Desenvolupar un pla de control del mercat irregular que afecta a aquest sector i 

que operen a la ciutat. - Iniciar les conversacions necessàries amb els actors afectats amb la 

finalitat de desenvolupar una nova normativa per a l'exercici 2017, implementant un sistema 

més eficient i racional per a la gestió d'aquesta activitat a la ciutat de Barcelona. 
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El Sr. SIERRA exposa que presenten aquesta proposició arran de l’aprovació de les ordenances 

fiscals, que irònicament qualifica de meravelloses, el 29 de desembre de 2015, on es 

modificaven les taxes sobre rodatge de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, 

realització de maquetes, sessions fotogràfiques, mudances, muntatge i transport de bastides, 

grues i reserva d’estacionament. 

A continuació, assenyala que amb aquestes taxes es modifica el que es feia anteriorment, que 

era el pagament d’una taxa de 45 euros i es passa a liquidar un import que oscil·la entre 150 i 

200 euros. Afegeix que el procediment per al cobrament d’aquesta taxa municipal també inclou 

que els particulars i les empreses han de fer la liquidació per avançat de la sol·licitud 

d’ocupació de la via pública. En aquest cas, doncs, el procés informàtic obliga a pagar el servei 

abans de fer-se, sense saber si serà acceptat o denegat. En cas que es denegui el servei 

s’ofereixen dates alternatives, però si no aquestes no van bé per poder realitzar aquestes feines, 

com mudances o rodatges, s’ha de tornar a començar el tràmit pagant la taxa de 86,31 euros. 

En segon lloc, comenta la normativa nova també augmenta la burocràcia i causa un augment de 

costos a les empreses del sector, majoritàriament pimes i autònoms. 

En tercer lloc, diu que aquesta modificació afecta greument l’activitat del sector, el qual ha 

experimentat minves en la facturació superiors al 40 % en solament un mes d’aplicació de la 

nova taxa municipal. 

En quart lloc, comenta que les noves taxes provoquen un desviament de l’activitat al mercat 

il·legal, a l’economia submergida, amb la consegüent afectació per al sector i per a la hisenda 

pública. 

A continuació, assenyala que hi ha els recursos tècnics suficients per establir un sistema de 

gestió i de control d’aquestes actuacions, molt més eficient i amb què es redueixen els costos 

reals del servei per a l’ajuntament. Així, comenta a la ciutat de Madrid les empreses disposen 

d’una base de dades que facilita a l’ajuntament el registre dels vehicles, propis o de tercers que 

treballin per a aquestes empreses, de manera que poden fer la sol·licitud directament i evitar 

així la burocràcia cada cop que s’ha de fer una gestió. 

Així, doncs, agraeix la transacció amb el Grup de Barcelona en Comú, el govern i el Grup 

Popular, que fa un prec en el mateix sentit. 

Quant a la proposició, exposa que es demana l’anul·lació o la reducció de la taxa vigent de 

86,31 euros per a l’exercici 2016 amb el procediment més urgent possible; la simplificació dels 

tràmits; el canvi de procediment de la sol·licitud; l’aplicació d’un sistema de gestió i control, i 

iniciar també les converses necessàries amb els afectats del sector. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’assistència als representants del sector que són presents a la 

sessió, a la Federació Catalana de Transports i als autònoms, i empreses petites i mitjanes, els 

representants de les quals també hi són presents, tots els quals s’han vist afectats per 

l’increment d’aquesta taxa de mudances. 

Tot seguit, insisteix que aquesta taxa ha causat greus perjudicis a autònoms i empresaris del 

sector. Recorda que la taxa es va implantar el 2016 amb unes ordenances fiscals votades en 

contra pel Partit Popular perquè entenien que incrementava la pressió fiscal a Barcelona i als 

barcelonins. Indica que aquesta taxa afecta el servei de mudances i que al final es converteix en 

una doble taxa, perquè n’hi ha una per a la sol·licitud d’ocupació de la via pública de 86,31 

euros, que entén que és abusiva i desproporcionada, i una altra d’ocupació de la via pública que 

pot arribar a 300 euros. El Grup Popular entén que això perjudica greument l’activitat del sector 

de les mudances, on el protagonisme el tenen precisament els autònoms i les empreses petites i 

mitjanes. A més a més, assenyala que aquesta situació pot provocar un greuge comparatiu amb 

la competència il·legal i deslleial que hi pot haver en el sector. 

A continuació, exposa que la proposta, consensuada amb el govern municipal i amb el Grup de 

Ciutadans, pretén rebaixar o anul·lar aquesta taxa vigent de 86,31 euros. En aquest sentit, el 
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Grup Popular ha acceptat la transacció amb el govern municipal per tal que l’acceptació del 

prec pugui tenir versemblança i pugui ser real al més aviat possible. També pretén simplificar 

els tràmits, racionalitzar els preus del servei, implementar la mesura al més aviat possible, 

aconseguir que un canvi de data en la prestació del servei no generi un altre pagament, 

implementar un sistema més eficient i que redueixi substancialment els costos i buscar el 

consens del sector per resoldre aquesta qüestió de cara a 2017. 

 

La Sra. RECASENS agraeix als grups proposants que hagin presentat aquestes iniciatives, atès 

que Convergència i Unió va denunciar el passat 10 de juny també en roda de premsa aquest 

tema, conjuntament amb el sector, al qual saluda i dóna la benvinguda en aquesta comissió. 

En primer lloc, aprofitant que el dia anterior el tinent d’alcalde Pisarello era al sopar de Pimec, 

recorda que es tracta d’un sector d’empreses petites i mitjanes i comenta, gràficament, que el 

govern amb aquesta taxa ha posat una tireta en una hemorràgia. Opina que el sector de les 

mudances és un sector que pateix en la seva tasca diària una dificultat excessiva a l’hora 

d’exercir l’activitat en la via pública, i creu que el govern s’ha precipitat a l’hora de posar 

aquesta nova taxa i intentar resoldre solament per la via de la fiscalitat un tema que necessita 

mesures més generals. 

D’altra banda, no entén que la proposició s’hagi transaccionat perquè el text original demanava 

l’anul·lació de la taxa i l’acord assolit incorpora la possibilitat de reduir-la. En aquest sentit, 

creu que seria bo anul·lar la taxa i després veure què es pot fer en matèria fiscal per ajudar el 

sector a ser competitiu. 

A continuació, reconeix que s’han introduït en la transacció algunes de les mesures relatives a 

la burocràcia i, per tant, considera que en aquesta línia es pot avançar. Tanmateix, demana que 

no s’oblidi la feina que s’havia fet en els anys anteriors per facilitar els tràmits administratius, 

perquè creu que havia estat positiva i s’hauria de continuar en aquesta línia. 

Tot seguit, fa una crida al govern perquè lluiti contra l’intrusisme i la pirateria que existeix en 

aquest sector. Apunta que és un sector amb un nivell alt d’intrusisme a la ciutat de Barcelona i, 

per tant, creu que això perjudica molt els treballadors del sector de les mudances perquè es 

produeixen abusos importants quan s’actua al marge de la legalitat. Així, doncs, insisteix a 

demanar al govern que adopti mesures no solament en l’àmbit de la fiscalitat, qüestió que li 

agradaria que quedés aparcada, i que implanti, conjuntament amb el sector, mesures de veritat 

per lluitar contra la pirateria, perquè afecta greument una capa laboral important de població. 
 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el mes de maig va entrar en vigor la taxa esmentada de 86,31 

euros i s’aplica quan se sol·licita l’autorització per a ocupació de la via pública, sense garantia 

que es concedeixi el permís. Aquesta taxa, sumada a d’altres existents, com la d’ocupació de 

via pública o la que es paga si s’ha de tallar el carrer, ha fet augmentar el preu de les mudances 

de manera sobtada fins a un nivell que consideren poc raonable. Assegura que aquest fet 

perjudica les empreses del sector i repercuteix la ciutadania que ha de fer una mudança o un 

trasllat, de manera que pot arribar a costar més aquest trasllat que l’objecte traslladat. 

A continuació, recorda que durant el debat de les ordenances ja es va comentar aquest augment 

de taxes, per exemple en el cas de rodatges d’anuncis i pel·lícules, que es feia per evitar la 

reserva d’espai públic de manera indiscriminada, mesura que el seu grup comparteix però que 

no s’hauria d’estendre al sector de les mudances. En aquest sentit, valora positivament que 

s’hagi transaccionat el text de la proposició que presenta Ciutadans amb l’objectiu d’obrir un 

diàleg amb el sector que permeti solucionar aquesta problemàtica, ja sigui a través de 

l’anul·lació o reducció de la taxa enguany o de mesures que permetin optimitzar la gestió de les 

mudances i dels tràmits associats per tal de reduir-ne el cost. 

Per tot això, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i creu que aquesta qüestió 

s’haurà d’estudiar en profunditat de cara a les ordenances fiscals de 2017 per tal de trobar una 

solució satisfactòria per a totes les parts implicades. 
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La Sra. LECHA recorda que la CUP va votar a favor de les ordenances fiscals, amb tot el que 

això comportava, i creu que tots els grups n’eren plenament conscients, malgrat alguns dels 

discursos inviten a dubtar-ne. 

Tot seguit, assenyala que aquesta taxa es paga en el moment que es fa un ús privat de l’espai 

públic continuat en el temps. Tanmateix, li consta que les empreses que habitualment fan aquest 

servei cobren la taxa als clients. D’altra banda, recorda que és un servei que els veïns i les 

veïnes no han de menester sovint, sinó en un espai perllongat en el temps. Així, doncs, 

considera que és desproporcionat demanar l’anul·lació de la taxa. 

A continuació, creu que l’afirmació que aquestes empreses han patit pèrdues de més del 40 % 

en un mes és falsa, perquè precisament aquell mateix matí en una reunió s’ha informat que 

s’han incrementat els permisos per a aquest servei. Aleshores, creu que les dues dades no poden 

ser certes. 

Pel que fa a la racionalització dels tràmits administratius hi estan plenament d’acord, i no 

solament per a aquest servei, sinó també en molts altres que depenen de l’ajuntament, 

començant per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, perquè s’ha d’agilitzar la burocràcia quan es 

demana un servei. 

Així, doncs, anuncia el vot contrari del seu grup, també perquè entén que el punt que demana 

l’establiment d’una base de dades per al control d’aquesta activitat és innecessari, atès que a 

l’hora de demanar el permís ja es recull la informació necessària, que també es pot obtenir 

mitjançant l’IAE. En aquest sentit, malgrat que a la transacció es diu que el govern estudiarà 

aquesta qüestió, reitera que la CUP no hi veu aquesta necessitat. 

Per acabar, pel que fa a l’elaboració d’un pla de control sobre el mercat irregular, manifesta que 

el Grup de Ciutadans habitualment carrega contra les classes populars i recorda que la taxa es 

paga per l’ocupació perllongada d’un espai públic, durant força hores, per fer una mudança, 

però que no s’ha de pagar quan els veïns i veïnes poden fer trasllats sense aquesta ocupació de 

l’espai públic. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que l’objectiu de les taxes és finançar el cost dels serveis, de 

manera que l’import de la taxa no pot superar el cost d’aquest servei. En aquest sentit, assenyala 

que la política de l’equip de govern, en el cas d’activitats privades que no persegueixen 

clarament un objectiu d’interès públicl, és que siguin aquestes empreses les qui paguin el cost 

del servei. Recorda que hi ha rebaixes en les taxes en casos de transport escolar o de serveis 

culturals, però en el cas de les empreses de mudances, per exemple, el govern considera que han 

de cobrir fins al 90 % del cost del servei, tal com passa amb molts altres serveis que es presten a 

la ciutat de Barcelona. 

A continuació, exposa que abans de 2016 el cost del permís per a mudances el pagaven tots els 

ciutadans mitjançant els pressupostos de l’ajuntament i les empreses de mudances solament 

pagaven el servei d’una hora de prestacions de la Guàrdia Urbana, que en la majoria dels casos 

era un servei que es cobrava però que no es prestava, perquè en aquest cas tampoc es cobrava 

per l’ocupació de la via pública. Aleshores, el que es pretén a partir de 2016 és que el cost de 

demanar els permisos l’assumeixin les empreses de mudances. 

D’altra banda, desmenteix que s’hagi produït un descens en la facturació de les empreses del 

sector com a conseqüència de l’aplicació de la taxa, sinó que en realitat s’ha produït un 

increment del 5,7 % en els permisos demanats entre maig de 2015 i maig de 2016, segons les 

dades de què disposa el govern. Així, informa que s’ha passat de 1213 permisos a 1282, és a 

dir, 69 permisos més. 

Dit això, i atès que es tracta d’una problemàtica que reconeix que afecta diferents autònoms i 

petites i mitjanes empreses, informa que el govern ha mantingut reunions amb tots aquests 

sectors i accepta la proposició després d’acordar un text transaccionat. 
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Pel que fa a la reducció de la taxa, matisa que el que s’ha acordat és donar un espai de temps 

per tal que el sector es pugui adaptar a la nova realitat mitjançant aquesta reducció, però es 

preveu que es vagi augmentant progressivament fins arribar a la cobertura del 90 % del cost del 

servei, que és la finalitat inicial de la taxa. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la voluntat del govern, com també suposa que ho deuen agrair els 

representants del sector que assisteixen a la sessió. Tanmateix, recorda que ja van advertir als 

grups municipals que van donar suport a l’augment de taxes que, en una ciutat amb la major 

pressió fiscal d’Espanya, perdien l’oportunitat de rebaixar aquesta pressió fiscal i van anar en 

contra dels empresaris petits i mitjans, dels autònoms, de la regeneració de l’economia, de la 

creació d’ocupació i, en definitiva, de rebaixar la càrrega fiscal als barcelonins. Tot i així, 

s’alegra que alguns grups hagin rectificat. Pel que fa a la CUP, no sap si són ells o són els altres 

grups els qui patinen, però en tot cas no acaba de saber quina és la classe treballadora que els 

preocupa. 

A continuació, assegura que tenen dades que palesen que la majoria del sector ha disminuït la 

facturació en un 40 %, com també altres sectors, com el dels rodatges, que signifiquen una 

oportunitat per donar a conèixer la ciutat i obtenir un retorn més enllà de la mera activitat 

empresarial. 

Seguidament, insisteix que el govern ha perdut l’oportunitat de rebaixar la pressió fiscal a 

Barcelona i que, a més a més, ho ha fet mentint, de la mateixa manera que van mentir quan van 

apujar l’IBI i deien que l’havien congelat i que solament s’apujava al 2 % dels barcelonins, però 

obviaven la revisió cadastral. En aquest sentit, recorda que en un debat a Barcelona TV van 

demanar que truquessin els ciutadans per veure si hi havia un sol barceloní que hagués pagat 

menys que l’any anterior en el rebut de l’IBI. 

 

El Sr. MULLERAS puntualitza que el segon punt del prec, que entén que ha estat acceptat pel 

govern municipal, parla de simplificar els tràmits per tal de reduir el cost del servei. Per tant, si 

es redueix aquest cost també es reduirà la taxa. Així, doncs, apunta que s’ha posat de manifest 

l’increment injust, abusiu i desproporcionat de la taxa de mudances de les ordenances fiscals de 

2016, aprovades pel PSC, Barcelona en Comú, la CUP i Esquerra Republicana. Per tant, agraeix 

que el govern rectifiqui. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica al Sr. Sierra que Esquerra Republicana no rectifica, sinó que 

intenta millorar les coses, i li recorda que gràcies al seu grup les ordenances només van pujar el 

2 % de l’IBI més alt, segons l’increment de l’IPC anual, de manera que a la pràctica per 

comptes de pujar va baixar. 

Tot seguit, mostra preocupació perquè la taxa finalment la paguen els usuaris de les mudances. 

Assenyala que hi ha molta gent que, a causa de la crisi, s’ha de traslladar a un pis més econòmic 

i la factura de la mudança per a aquesta gent és important. 

Finalment, agraeix que el govern es plantegi la reducció o l’anul·lació d’aquesta taxa. 

 

El Sr. PISARELLO replica que són Ciutadans i el Partit Popular els qui rectifiquen la posició, 

perquè aproven una proposició que planteja incrementar de manera progressiva en els anys 

propers aquesta taxa fins arribar a cobrir el 90 % del cost del servei. Per tant, els demana que no 

facin demagògia. En aquest sentit, reitera que una taxa no implica pressió fiscal perquè es paga 

allò que es consumeix i si no es paga mitjançat una taxa es paga mitjançant impostos, i això sí 

que seria augmentar la pressió fiscal. Reitera, doncs, que no és el govern qui rectifica, però que, 

per no perjudicar el sector, s’obre un espai de diàleg i l’increment es farà progressivament. Per 

tant, el govern no renuncia a la política de fons. 
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El Sr. SIERRA reitera que el Grup d'Esquerra Republicana va mentir i que ho continua fent. 

Torna a demanar que mostrin un rebut d’un sol barceloní que hagi pagat menys en el rebut de 

l’IBI que l’any anterior i assegura que es paga més en concepte d’IBI enguany que el 2015. 

 

La Sra. RECASENS exposa que Convergència i Unió estava a favor del text original perquè 

plantejava l’anul·lació de la taxa, però anuncia el vot contrari a la transacció que es porta a 

votació perquè ja no es parla d’anul·lar la taxa, sinó de reduir-la, i en segon lloc perquè planteja 

un increment progressiu d’aquesta taxa. Per tant, insisteix que el govern posa una tireta per 

tapar una hemorràgia perquè per la via de la fiscalitat no se solucionaran els problemes del 

sector. 

 

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

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

el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha 

expressa el vot contrari de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern Municipal prengui les següents 

mesures: Instar al Govern Municipal a negociar amb les empreses de mudances i activitats 

similars per poder assolir un acord majoritari d’aquest sector en relació a l'aplicació de la 

taxa “autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, 

vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, 

mudances, bastides, grues i reserves”, sobretot pel que fa a: - Anul·lació o reducció de la 

taxa vigent de 86,31€, per l’exercici 2016 mitjançant el procediment més urgent possible. 

Aquesta reducció del nivell de cobertura del cost (que actualment suposa el 90%) de prestar 

aquest servei ha d’anar acompanyada, també, d’un increment progressiu en els propers anys 

de la taxa per arribar a aquest nivell de cobertura de costos del 90%. - Simplificació dels 

tràmits a realitzar mitjançant una racionalització de la documentació,  evitant  constants  

duplicitats i un  treball  burocràtic extraordinari que perjudica l’activitat de pimes i 

autònoms del sector; amb l’objectiu de reduir el cost del servei. - Canvi del procediment de 

sol·licitud perquè, en cas de denegació del permís en una data concreta, l’empresa pugui 

sol·licitar una nova data sense duplicar-se la taxa, al no haver un canvi de les 

característiques del servei. - Anàlisi de la possibilitat d’aplicació d’un sistema municipal de 

gestió i control d’aquesta activitat mitjançant una base de dades en la que estiguin 

registrades les empreses i vehicles autoritzats, i així poder desenvolupar un pla de control 

sobre el mercat irregular que afecta a aquest sector i que opera a la ciutat. - Iniciar les 

converses necessàries amb els actors afectats per tal de desenvolupar una nova normativa per 

a l’exercici 2017, implementant un sistema més eficient i racional per a la gestió d’aquesta 

activitat a la ciutat de Barcelona. Bàsicament, a través de l'estudi per reduir 

considerablement aquesta taxa en la corresponent  ordenança fiscal, fixant-la de forma 

anual i per vehicle tal i com es fa en altres principals ciutats espanyoles. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3476) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Presentar abans d'un mes la nova Estratègia per a l'Ocupació a Barcelona 2016-2019 a la 

Comissió d'Economia i Hisenda i als agents econòmics, sindicals i socials implicats. 2. Garantir 

la participació dels Grups municipals i de tots els agents implicats en el procés d'elaboració 

d'aquesta estratègia. 3. Presentar semestralment davant de la Comissió d'Economia i Hisenda un 

informe dels resultats aconseguits mitjançant les mesures preses en l'Estratègia per a l'Ocupació 

a Barcelona 2016-2019. 
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El Sr. BOSCH exposa que a la comissió es tracten temes molt importants per a la ciutat, però hi 

ha un conflicte al metro que provoca moltes aglomeracions i incomoditats als ciutadans. Creu, 

doncs, que és just adreçar aquest tema i demana al govern de la ciutat que el resolgui com abans 

millor. Opina que està molt bé fer mítings polítics pel món però que els problemes de Barcelona 

s’han de resoldre a Barcelona, de manera que demana a l’alcaldessa, com a responsable 

màxima, que ho faci. 

Dit això, pel que fa a l’Estratègia d’ocupació 2016-2019, el Grup d'Esquerra Republicana creu 

que és un aspecte vital per a l’ajuntament i per a la ciutat de Barcelona. Recorda que hi havia un 

compromís per tal que el 15 d’abril Barcelona Activa hagués elaborat aquesta estratègia. 

Constata que això no ha estat així i, passats dos mesos, demanaven que en el termini d’un mes 

el govern presentés aquesta Estratègia d’ocupació. Afegeix que, fruit d’una transacció a què han 

arribat amb el govern, aquest termini s’ha allargat a tres mesos, com a màxim. 

A continuació, celebra que hi hagi hagut un procés participatiu, però indica que queden algunes 

ombres. Saben que hi han participat alguns sindicats i algunes entitats representatives, per 

exemple del tercer sector, però l’informe també diu que en aquest procés participatiu per definir 

l’Estratègia d’ocupació a la ciutat de Barcelona hi han participat operadors privats. Vol saber, 

doncs, quins han estat aquests operadors privats per saber quines empreses han estat 

consultades i quina magnitud tenen. També voldrien saber si s’ha parlat amb la Conselleria de 

Treball, que, com és sabut, té competències molt àmplies en aquest àmbit, o amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya, que també en té. 

D’altra banda, comenta que saben que el govern no ha parlat amb Pimec ni ha arribat a cap 

acord sobre aquesta Estratègia d’ocupació, tot i que en aquests moments Pimec és l’agrupació 

d’empreses petites i mitjanes més important de la ciutat de Barcelona. Així, considera que és 

correcte que es parli amb Foment del Treball, però s’ha de tenir en compte la representativitat 

d’aquesta organització empresarial, i creu que també s’ha de parlar amb els sindicats, amb el 

tercer sector i amb tothom, però reitera que no es pot obviar el pes que té Pimec. Suposa que en 

el sopar celebrat el dia anterior es devia comentar aquest tema però, en tot cas, reclama que el 

govern busqui una altra ocasió per parlar-hi perquè creu que aquesta qüestió és ineludible. 

També desitjaria que hi hagués converses amb els altres grups municipals, perquè estan al 

servei de la ciutat i en una qüestió tan important com aquesta no solament els agradaria ser-hi, 

sinó que tenen l’obligació de col·laborar-hi i d’aportar-hi tot allò que bonament puguin aportar. 

Finalment, demanen que aquesta estratègia tingui en compte la mesura que es va aprovar 

recentment en el plenari del Consell Municipal per a l’establiment d’un salari mínim de mil 

euros per a tots els treballadors de Barcelona, especialment els de l’ajuntament i els de les 

empreses adjudicatàries, i assenyala que també s’hauria d’encoratjar totes les empreses que 

operen a Barcelona a contractar tants de treballadors com puguin, però alhora amb condicions 

de treball decents. Entén, doncs, que aquesta frontera dels mil euros hauria de formar part de 

l’Estratègia d’ocupació de manera íntegra, explícita i clara. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable de Convergència i Unió a la proposició, i recorda 

que fa temps que critiquen la situació de Barcelona Activa i els canvis continus que s’hi 

produeixen. A més a més, li sembla que aquesta empresa s’està sobrecarregant de directius 

sense que alhora hi hagi una estratègia clara sobre les polítiques econòmiques de la ciutat, 

especialment sobre les polítiques d’ocupació. 

En segon lloc, pregunta per què el govern no ha tornat a convocar la Taula Barcelona 

Creixement ni la Taula Treball Empresa, on hi havia representació dels sindicats, Pimec, 

Foment del Treball, la Cambra de Comerç, els gremis de la ciutat, els autònoms i també el SOC, 

constituïda per dissenyar i consensuar les polítiques d’ocupació, i on es podria parlar de les 

polítiques a mida que necessita Barcelona per als aturats que hi ha. 
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En tercer lloc, voldria saber què passa amb els diferents programes que hi havia en marxa sobre 

polítiques d’ocupació. Saben que el govern ha continuat aplicant-ne alguns, com el Proper i el 

PILS, els quals, segons informacions recents de la tinent d’alcalde Laia Ortiz, han donat bones 

xifres d’inserció de persones vulnerables, situació de la qual el seu grup s’alegra. Tanmateix, no 

saben què passa amb els programes «Barcelona crea ocupació» i el «Barcelona es compromet», 

tot i que, pel que fa a aquest darrer, saben que se n’han canviat les condicions, cosa que no 

entenen perquè el govern anterior pretenia incentivar la contractació a divuit mesos i aquest 

canvi de condicions permet fer contractacions a sis mesos, situació que qualifica de precarietat 

laboral. 

Finalment, comenta que poden o no agradar les polítiques d’ocupació de Convergència i Unió, 

però no entenen que el govern no en tingui cap. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. En primer lloc, repeteix 

per tercera vegada en aquesta sessió, perquè l’ocupació és una de les banderes principals de 

Ciutadans. 

En segon lloc, assenyala que no se senten identificats amb el model que desenvolupa el govern 

municipal des de Barcelona Activa, ni el comparteixen. Considera que aquesta empresa no ha 

de ser un ens que faci acompanyament i plans d’ocupació per tal de donar feina a persones 

durant sis mesos, nou mesos o un any i que després tornen a la llista de l’atur, perquè, malgrat 

que obtinguin una petita formació, aquest no hauria de ser l’objectiu principal de Barcelona 

Activa. 

En tercer lloc, recorda que el seu grup va proposar un procediment d’intermediació per tal que 

Barcelona Activa es dediqués realment a la creació d’ocupació, a posar en contacte empreses 

amb els aturats, no solament els que han passat per Barcelona Activa per fer formació i 

actualitzar-se, sinó també amb els aturats del SOC. 

A continuació, manifesta que el seu grup no comparteix el model d’economia social, 

cooperativa i solidària, que és l’únic que es fomenta des de Barcelona Activa i des de l’acció 

del govern municipal, al qual s’ha incorporat el PSC. Matisa que no estan en contra d’aquest 

tipus d’economia, i fins i tot creuen que el model empresarial de cooperativa és adequat per 

generar ocupació i en el qual molts treballadors d’empreses en crisi poden trobar solucions, 

però no creuen que hagi de ser el model principal per a la regeneració de l’economia de 

Barcelona i per al que hauria de ser l’objectiu últim del govern i dels grups de l’oposició, que és 

resoldre l’atur i crear ocupació de qualitat, el problema principal de la ciutat segons els 

barcelonins mateixos. 

Finalment, celebra que Esquerra Republicana comenci a fer oposició i que es desmarquin d’un 

govern a l’ombra, que han mantingut juntament amb Barcelona en Comú votant a favor de totes 

i cadascuna de les accions importants del govern, com les ordenances fiscals i les modificacions 

pressupostàries, des de la investidura fins a l’actualitat. Els demana també que aquesta petició i 

aquest tipus d’iniciatives les traslladin a l’Àrea Metropolitana, on governen conjuntament amb 

Barcelona en Comú i el PSC. 

 

El Sr. MULLERAS diu que l’ocupació ha de ser l’objectiu principal de les polítiques públiques, 

com defensa el Grup Popular, perquè l’ocupació garanteix que hi hagi activitat econòmica, 

creació de riquesa, que es facin polítiques socials i, en definitiva, l’estat del benestar, és a dir, 

l’educació, la sanitat i les polítiques públiques que es desenvolupen des de l'Administració. 

Així, apunta que si no es genera riquesa aquesta no es pot repartir i, per tant, no es pot garantir 

l’estat del benestar. 

A continuació, es mostra favorable que hi hagi una estratègia per a l’ocupació a la ciutat. 

Tanmateix, no volen que es reprodueixi el Pacte per a l’ocupació que el PSC i la Iniciativa per 

Catalunya d’Ada Colau van fer els anys 2008-2011. No creuen que aquest pacte garanteixi la 
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creació d’ocupació ni la millora de l’activitat econòmica a llarg termini, perquè les mesures que 

es van implementar eren enfocades només al curt termini i es necessita una orientació a més 

llarg termini, una millora de la formació professional i també ajudar els autònoms i les pimes a 

fer front a la crisi i per evitar el tancament de negocis. En, el Grup Popular defensa l’ampliació 

de les mesures que se centren en l’orientació, formació i selecció laboral. També defensen 

mesures a llarg termini i que s’eviti la destrucció dels llocs de treball, tal com malauradament es 

dóna a Barcelona. 

Per aquestes raons, creuen que és necessari no solament un pla de xoc contra l’atur, i en el seu 

moment ja van defensar que questa hauria d’haver estat la primera mesura que hauria hagut 

d’implantar aquest govern municipal, sinó que això sigui compatible amb aquesta Estratègia per 

a l’ocupació a Barcelona que planteja la proposició. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia el vot favorable a la proposició. Entenen que l’Ajuntament de 

Barcelona ha d’assumir un rol protagonista en matèria de generació d’ocupació, però també 

d’ocupació estable i de qualitat. Considera que no es pot permetre que la iniciativa privada 

continuï generant beneficis a costa de generar situacions de precarietat, pobresa i desigualtat 

social. Així, doncs, que l’ajuntament ha de definir el model de ciutat basat en un determinat 

d’ocupació i ha d’assumir un mode econòmic fonamentat en l’assumpció d’un rol protagonista 

en la creació d’ocupació i en la definició de línies estratègiques d’intervenció econòmica. 

Seguidament, diu que s’ha de tenir en compte que l’ajuntament actualment genera precarietat 

laboral i pobresa. També feminitza la pobresa, com a l’àrea de drets socials, com s’ha constatat 

amb els contractes de teleassistència, del Servei d’Atenció Domiciliària, de treballadores de 

Barcelona Activa. En aquest sentit, la CUP - Capgirem Barcelona creu que, pel que fa a les 

moltes treballadores que fan possible els diferents serveis a la ciutat, l’ajuntament ha d’exercir 

un control directe per garantir-ne les condicions laborals. 

D’altra banda, opina que en aquest pla hi ha d’haver una transversalització de gènere i també 

pel que fa a la diversitat funcional. En aquest sentit, manifesta que a l’Àrea de Drets Socials i a 

la Comissió de Drets Socials s’han presentat diferents programes que esperen que es tinguin en 

compte i s’incloguin en aquesta planificació per tal de no anar solapant polítiques i programes 

diferents, i mantenir-ne la coherència. També creu que s’ha de fer un èmfasi especial en la 

joventut i en l’atur de llarga durada, sobretot dels majors de cinquanta anys. Assenyala que s’ha 

de començar per l’ajuntament mateix i, a partir d’aquí, desenvolupar polítiques que posin 

l’èmfasi en la gestió correcta de l’ocupació, la qual cosa vol dir plantar cara a les grans 

empreses que precaritzen molts dels sectors de treballadors. 

Per acabar, diu que entenen que és fonamental plantejar la generació d’ocupació tenint en 

compte la diversificació real de l’economia. En aquest sentit, indica que no pot ser que 

Barcelona solament generi ocupació precària mitjançant el turisme o la construcció. Per això, 

considera que s’han de trobar noves eines per generar aquesta ocupació de qualitat. 

 

El Sr. PISARELLO comparteix la preocupació per la situació de l’ocupació a la ciutat, que, tal 

com ja s’ha dit, ha de ser estable i de qualitat. Creu que és important insistir en aquest aspecte 

perquè creu que ni el Partit Popular ni Ciutadans comparteixen plenament aquesta visió, atès 

que insisteixen que cal crear ocupació però mai no aclareixen quin tipus d’ocupació s’ha de 

generar. El govern és conscient que l’ajuntament no té competències en matèria laboral i que 

per tenir ocupació de qualitat s’han de derogar les reformes laborals aprovades pel Partit 

Popular i pel Partit Socialista els darrers anys. 

Tanmateix, assegura que la consideració anterior no implica que no s’hi pugui fer res, sinó que 

es poden fer moltes coses per impulsar una ocupació estable i de qualitat a la ciutat. En primer 

lloc, assenyala que Barcelona Activa és una de les eines de què es disposa, però una altra eina 
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molt potent és la contractació pública, i el govern treballa fermament per modificar aquesta 

contractació, per establir diferents guies. En aquest sentit, apunta que l’Ajuntament de 

Barcelona mobilitza més de 500 milions d’euros cada any en matèria de contractació pública. 

Per tant, malgrat que legalment no es poden introduir com a criteri els salaris mínims de mil 

euros, sí que es pot establir que les empreses que contractin amb l’ajuntament hagin de 

respectar els convenis laborals o que paguin sous superiors als establerts per conveni, que en 

molts casos seran més de mil euros. 

A continuació, comenta que el govern està impulsant un acord de ciutat perquè hi hagi un salari 

mínim de mil euros a la ciutat, via oberta a la participació de les diferents forces polítiques, 

perquè pensa que si no hi ha un acord polític, econòmic, sindical, etcètera, aquest acord no serà 

possible. De fet, recorda que és precisament això el que va aprovar el plenari del Consell 

Municipal unes setmanes enrere. 

D’altra banda, assegura que el cooperativisme és una altra via important per crear ocupació, 

encara que no sigui la principal, perquè representa el 7 % del PIB de la ciutat. 

Quant a Barcelona Activa, opina que és una eina més. Recorda que una de les primeres mesures 

del nou govern va ser triplicar els plans d’ocupació i assegura que tota la política de Barcelona 

Activa s’adreça a aquest objectiu. 

Tot seguit, indica que no solament el món sindical, sinó també el món de la petita i mitjana 

empresa ha tingut un paper cabdal en el plantejament de l’Estratègia d’ocupació. No sap d’on 

ha sortit la referència a Foment del Treball, però assegura que amb qui més ha parlat el govern 

ha estat amb Pimec, com ho demostra el fet que les empreses petites i mitjanes han estat les més 

interessades i les més beneficiades per la reforma en matèria de contractació pública, mitjançant 

mesures que ja s’han implantat. 

Finalment, comenta que en l’Estratègia d’ocupació han participat treballadors i treballadores de 

Barcelona Activa, diferents àrees i districtes de l’ajuntament, entitats del tercer sector, també les 

persones implicades en el procés participatiu del PAM. Informa que es preveu que durant el 

mes de setembre es pugui presentar aquesta estratègia als grups municipals. 

 

El Sr. BOSCH comenta les guies de contractació per dignificar els salaris a què s’ha referit el 

Sr. Pisarello i el fet que legalment no es pugui fixar un llindar de mil euros per a les empreses 

contractants. Pregunta, però, per què el govern va votar a favor de la proposta que va presentar 

Esquerra Republicana al plenari si legalment no pot implementar aquesta mesura. Recorda que 

la proposta contemplava la inclusió en els plecs de clàusules del salari mínim de mil euros. 

Esquerra Republicana opina que aquesta mesura sí que és legal i una altra cosa és que el govern 

vulgui tractar aquesta qüestió d’una altra manera. 

Pel que fa a Pimec, els ha arribat que el govern no hi ha parlat sobre l’Estratègia d’ocupació a 

Barcelona 2016-2019. En tot cas, suposant que els hagin informat incorrectament, no tenen la 

sensació que hi hagi una implicació total de la principal patronal de Barcelona i, per tant, 

considera que en aquest aspecte hi ha molt de camp per treballar. 

 

El Sr. SIERRA afirma que la mesura d’incloure el sou mínim de mil euros en els plecs de 

condicions va ser un brindis al sol, com tantes altres que s’aproven contínuament. Afegeix que a 

les campanyes electorals hi ha grups que fan el mateix, fins al punt que proposar salaris mínims 

de 1.500 euros sembla poca cosa. 

 

La Sra. RECASENS anuncia que demanarà al govern una compareixença o algun altre tràmit 

per poder parlar de les polítiques d’ocupació, perquè a més a més tenen respostes per escrit on 

se’ls diu que s’estan reduint els fons destinats a polítiques d’ocupació i, per tant, volen aclarir-

ho i saber exactament quines són les polítiques d’ocupació del nou govern. 
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El Sr. PISARELLO replica al Sr. Bosch que quan es va discutir aquesta qüestió en el plenari ja 

van aclarir que en matèria de contractació pública legalment no es podia fer, però que una altra 

cosa és acceptar que la Barcelona hauria de generar un espai de concertació perquè existeixi 

aquest salari mínim de mil euros, qüestió en la qual el govern està plenament compromès. 

Tanmateix, reitera que això no s’ha de produir necessàriament en la contractació pública, en 

què els salaris poden ser superiors a mil euros en molts casos i que aquest és l’objectiu. 

Insisteix, doncs, que s’ha de promoure aquesta mesura entre les empreses que inverteixen en la 

ciutat, amb independència que també es pugui fer a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el 

vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa 

el vot favorable de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- Presentar en el 

termini de 3 mesos la nova Estratègia per a l’Ocupació a Barcelona 2016-2019 a la Comissió 

d’Economia i Hisenda i als agents econòmics, sindicals i socials implicats. 2.- Garantir la 

participació dels Grups Municipals i de tots els agents implicats en el procés d’elaboració 

d’aquesta estratègia. 3.- Presentar anualment davant de la Comissió d’Economia i Hisenda 

un informe dels resultats aconseguits mitjançant les mesures preses en l’Estratègia per a 

l’Ocupació a Barcelona 2016-2019. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3491) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

autoritzar als grups municipals a la fiscalització de la partida pressupostària 76430 de despesa 

de la classificació econòmica del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona que inclou 

la transferència anual a Barcelona Regional i, per tant, a la fiscalització del detall dels seus 

comptes i factures, amb la major brevetat possible. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que a la proposició original que van presentar reclamaven la 

constitució d’una comissió especial de comptes per fiscalitzar les presumptes irregularitats 

trobades a Barcelona Regional, i el Grup Popular continua demanant aquesta comissió especial 

o, en tot cas, que la Junta de Portaveus es pugui conformar com a comissió de comptes i s’hi 

puguin analitzar aquestes presumptes irregularitats a Barcelona Regional. Entén que això 

permetria la compareixença de responsables d’aquest organismes durant els mandats anteriors 

per donar explicacions sobre el que qualifica d’autèntica caixa negra. Creu que el govern hauria 

de ser exemplar en la transparència i, per tant, entén que l’opacitat en aquest organisme, que el 

Grup Popular sempre ha denunciat, s’hauria d’acabar. 

En segon lloc, la proposició demana que tots els grups municipals puguin accedir a la 

fiscalització dels comptes, de les factures i dels contractes dels darrers anys a Barcelona 

Regional. Així, esmenta que a començament del mes de juny de 2016 es va fer públic un 

informe d’auditoria, encarregat per la direcció actual de Barcelona Regional, que posava sota 

sospita la gestió del període 2012-2015 i parlava de projectes deficitaris i antieconòmics per 

import 1,9 milions d’euros, de contractació de persones sense serveis reals i de condonació de 

saldos per valor de 187.000 euros a una agrupació d’interès econòmic. 

El Grup Popular demana que la fiscalització no es limiti al període 2012-2015, sinó que 

s’ampliï al mandat de governs municipals anteriors, perquè, si hi pot haver irregularitats en els 

darrers anys, una auditoria hauria d’ampliar la base de treball a anys anteriors. Es pregunta, 

doncs, si es pot tenir la seguretat que anteriorment a 2012 no hi havia també contractació directa 
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i fraccionament a Barcelona Regional, si es poden tenir garanties que aquesta manca de 

concurrència i transparència no existia anteriorment i que no es contractaven presumptament 

persones que no treballaven de forma real a Barcelona Regional.  

Atès que totes aquestes garanties no existeixen, entén que s’hauria d’ampliar l’auditoria als 

anys anteriors. De fet, afegeix, l’auditoria encarregada a Oliver Camps parla de projectes entre 

els anys 2009 i 2011 a Belgrad, a l’aeroport d’Atenes i de tasques prospectives que també estan 

sota sospita. 

A continuació, recorda que el Grup Popular fa temps que demana l’accés a la fiscalització 

d’empreses com Barcelona Regional, perquè són societats que treballen de forma opaca. Així, 

durant aquest darrer any han presentat disset iniciatives, gairebé dues cada mes, per fiscalitzar 

Barcelona Regional. Afegeix que en aquesta empresa passa el mateix que passava a Catalana 

d’Iniciatives, empresa que va acabar malament, i el mateix que al Port Fòrum, que esperen que 

no acabi igual. Remarca que cap administració fiscalitza Barcelona Regional perquè no n’hi ha 

cap que tingui un percentatge de participació prou important per poder tenir accés al compte 

general. Al final, insisteix, ningú no fiscalitza aquestes societats. 

Per tot plegat, el Grup Municipal Popular reclama a aquest govern, que fa bandera de la 

transparència, que sigui transparent ell mateix i que posi llum a la caixa negra de Barcelona 

Regional, i demana el vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. RECASENS intuïa que el Partit Popular aprofitaria aquesta comissió per parlar de les 

caixes negres i admet que cadascú exerceix l’oposició com considera convenient. 

A continuació, exposa que a la Intervenció General de l'Administració de l’Estat hi ha hagut un 

debat històric al voltant de Barcelona Regional i sobre si havia de consolidar els comptes a 

l’Ajuntament de Barcelona o a la resta d’empreses que conformen aquesta societat anònima 

amb accionariat públic. Assenyala que el gener de 2016 la IGAE va resoldre que aquesta 

consolidació s’havia de fer a l’ajuntament, de manera que els exercicis següents ja podran ser 

fiscalitzats en la Comissió Especial de Comptes, de la mateixa manera que es fiscalitza BSM o 

qualsevol de les empreses consolidades del grup. De tota manera, assegura que els anys 

anteriors, quan algun grup de l’oposició ho demanava, el govern de Convergència i Unió 

donava la informació requerida i entén que el govern actual també ho hauria de fer. 

D’altra banda, creu que es fa un mal favor a Barcelona Regional, i en general a la ciutat, 

escampant la sospita que hi ha caixes negres i d’altres irregularitats. Recorda que aquest 

organisme va ser sotmès a quatre auditories, realitzades pel despatx liderat pel degà del Col·legi 

d’Economistes, i en cap d’elles no es va formular cap salvetat que s’hagi de considerar en 

aquests moments. A més a més, assenyala que Barcelona Regional ha posicionat la ciutat en 

diferents congressos internacionals, ha ajudat a atraure 7.5000 milions d’euros d’inversió 

estrangera i ha impulsat 270 projectes, tot el qual representa 20.000 llocs de treball. Per això, 

quan el govern va decidir impulsar algunes actuacions des de Barcelona Regional, el Grup de 

Convergència i Unió ja va expressar el seu posicionament. 

Tot seguit, comenta que la memòria de gestió de Barcelona Regional curiosament es va 

despenjar de la web de manera inexplicable i no entén per quina raó el govern actual vol amagar 

aquesta memòria, on es recollia tota la feina realitzada. Així, doncs, reclama transparència 

absoluta al govern i que doni a l’oposició tota la informació que li demani. 

 

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

que els sorprèn la proposició perquè es demana autoritzar els grups municipals a fiscalitzar una 

partida pressupostària. El seu grup entén que una de les obligacions principals dels grups de 

l’oposició és la fiscalització dels comptes públics i, per tant, el control del diner públic. Recorda 

que el Grup Popular ja eren membres d’aquesta comissió els anys anteriors, però ara demanen 

la fiscalització dels anys 2012 a 2015. Desconeix, doncs, si no van fer la seva feina en aquell 
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moment perquè eren socis del govern o si ara, a conseqüència que l’auditoria ha posat de 

manifest que hi ha irregularitats, intenten suplir el treball que no van fer durant el mandat 

anterior. Insisteix, doncs, que la principal funció dels grups de l’oposició és la fiscalització dels 

comptes públics, i pregunta al portaveu del PP si no els va sorprendre que hi hagués 

contractació d’empreses i serveis o activitat internacional que no tenien cap mena de 

justificació, contractes de 140.000 euros que es donaven fraccionats en contractes de 50.000 

euros, adjudicats mitjançant procediment negociat i no per concurs públic. Pregunta si el PP va 

demanar aquests expedients, als quals havia de tenir accés perquè Barcelona Regional és una 

empresa pública. Per tant, el fet que anys després demanin la fiscalització d’uns comptes als 

quals tenien accés anys anteriors els sorprèn. 

A continuació, anuncia que votaran a favor de la proposició perquè ha estat Ciutadans qui ha 

demanat que es creï una comissió d’investigació per tal d’aclarir les irregularitats detectades per 

l’auditoria externa que va encarregar el govern, i que segons la mateixa auditoria s’han de dur a 

fiscalia. Entén, doncs, que aquesta situació requereix que s’assumeixin responsabilitats 

polítiques. Reitera, però, que aquesta proposta s’hauria d’haver fet molt abans, d’acord amb la 

funció de fiscalització de comptes públics que tenien els grups municipals que tenien 

representació a l’ajuntament, i veu que això no ha estat així. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup. Assegura que són favorables a la 

transparència total i que es coneguin tots els comptes sempre. Tanmateix suggereix al portaveu 

del Partit Popular que s’apliqui aquesta vocació fiscalitzadora a ell mateix i al seu partit. En 

aquest sentit, comenta que dies enrere es va saber que s’havia fet una auditoria secreta sobre les 

obres de l’estació de la Sagrera i, tot i que no saben què diu, sí que saben que hi ha indicis 

d’irregularitats del ministeri i afirma que la ministra Ana Pastor, amb qui diu que té bona 

relació, oculta informació. En canvi, comenta que les quatre auditories que s’han fet a 

Barcelona Regional són públiques. Per tant, li sembla bé que hi hagi transparència i insisteix 

que votaran a favor de la proposició, però reclama que el Sr. Mulleras no faci servir dues vares 

de mesurar segons qui sigui el que ha d’oferir transparència i s’ha de deixar fiscalitzar. 

D’altra banda, apunta que aquest cas està en mans de la fiscalia, que és qui ha d’investigar-lo. 

Mentrestant, el seu grup esperarà les resolucions dels jutges i els fiscals, i si hi ha proves de 

delicte o d’irregularitats demanaran que se’n castigui els responsables, i, si no n’hi ha, entén 

que convé silenci i prudència. 

 

La Sra. ROVIRA exposa que aquesta proposició és una mostra més de la hipocresia del Partit 

Popular. Així, sense entrar a jutjar l’oportunitat de la proposta, manifesta que no accepten 

lliçons de transparència del que anomena «partit dels sobres», del partit de Bàrcenas, del Palma 

Arena i de la trama Gürtel, entre d’altres, i les que encara han de sortir. Afirma que aquest partit 

està podrit per la corrupció i, per tant, no es pot erigir com a garant de la transparència ni pot 

exigir a la resta que actuïn amb honradesa, quan són ells els primers que no ho fan. Afegeix que 

això no és d’ara, sinó que la corrupció és estructural en aquesta formació des de fa dècades, 

malgrat que ho neguin i s’espolsin les responsabilitats. Per tant, els suggereix que s’estalviïn les 

mostres d’indignació davant d’un cas com el de Barcelona Regional, ja que frega el ridícul. 

Tot i així, la CUP està d’acord que cal fiscalitzar tot allò relacionat amb Barcelona Regional, les 

múltiples empreses que hi ha i tota la política que faci el govern, i assegura que seguiran les 

investigacions que es duguin a terme.Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. PISARELLO informa que poc després d’accedir al govern van detectar irregularitats a 

Barcelona Regional, de manera que van accelerar el relleu a la presidència d’aquest organisme i 

van encarregar un informe preliminar a lletrats i interventors municipals. Apunta que ja en 

aquell moment van detectar indicis d’irregularitats greus que es van presentar al consell 
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d’administració i aquest va decidir que es fes una auditoria independent. Tres setmanes enrere 

es va enllestir l’auditoria i se’n van presentar els resultats al darrer consell d’administració de 

Barcelona Regional. Així, els indicis greus es van confirmar, tal com és sabut, i davant 

d’aquestes irregularitats el consell d’administració va decidir enviar l’informe a fiscalia, la qual 

ja tenia una investigació oberta sobre aquesta qüestió, cosa que demostra que tot plegat no eren 

imaginacions del govern. 

A partir d’aquí, el govern ha començat a revisar els sistemes de control sobre les aportacions de 

l’ajuntament a Barcelona Regional i està preparant un procediment per tal que cada encàrrec de 

gestió haurà de comptar amb una liquidació i una justificació dels recursos que s’hi han aportat. 

És a dir, el govern no solament investiga el que va passar amb anterioritat, sinó que està posant 

en marxa mecanismes perquè no es repeteixin les irregularitats. 

A continuació, manifesta que la seva voluntat és fer net i posar llum on no hi havia 

transparència. Per tant, atenent la petició del Grup Popular, s’ha demanat a Intervenció que en 

el termini d’un mes efectuï un informe detallat sobre com s’han gestionat i com s’han justificat 

els encàrrecs de gestió de Barcelona Regional on aparegui la partida pressupostària 76430, de 

despesa de la classificació econòmica del pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assenyala que aquesta partida inclou la transferència anual a Barcelona Regional. Una vegada 

que tinguin aquest informe el lliuraran als grups municipals perquè tinguin més informació 

sobre aquesta qüestió. 

Finalment, anuncia el vot favorable del govern a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix el vot favorable de tots els grups excepte la CUP, que ha anunciat 

l’abstenció, perquè, malgrat les diferents intervencions, la proposta serà aprovada per una 

immensa majoria de la comissió. 

Seguidament, replica a la portaveu de Ciutadans que el Partit Popular no ha estat soci de ningú i 

li diu que potser s’ha confós amb els pactes que Ciutadans ha fet amb el PSOE a Espanya, fent 

referència al pacte d’investidura. Contràriament, recorda que el seu grup va votar en contra de 

la investidura fins i tot de l’alcalde Trias en el mandat anterior i en la majoria dels seus grans 

acords. Per tant, insisteix que no han estat socis de ningú a l’Ajuntament de Barcelona. 

D’altra banda, desmenteix l’acusació que ha fet la portaveu de Ciutadans que el Grup Popular 

no havia fet un seguiment d’aquesta qüestió els anys anteriors, i recorda que a la Comissió de 

Comptes del segon semestre de l’any 2015 ell mateix va argumentar que Barcelona Regional 

s’escapava del control i de la fiscalització de l’ajuntament, raó per la qual la consideraven una 

caixa negra, tal com fa molts anys que denuncia el Partit Popular, i a més a més s’escapa del 

control d’altres administracions, com Catalana d’Iniciatives, que malauradament va acabar 

malament. 

Per acabar, replica a la Sra. Recasens que fins ara cap administració fiscalitzava Barcelona 

Regional, i que el Palau de la Música també l’auditaven uns auditors molt coneguts a 

l’ajuntament. 

Per tant, el Grup Popular presenta aquesta proposició per tal que tots els grups municipals 

puguin tenir accés a aquesta informació. 

 

La Sra. MEJÍAS comenta que els pactes que hagin pogut fer les diferents formacions no tenen 

cap relació amb aquesta qüestió. En tot cas, reitera que el Grup Popular tenia representació a 

l’ajuntament i una de les tasques principals de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona és la 

fiscalització de comptes. Per tant, haurien d’haver fet alguna denúncia pública, de la mateixa 

manera que hi ha hagut altres institucions a Catalunya, que no es podien fiscalitzar i en les quals 

s’han detectat irregularitats que han sortit a la llum pública i han arribat a la fiscalia. 

Finalment, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició perquè també estan d’acord en la 

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

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

vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa 

l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/3467) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Que finalitzada la licitació 

del servei de recepció, atenció telefònica i informació a les persones usuàries dels espais 

d'incubació de Barcelona Activa, ubicats a la Incubadora Glòries, Almogàvers Business 

Factory, MStartup Barcelona i Parc Tecnològic Barcelona Nord el proper 31 de desembre de 

2016, no es prorrogui aquest contracte ni es torni a obrir un procés de licitació per contractar la 

prestació d'aquest servei amb una empresa externa. Segon.- Que el personal que actualment 

presta aquests serveis a les dependències citades anteriorment, s'internalitzi amb l'objectiu que 

formin part del personal de Barcelona Activa, SAU SPM. 

 

LA Sra. LECHA exposa que la proposició fa referència a la plantilla que presta el servei de 

recepció, atenció telefònica i informació a les persones que tenen el primer contacte amb la 

Incubadora de les Glòries de Barcelona Activa, que engloba Almogàvers Business Factory, 

MStartup Barcelona i el Parc Tecnològic Barcelona Nord, serveis externalitzats a l’empresa 

ISM. 

A continuació, indica que el contracte finalitza 3l de desembre de 2016. Demanen, doncs, que 

un cop finalitzat el contracte no es faci una nova licitació i que el personal que presta aquest 

servei sigui internalitzat, de manera que passi a formar part de la plantilla de Barcelona Activa 

per tal que tingui unes condicions de treball més favorables. 

D’altra banda, assenyala que aquestes persones, com altres persones que fan un servei 

externalitzat dintre de l’ajuntament i que compaginen la feina amb personal de l’ajuntament, 

configuren diferents plantilles però dins d’un mateix equip de treball. Aquests treballadors, 

afegeix, informen, orienten, atenen i són les cares visibles per a la primera persona que arriba a 

aquests serveis municipals. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, tot i que n’entenen la 

motivació de fons de la CUP pel que fa a la contractació i als treballadors de Barcelona Activa. 

Comenta que en els consells d’administració de Barcelona Activa els sindicats mateixos han 

denunciat de manera reiterada la precarietat que es produeix en aquesta empresa i el desgavell 

que hi ha en l’organigrama i de la massa salarial. En aquest sentit, apunta que hi ha 45 

treballadors que estan en una situació de concatenació de contractes, és a dir, de paralització i 

represa de la contractació laboral, i els sindicats demana una nova estructura i que es creïn 

noves places. 

A continuació, recorda que aquesta mateixa situació es produïa quan Convergència i Unió va 

arribar al govern, quan es van trobar amb una plantilla de Barcelona Activa absolutament 

precaritzada, perquè la meitat de la plantilla es pagava amb fons provinents del SOC, i el primer 

que van haver de fer va ser pagar amb recursos de l’ajuntament tota la plantilla per tal de poder-

la estructurar i que deixessin de dependre d’una subvenció, perquè hi va haver una retallada 

important en polítiques d’ocupació i hi havia més de cent treballadors que tenien el perill de 

perdre el lloc de feina. Afirma que aquesta situació no s’ha volgut entendre o no s’ha volgut 

explicar mai, però comenta que ella personalment es va implicar per resoldre aquesta qüestió. 

Pel que fa a la licitació, assenyala que es va fer una rebaixa molt important en el concurs i creu 

que va ser una bona adjudicació. 
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D’altra banda, comenta que a Barcelona hi ha cinc incubadores, a més a més del Parc 

Tecnològic, que acullen més de 170 empreses i que hi ha un índex de supervivència de més del 

80 %, índex que considera molt alt si es compara amb altres incubadores d’altres indrets. 

Finalment, creu que la CUP no hauria de posar el focus en aquesta qüestió, sinó en la 

contractació de directius, de gerents i d’alts càrrecs que es produeix a Barcelona Activa, perquè 

no se sap quina és la massa salarial. Per tant, voldria que, amb l’entrada del Partit dels 

Socialistes al Govern, s’aclareixi aquesta qüestió i es digui com queda l’estructura tant de 

Barcelona Activa com de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, què passa amb la divisió que es 

produeix entre Empresa i Ocupació, i amb les ineficiències que augura que es veuran a partir 

d’ara. 

 

El Sr. SIERRA insisteix que l’ocupació és una de les banderes de Ciutadans i assenyala que la 

proposició planteja una internalització. Malgrat que el seu grup és contrari a la precarietat 

laboral perquè s’han de respectar els drets dels treballadors, considera no per força 

l’externalització impliqui el deteriorament d’aquests drets. A més a més, assegura que la 

internalització no garanteix la millora de les condicions laborals. D’altra banda, creu que 

tampoc s’ha de sobredimensionar l'Administració pública i augmentar excessivament la despesa 

i el deute. 

A continuació, diu que amb aquesta internalització que proposen es posa remei al que ha passat 

a l’Ajuntament de Barcelona durant dècades d’un govern al qual en aquests moments la CUP 

dóna suport. Així, comenta que Barcelona en Comú i el PSC han votat el mateix que la CUP en 

qüestions com la investidura, les ordenances fiscals i les modificacions pressupostàries, la 

segona de les quals han venut com un pressupost nou. Per tant, pensa que hi ha tota una sèrie de 

qüestions que plantegen que les podrien haver posat com a condicions en aquelles negociacions, 

per comptes de les condicions poc consistents que van imposar, com eliminar els antiavalots de 

la Guàrdia Urbana. 

Tot seguit, apunta que Iniciativa per Catalunya i el Partit dels Socialistes han governat a 

l’ajuntament durant trenta-dos anys i són els que, en lloc d’anomenar «privatitzacions» a 

aquestes dinàmiques, en diuen «externalitzacions», però la conseqüència és exactament la 

mateixa. Acusa, doncs, la CUP de ser còmplices d’aquestes polítiques, perquè els vots que 

emeten i els posicionaments que tenen no són gratuïts. 

D’altra banda, demana que facin aquestes reivindicacions en el si de Barcelona Activa, on tenen 

un representant que mai no s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió. 

Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició i se suma a la petició al govern, 

que a més a més inclou el PSC, que informi de la massa salarial i del consolidat, com s’ha 

reivindicat reiteradament en el consell d’administració de Barcelona Activa. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del seu grup perquè, si bé discrepen en alguns punts i 

tenen alguns interrogants que voldrien que s’aclarissin, la filosofia d’Esquerra Republicana és 

que els treballadors que treballen per a empreses públiques haurien de ser treballadors públics. 

A més a més, comenta que hi ha altres serveis de Barcelona Activa que sembla que podrien ser 

externalitzats i, per tant, creu que això s’hauria d’evitar i una manera d’aconseguir-ho és 

demanar que els treballadors externalitzats siguin reincorporats a l'Administració. 

Seguidament, creu que l'Administració pública ha de limitar la creació d’empreses i la 

contractació exterior, perquè a l’hora de la veritat el que es fa és camuflar l'Administració, i 

afirma que això no és bo i no deixa de ser un autoengany. Demana, doncs, si aquests 

treballadors no es poden internalitzar, que es digui el perquè, i no descarta que els convencin. 

També pregunta si hi ha projectes o intencions d’externalitzar més personal a Barcelona Activa 

i als serveis d’informació i atenció al públic. Els agradaria saber-ho perquè no voldrien trobar-

se que al cap d’un temps s’hagin de defensar aquestes qüestions encara amb més força. 
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El Sr. MULLERAS exposa que aquesta proposició forma part de la dinàmica habitual de la 

CUP en aquesta comissió, on demanen la remunicipalització de diferents serveis. El Grup 

Popular, com a dogma, no estan ni en contra ni a favor de la prestació de serveis directament 

des de l'Administració pública o de la prestació amb gestió privada i titularitat pública. De fet, 

el que demanen i desitgen és que els serveis públics es prestin de forma eficaç i eficient perquè 

se satisfacin eficaçment les necessitats dels barcelonins amb un servei de qualitat i perquè això 

es faci amb el mínim cost possible per als barcelonins, que mitjançant els impostos són els qui 

paguen l'Administració i els serveis que presta. Creu que seria impossible internalitzar tots els 

serveis que dóna Barcelona Activa de forma real, perquè solament els mesos d’abril i maig de 

2016 s’hi han fet 140 contractes en prestació de serveis i de subministraments. 

Per tant, entén que abans d’internalitzar demana que s’analitzi si és bo per a la ciutat, si és 

eficaç i si és eficient econòmica i socialment. 

Per tant, no estan d’acord a demanar per dogma que es remunicipalitzin aquests serveis i per 

això anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia l’abstenció dels grups del govern perquè entenen l’esperit de la 

proposta però no en comparteixen la concreció. 

Exposa que actualment aquest servei el presten vuit treballadors de l’empresa Integración 

Social de Minusválidos i només hi ha dues recepcions totalment externalitzades en els sis 

equipaments d’incubadores. Com han dit altres vegades, la Llei de pressupostos prohibeix des 

de 2012 ampliar plantilles d’empreses municipals amb personal propi i contracte indefinit, i 

només es preveu una taxa de reposició. Per tant, si l’ajuntament internalitzés aquests 

treballadors es podria posar en risc el seu lloc de treball perquè no es podrien convertir 

automàticament en personal indefinit, sinó que s’hauria de fer un concurs. 

D’altra banda, comenta que falta mig any per a la finalització del contracte, que serà el 31 de 

desembre, i hi haurà una nova licitació que es farà sota les noves guies de contractació pública. 

Aquesta nova licitació, afegeix, inclourà criteris socials i per garantir que sigui feina digna, i la 

contracta es farà amb una empresa social. Per exemple, explica que el conveni del sector de la 

recepció no preveu la subrogació dels treballadors i, tot i que no és fàcil, el govern estudia la 

manera perquè jurídicament es pugui incloure la subrogació com un criteri positiu en la 

licitació. Així, doncs, més enllà del tema de fons que què convindria internalitzar i què no, hi ha 

una qüestió jurídica, com la Llei de pressupostos que no permet ampliar les plantilles i el fet 

que en aquest cas no es podria convertir automàticament aquests treballadors en personal 

indefinit perquè s’hauria de convocar un concurs. 

Per tot plegat, el govern opta per fer un nou contracte quan finalitzi el que hi ha vigent i 

incloure en la licitació, com a criteri de valoració positiva per a les empreses la possibilitat de la 

subrogació dels treballadors. 

 

La Sra. LECHA en una licitació no es pot escollir el tipus d’empresa que hi opta, com ha dit 

reiteradament el tinent d’alcalde mateix. 

En segon lloc, destaca que a la borsa de treball no hi ha recepcionistes de Barcelona Activa. 

En tercer lloc, comenta que l’ajuntament ha de donar un bon servei, i això implica tenir un 

equip estimulat i amb unes càrregues de treball humanitzades, amb un salari que li permeti no 

estar en condicions de misèria. Assenyala que un treballador sotmès a un excés de pressió no 

pot donar un bon servei. 

Per tant, quan s’afirma que una empresa externalitzada dóna un servei de qualitat s’ha de vigilar 

i, adreçant-se al Sr. Sierra, li diu que el discurs s’hauria de centrar en allò de què es parla. En 

aquest sentit, argumenta que hi ha una diferència molt clara entre treballadors internalitzats i 

treballadors d’una empresa externa. 
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Pel que fa als criteris socials en les licitacions, assenyala que s’ha demostrat durant el darrer any 

que no és cert que s’hi incloguin, perquè, tal com ha passat en la licitació de la teleassistència, 

aquestes clàusules socials son ambigües per tal de poder collar posteriorment en una taula 

l’empresa que guanyi el concurs perquè concreti aquestes mesures socials, tal com li ha 

comentat el Sr. Jordi Sánchez aquell matí mateix. Demana al govern, doncs, que les condicions 

de les licitacions siguin clares i que s’ajustin a la veritat i a un relat per tal que no hi hagi cap 

confusió. 

A continuació, assenyala que pel fet que en aquest cas es tracta d’una plantilla petita es pot 

internalitzar. La justificació que donaven per rebutjar la internalització en el Servei d’Atenció 

Domiciliària és que es tractava d’una plantilla 3.500 persones, però ara es demostra que tampoc 

se’n poden internalitzar 8. 

Pel que fa als contractes, afirma que tenir 140 contractes no vol dir res perquè podrien significar 

140 dies de feina, perquè moltes vegades un contracte és per a vint-i-quatre o quaranta-vuit 

hores, o una setmana, tal com succeeix actualment amb la situació de precarietat laboral 

existent. Així, comenta que hi ha empreses que tenen 3.000 treballadors i 24.000 contractes 

anuals perquè la precarització precisament és això. Demana, doncs, que alguns portaveus 

s’haurien d’informar sobre aquestes qüestions, si no és que ja ho estan, d’informats, i diuen 

mentides. 

 

El Sr. SIERRA replica a la Sra. Lecha que no ha barrejat les coses. Fent una referència a una 

intervenció del Sr. David Fernàndez al Parlament, diu que és molt bonic tenir l’espardenya a la 

mà i fer reivindicacions, però quan es tenen responsabilitats els demana que gaudeixin del que 

han votat, tant a l’ajuntament com al Parlament, on donen suport al govern en les mesures que 

pren relatives a la precarització.  

 

El Sr. Pisarello expressa l'abstenció del Govern Municipal, la Sra. Recasens expressa el vot 

contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, el Sr. Bosch expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot favorable de la CUP. ES REBUTJA. 
 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 
 

18.-  (M1519/3496) Que se'ns entregui un llistat amb els programes d'ocupació que ha ofert 

Barcelona Activa del 2011 al juny del 2016, desglossant anualment: els diferents programes, el 

nombre de contractacions per programa, la taxa d'inserció i la dotació econòmica per programa. 

Demanem que se'ns entregui una còpia de la resposta per escrit. 

 

La Sra. RECASENS llegeix el text del prec. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec perquè tenen aquesta llista i la hi faran arribar, de manera 

que podrà veure que en el període 2011-2015 es van contractar 3.984 persones en plans 

d’ocupació, mesura que va costar 30,5 milions d’euros. I en el mandat actual s’han contractat o 

s’estan contractant 3.438 persones en plans d’ocupació, amb un cost de 31,2 milions d’euros. 

Comenta que això ha estat possible gràcies als nous plans d’ocupació que s’han impulsat. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si quan es diu «en aquest mandat» es refereix a l’any 2016 o al 

que tenen previst durant tot el mandat. El Sr. Pisarello aclareix que no es refereix a tot el 

mandat. 
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D’altra banda, entén que els plans d’ocupació són un dels programes d’ocupació, o si més no 

durant el mandat anterior això era així, i hi havia altres programes com «Barcelona crea 

ocupació», «Joves per l’ocupació», els Bons compromís, etcètera. Per tant, demana la llista 

completa. 

Finalment, atès que s’ha acceptat el prec, assenyala a la presidenta que també demanen que 

se’ls lliuri per escrit una còpia d’aquesta llista durant aquesta mateixa sessió. Diu que no és 

manca de confiança, però els ha passat moltes vegades que els diuen que els donaran una 

informació i després no els arriba. Anuncia, doncs, que a partir d’aquest moment sempre 

demanaran la resposta per escrit durant el transcurs de la sessió. 

 

El Sr. PISARELLO diu que algunes de les informacions les pot lliurar en aquesta sessió, però 

que en quaranta-vuit hores no sempre es pot tenir tota la informació, i que això depèn del que es 

demana. Ara ha aclarit que la informació que es demana va més enllà dels plans d’ocupació. 

 

La Sra. RECASENS concreta que es refereix als programes d’ocupació, no als plans 

d’ocupació, i demana el nombre de contractacions per programes, la taxa d’inserció i la dotació 

econòmica. Comenta que ella mateixa ha estat al front de Barcelona Activa durant quatre anys i 

sap que aquesta informació es pot obtenir sense problemes amb un document Excel. Per tant, 

considera un menyspreu que se’ls digui que determinades informacions no es poden obtenir en 

quaranta-vuit hores. 

 

El Sr. PISARELLO diu que l’endemà mateix la tindrà. 

 

La PRESIDENTA aclareix que el compromís d’aportar la informació és del govern i ella l’únic 

que pot fer és ordenar el debat i no pot prendre decisions sobre aquesta qüestió. Tanmateix, diu 

que el compromís del Sr. Pisarello a lliurar la informació quedarà recollida a l’acta i a 

l’enregistrament de la sessió. Entén, doncs, que aquest compromís es farà efectiu al més aviat 

possible i que la informació serà lliurada a tots els grups municipals, extrem que confirma el 

tinent d’alcalde. 

 

Es dóna per tractat. 
 

Del Grup Municipal C's: 
 

19.-  (M1519/3486) Que el Govern municipal estableixi un fons suficient de suport als comerciants 

afectats pels aldarulls ocorreguts a la zona de Travessera de Gràcia degut al desallotjament del 

local situat al mateix carrer, amb la finalitat de reparar els perjudicis soferts en els seus locals 

com en la seva activitat comercial. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa, tal com ja s’ha dit 

extensament durant la sessió, com a conseqüència del desallotjament d’un local a la travessera 

de Gràcia i dels aldarulls posteriors, els comerciants de l’entorn han patit greus destrosses que 

cal reparar. Assenyala que el govern de la ciutat va anunciar un fons de 25.000 euros que els 

comerciants consideren absolutament insuficient. Demanen, doncs, que s’incrementi aquest 

fons per tal que sigui suficient per donar suport als comerciants afectats pels aldarulls i també 

demanen que s’incorpori al protocol la reducció de taxes o cànons als comerços del voltant del 

mercat de l’Abaceria que es van veure afectats pels aldarulls, per compensar les destrosses 

patides. Finalment, insisteix que els comerciants consideren insuficient la dotació de 25.000 

euros i, ja que el govern havia manifestat que era ampliable, demana que es comptabilitzin els 

danys i que aquesta partida es pugui dotar suficientment per poder reparar els danys. 
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La Sra. BALLARÍN diu que hi haurà fons de suport suficients, però no volen generar dubtes 

sobre la destinació d’aquests fons. Així, assegura que el govern municipal farà tot allò que el 

comerç organitzat li ha demanat, que no passa per la reparació de danys concrets en locals o en 

activitats. Informa que l’Àrea de Comerç i Mercats està en contacte amb les associacions de 

comerciants de Gràcia i, segons aquestes associacions, els aldarulls no són el seu principal 

problema i, per bé que són la gota que ha fet vessar el got, el problema té arrels més profundes i 

és molt més antic. Per tant, la resposta que demanen és més integral, més planificada i més 

estratègica. Per tant, informa que el govern està treballant amb els comerciants en aquesta línia. 

Les associacions de comerciants demanen que l’ajuntament financi un pla per fer ressorgir el 

comerç de la zona que contingui un pla de xoc, amb actuacions més immediates, i un pla més 

estratègic per poder fer actuacions per fomentar l’associacionisme, per fer una federació de 

comerciants i fer una marca més consolidada. El govern ha demanat el pressupost a tres 

empreses per fer aquest pla, hi insisteix, que és el que demanen els comerciants. Assegura, 

doncs, que quan aquests preparatius s’hagin enllestit es farà la licitació corresponent. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix la resposta, però manifesta que el seu grup també ha tingut contacte 

amb els comerciants i saben que s’està creant una nova organització de comerciants, sobretot en 

l’àmbit dels restauradors, per tal de donar resposta a algunes de les situacions que s’han produït 

recentment, respostes que no veuen que s’incorporin en el pla de dinamització. Creu, doncs, que 

s’ha de trobar altres interlocutors per garantir que totes les veus hi estiguin representades i que 

tothom tingui resposta a les situacions que s’han produït. Insisteix que els talls de carrer, els 

aldarulls i les destrosses han provocat situacions de conflicte amb els comerciants, els quals han 

tingut afectacions que no poden assumir. Reitera que, segons els comerciants mateixos, la 

dotació anunciada pel govern municipal és absolutament insuficient, raó per la qual demanen 

l’increment d’aquesta dotació, la qual entenen que s’integrarà en el pla integral que ha esmentat 

la Sra. Ballarín. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que els fons seran els que el pla necessiti i que no hi ha un límit 

establert. Pel que fa als restauradors, considera convenient que es constitueixin com a 

associació i que s’afegeixin a les diverses associacions de comerciants de la zona que han parlat 

amb el districte, perquè creu que la interlocució de l’ajuntament s’ha de fer amb els comerciants 

associats. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/3478) Que el Govern municipal pengi al portal de transparència de l'Ajuntament de 

Barcelona tota la documentació relacionada amb la modificació pressupostària aprovada en el 

plenari del 5 de maig de 2016. Així mateix que actualitzi les bases de dades d'explicació i 

execució de pressupost 2016 de totes les partides tant de despesa corrent com d'inversió al 

màxim detall abans de 15 dies. 

 

El Sr. BOSCH recorda que el Grup d’Esquerra Republicana va demanar que la modificació 

pressupostària aprovada el mes de maig, que entenen que té la categoria d’un pressupost, fos 

accessible des del portal de transparència. Aquell mateix matí, després de força mesos 

d’advertències i angoixes perquè no s’havia publicat, s’han adonat que ja hi era, tot i que està 

segur que això no té res a veure amb el fet que dos dies enrere es fes públic aquest prec i que el 

govern ja havia previst aquesta mesura. En tot cas, tot i que s’alegra que aquesta informació 

sigui consultable, assenyala que encara falta penjar alguns gràfics i documents perquè el públic 
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pugui fer el seguiment de l’execució mensual dels comptes de l’ajuntament. En definitiva, es 

congratulen perquè el govern ha reaccionat i finalment ha publicat els comptes de l’ajuntament 

al web de la institució. Està segur que es continuarà fent i que l’execució del pressupost també 

s’anirà obrint als ciutadans. Però, per si de cas no fos així, anuncia que el seu grup continuarà 

fent precs i insistint perquè el govern compleixi amb l’obligació de transparència màxima cap 

als ciutadans. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que la documentació relacionada amb la modificació 

pressupostària és a la web de transparència, a l’apartat d’Estratègies i Finances, des del 17 de 

maig, inclosos els anuncis a les publicacions oficials relatius a la modificació pressupostària i la 

modificació de les bases d’execució del pressupost. Tanmateix, l’actualització de l’execució 

que es demana és l’actualització de quelcom que no existia i que ha posat en marxa el govern 

actual, que està implementant una nova política de transparència. En aquest sentit, informa que 

des del mes d’octubre de 2015 es pengen a la mateixa web els informes de l’estat d’execució 

pressupostària i, de fet, s’hi van penjar els informes mensuals de tot 2015. 

D’altra banda, comenta que des de  l’aprovació de la mesura de transparència el desembre de 

2015 aquestes dades es publiquen en format de dades obertes, cosa que no es feia anteriorment. 

A continuació, apunta que, atès que la comptabilitat de cada mes es tanca la segona quinzena 

del mes següent, les dades es pengen a la web al final del mes següent, raó per la qual les dades 

corresponents al mes de maig s’acaben de fer públiques. 

Finalment, agraeix el prec, l’accepta, i s’alegra que l’oposició estigui amatent en aquest tema. 

Però en aquest cas assegura que el govern actua dins dels terminis previstos i posa en marxa una 

política capdavantera en matèria de transparència, que no existia anteriorment. 

 

El Sr. BOSCH diu que, després d’aquesta resposta, encara se’n congratulen molt més perquè 

precisament el que pretenen no és deixar el govern en evidència, sinó que les coses es facin bé i 

que arribin el més ràpid possible als ciutadans, amb transparència i rigor. S’alegren, doncs, que 

això es confirmi i que en el futur continuï sent així. 

 

Es dóna per tractat. 

 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/3492) Instar al Govern municipal a suspendre o endarrerir l'aplicació de la nova taxa de 

2016 per sol·licitar l'autorització de serveis de mudances a la ciutat pels greus perjudicis que 

està causant als barcelonins, autònoms i empresaris d'aquest sector i, al mateix temps, iniciar 

l'estudi per reduir considerablement aquesta taxa en la corresponent ordenança fiscal a partir de 

l'1 de gener de 2017, fixant-la de forma anual i per vehicle tal i com es fa en altres principals 

ciutats espanyoles. 

  

 Tractat conjuntament amb el punt 14 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractat amb el redactat següent: 
 

Instar al Govern Municipal a negociar amb les empreses de mudances i activitats similars 

per poder assolir un acord majoritari d’aquest sector en relació a l'aplicació de la taxa 

“autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, 

vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, 

mudances, bastides, grues i reserves”, sobretot pel que fa a: - Anul·lació o reducció de la 

taxa vigent de 86,31€, per l’exercici 2016 mitjançant el procediment més urgent possible. 
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Aquesta reducció del nivell de cobertura del cost (que actualment suposa el 90%) de prestar 

aquest servei ha d’anar acompanyada, també, d’un increment progressiu en els propers anys 

de la taxa per arribar a aquest nivell de cobertura de costos del 90%. - Simplificació dels 

tràmits a realitzar mitjançant una racionalització de la documentació,  evitant  constants  

duplicitats i un  treball  burocràtic extraordinari que perjudica l’activitat de pimes i 

autònoms del sector; amb l’objectiu de reduir el cost del servei. - Canvi del procediment de 

sol·licitud perquè, en cas de denegació del permís en una data concreta, l’empresa pugui 

sol·licitar una nova data sense duplicar-se la taxa, al no haver un canvi de les 

característiques del servei. - Anàlisi de la possibilitat d’aplicació d’un sistema municipal de 

gestió i control d’aquesta activitat mitjançant una base de dades en la que estiguin 

registrades les empreses i vehicles autoritzats, i així poder desenvolupar un pla de control 

sobre el mercat irregular que afecta a aquest sector i que opera a la ciutat. - Iniciar les 

converses necessàries amb els actors afectats per tal de desenvolupar una nova normativa per 

a l’exercici 2017, implementant un sistema més eficient i racional per a la gestió d’aquesta 

activitat a la ciutat de Barcelona. Bàsicament, a través de l'estudi per reduir 

considerablement aquesta taxa en la corresponent  ordenança fiscal, fixant-la de forma 

anual i per vehicle tal i com es fa en altres principals ciutats espanyoles. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/3497) Quin és el pressupost total del Consell de Turisme i Ciutat i quin és el pressupost 

total del Pla Estratègic de Turisme 2016-2020? D'on surten els fons per dotar 

pressupostàriament el Consell de Turisme i Ciutat i el Pla Estratègic de Turisme 2016-2020 i, 

en cas que surtin del Fons per al foment del turisme, en quina proporció? Quines són les 

persones contractades, des del juny de 2015 fins a l'actualitat, dins l'àrea de turisme de 

l'Ajuntament de Barcelona, ja sigui al propi Ajuntament o a Barcelona Activa, quina tipologia 

contractual té cadascuna, quins salaris perceben (ja sigui en concepte de salari fix o en dietes) i 

quines funcions tenen encomanades? Quin és el detall de les persones contractades, ja sigui pel 

Consell de Turisme i Ciutat o pel Pla Estratègic de Turisme, i ja sigui en rol de Coordinadors o 

Directors dels mateixos o com a assessors, col·laboradors o relators? Demanem còpia per escrit 

de la pregunta. 

 

La Sra. RECASENS llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM informa que el pressupost del Consell Turisme i Ciutat i el Pla estratègic de 

turisme per a aquest exercici és de 750.000 euros conjuntament. A càrrec d’aquest pressupost 

s’han convocat quatre places, tres de les quals ja s’han cobert, i són contractes fets per 

Barcelona Activa d’obra i serveis, amb una previsió de tres anys de durada, per un total de 

176.148,91 euros en salaris. Les places corresponen a la direcció del pla estratègic, la secretaria 

tècnica, un tècnic de projecte i un tècnic d’edició. D’altra banda, els serveis prestats en concepte 

d’assessoria i relators sumen un total de 32.620 euros. 

 

La Sra. RECASENS entén que li donarà la informació per escrit, perquè no ha tingut temps 

d’anotar les dades. Pregunta si aquests recursos provenen de l’impost turístic. Demana 

aclariments sobre la quarta plaça que no s’ha cobert. També pregunta si els 32.000 euros 

corresponents a assessoria i relators i els sous de les quatre places esmentades estan incorporats 

dintre dels 750.000 euros del total. Finalment, demana informació sobre els rols que exerceixen 

els directors i coordinadors. 
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El Sr. COLOM confirma que, en tractar-se d’una partida pressupostària, tota la despesa té un 

caràcter limitatiu i, per tant, no s’ha executar necessàriament tota i no es pot sobrepassar. 

Aclareix que aquesta partida forma part del pressupost ordinari de 2016 i, per tant, no hi ha cap 

partida que provingui de l’impost turístic. En aquest sentit, comenta que, quan el pressupost 

estava prorrogat i abans de fer-se la modificació pressupostària, es va habilitar una partida de 

l’impost turístic per destinar-la a aquestes finalitats, però en la Comissió de Govern de la 

setmana passada es va aprovar la retrocreació, de manera que la informació que dóna és actual. 

Reitera, doncs, que amb el pressupost ordinari es pot satisfer la quantitat que es preveu que serà 

necessària. 

 

La Sra. RECASENS agraeix l’aclariment perquè en alguna resposta per escrit anterior se’ls deia 

que aquests recursos provenien de l’impost turístic. Insisteix a demanar informació sobre la 

plaça que queda per cobrir. En tot cas, entén que li donaran la resposta per escrit. 

 

El Sr. COLOM diu que la resposta es donarà per escrit a tots els grups municipals. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si els 32.000 euros corresponents a assessoria i relators són els 

que s’han gastat fins al moment o és el total previst. 

 

El Sr. COLOM aclareix que és el total previst per a aquest període, corresponent a assessoria i 

relators del pla estratègic. Pel que fa al Consell Turisme i Ciutat, comenta que no té cap tipus 

d’assessor i que els experts que n’han de ser membres encara no han estat nomenats. 

 

La Sra. RECASENS entén que els membres del Consell Turisme i Ciutat no són remunerats i, 

per tant, la quantitat esmentada correspon únicament al pla estratègic i que és per a un any, 

extrem que el Sr. Colom confirma. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/3487) Ha pres una decisió el Govern municipal en relació a la implantació d'una taxa 

als usuaris de creuers que arriben al port de Barcelona? Quin és el procediment per a la 

recaptació d'aquesta taxa i quin seria el destí d'aquesta recaptació? 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. COLOM exposa que en aquest moment existeix l’impost d’estades turístiques per a 

embarcacions de creuer turístic que estiguin amarrades un temps superior a dotze hores. D’altra 

banda, en el marc del Pla estratègic de turisme s’estan estudiant possibles vies fiscals que 

gravin altres aspectes de l’activitat turística per augmentar el retorn social que aquesta activitat 

econòmica ha d’efectuar al conjunt de la ciutat, tenint-ne en compte la complexitat jurídica que 

això suposa. 

 

El Sr. SIERRA pregunta si, independentment de la complexitat, el govern està implantant o no 

aquesta mesura. D’altra banda, tenint en compte la complexitat jurídica esmentada, adverteix al 

govern que vagi amb compte amb la doble imposició i amb les competències. Finalment, 

recomana al govern, com han fet reiteradament durant tot el mandat, que no mirin de limitar 

l’activitat turística i que no vegin el turisme com una activitat sense retorn social, perquè és cert 
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que té algunes connotacions però que es poden solucionar sense necessitat d’estar-hi en contra, i 

a més a més els índexs d’atur de Barcelona són sensiblement millors que els de la resta 

d’Espanya i de Catalunya. Es tracta, doncs, que vingui turisme i que arribin els recursos que 

aporta aquesta activitat a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM reitera que s’aplica la taxa turística als creuers que atraquen durant més de dotze 

hores. D’altra banda, tant el govern com ell personalment saben molt bé què és la doble 

imposició i quines són les competències de l’ajuntament, i per això afirma que el govern no fa 

cap actuació en contra del turisme. 

. 

Seguidament, comenta que el sistema impositiu s’actualitza per poder corregir externalitats 

negatives i fer contribuir tots els actors en el conjunt de l’activitat, en aquest cas per a la 

regeneració de l’espai públic que s’utilitza. 

 

El Sr. SIERRA pregunta si als usuaris dels creuers se’ls fa pagar aquesta taxa. 

 

El Sr. COLOM aclareix que són els usuaris els que paguen l’impost turístic. De la mateixa 

manera que passa en els hotels, els qui paguen són els turistes i qui recapta és l’operador del 

creuer. En tot cas, el recaptador pot repercutir aquest impost en el preu o pot no fer-ho. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/3477) En quina situació es troba el procés judicial per la titularitat de la Marca 

Barcelona i quines actuacions pensa dura a terme el consistori per tal de defensar el dret a poder 

decidir sobre l'ús que es fa del nom de la ciutat. 

 

El Sr. BOSCH dóna la benvinguda a la comissió al Sr. Collboni i s’alegra que la pregunta del 

seu grup serveixi perquè el tinent d’alcalde s’estreni com a membre del govern. 

A continuació, pregunta en quina situació es troba el procés judicial per la marca Barcelona. 

Esquerra Republicana té molt clar que Barcelona no és solament una marca, però que també té 

marca, la qual entén que s’ha de protegir. Comenta que hi ha un litigi en l’Oficina Espanyola de 

Patents i Marques, la qual primer va atorgar la marca a l’ajuntament però després va rectificar i 

va retornar el control de la marca a Madrid. Fruit d’això, hi ha un procés judicial obert i diu que 

per al seu grup aquesta qüestió és molt important i esmenta el cas del projecte Barcelona World, 

ara conegut com a BCN World, en què l’empresa que havia aconseguit l’ús de la marca, 

Veremonte, es va retirar del projecte. Però, a iniciativa d’Esquerra Republicana, l’Ajuntament 

de Barcelona va aprovar que s’instés el Govern de la Generalitat i l’empresa concessionària que 

no utilitzessin el nom ni la marca de Barcelona en aquesta aventura, que és lluny de la ciutat i 

que no comparteixen. 

Pregunta, doncs, què farà el govern municipal en relació amb aquest procediment judicial per 

defensar la marca i perquè no s’utilitzin indegudament ni el nom ni la marca de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI confirma que hi ha un litigi entre l’Estat i l’ajuntament. Recorda que el 

juliol de 2012 es va aprovar per unanimitat al plenari del Consell Municipal el Reglament d’ús 

de la marca Barcelona. Coincideix amb el Sr. Bosch que Barcelona no és una marca però que sí 

que hi ha coses que s’han de gestionar des de l’àmbit públic perquè afecten la reputació de la 

ciutat, i també correspon a l’àmbit públic decidir com s’explica la ciutat al món. Per aquesta raó 

es va produir la unanimitat esmentada l’any 2012, durant el mandat anterior, i posteriorment 
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l’Oficina Espanyola de Patents i Marques va retirar les competències de la marca Barcelona a 

l’Ajuntament de Barcelona. El govern municipal va presentar un recurs judicial, que està 

pendent de sentència a la Secció V de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 

Superior de Justícia, recurs 144/13. 

Malgrat això, informa que el mes de gener de 2014 es va aprovar inicialment a la Comissió de 

Presidència la creació del Consorci de la Marca Barcelona, i la Sra. Recasens en aquell moment 

va ser la responsable d’aquesta actuació. Aquesta iniciativa va tenir el suport de Convergència i 

Unió, del Partit dels Socialistes, d’Esquerra Republicana, l’abstenció d’Iniciativa i el vot en 

contra del Partit Popular. Així, doncs, insisteix que, tant des del punt judicial com des del punt 

de vista de la tramitació interna de l’ajuntament, aquest és l’estat de la qüestió. 

A partir d’aquí, assenyala que la pregunta l’ajuda a tornar a impulsar aquest tema i, en aquest 

sentit, ha demanat quin és l’estat de la qüestió per reprendre la iniciativa que es va fer durant el 

mandat anterior per tal que hi hagi control públic de la gestió de la marca Barcelona. Fins i tot 

en el cas que la sentència no sigui favorable, el govern veu marge perquè hi hagi actuació des 

del sector públic en la gestió d’aquesta marca. 

 

El Sr. BOSCH demana que s’aprofundeixi en el marge que quedaria suposant que l’Oficina de 

Patents i Marques recuperés el control total d’aquesta derivada del nom i del prestigi de 

Barcelona. En aquest sentit, comenta que aquesta situació els fa angúnia i està segur que al 

tinent d’alcalde sobre el qual recau aquest tema tampoc estaria tranquil amb una sentència 

desfavorable. Per tant, pregunta quins serien els mecanismes per defensar el nom de Barcelona 

en cas que es perdés el control de la marca. 

 

El Sr. COLLBONI afirma que si la sentència és negativa als interessos de la ciutat presentaran 

un recurs. En segon lloc, com que aquesta situació es podria allargar en el temps més del que és 

aconsellable, el govern, i espera que amb la col·laboració del conjunt dels grups de l’oposició, 

abordaran les mesures de promoció, de protecció i de difusió de la marca que es puguin fer al 

marge del procés judicial. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1619/3493) Per quines raons el Govern municipal no ha adquirit o llogat al Consell 

Comarcal del Barcelonès el local del carrer Sant Oleguer 16-18 de Barcelona, i quins han estats 

els motius de la seva actuació i previsió d'usos? 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la planta baixa i el soterrani de la finca a què fa referència la 

pregunta, qualificada d’habitatge social, són propietat del Consell Comarcal del Barcelonès i 

han estat llogats a l’empresa Altalia. Aquest lloguer es va aprovar al consell comarcal amb 

l’únic vot en contra del Partit Popular i el vot a favor de Barcelona en Comú, el PSC, 

Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Ciutadans. Afegeix que aquesta resolució va der 

declarada nul·la pel secretari del consell comarcal pel preu excessivament baix del lloguer i per 

l’adjudicació a dit. Per tant, indica que hi ha una adjudicació sota sospita des del mes de maig. 

A continuació, comenta que el mes de maig de 2015 el Districte de Ciutat Vella va manifestar 

l’interès per posar en aquesta finca una escola de música. Per tant, el Grup Popular demana si el 

govern municipal no ha sol·licitat llogar aquest local per posar-hi aquesta escola de música o 

qualsevol altre equipament municipal. 
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La Sra. PIN informa que durant el mandat anterior el Districte de Ciutat Vella es va interessar 

per aquest local, propietat del consell comarcal, per ubicar-hi l’escola de música, però el govern 

es va trobar que les obres que s’hi haurien de fer són massa cares i, en segon lloc, en aquests 

moments el consell comarcal té uns llogaters, Altalia, empresa vinculada a la UGT. En un 

primer moment semblava que aquests llogaters abandonarien les instal·lacions i que el districte 

les podria llogar, però el consell comarcal exigia que l’Ajuntament de Barcelona reubiqués els 

llogaters actuals per poder tornar a llogar el local. Tanmateix, comenta que trobar locals 

alternatius al districte de Ciutat Vella és molt complicat. Per tant, s’està estudiant la possibilitat 

d’ubicar l’escola de música a Sant Bernat i l’ajuntament ha renunciat a llogar l’edifici del 

consell comarcal. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix que l’adjudicació del lloguer d’aquest local a l’empresa Altalia, 

que es va produir amb el vot en contra del Partit Popular i el vot favorable dels altres membres 

del consell comarcal, va ser declarada nul·la pel secretari del consell comarcal perquè tenia un 

preu excessivament baix i perquè l’adjudicació es va fer sense concurrència. Així, manifesta 

que aquest acord està sota sospita per les raons esmentades. Per aquesta raó el seu grup demana 

explicacions, perquè no entenen que, havent-hi un local a Ciutat Vella en què el Districte va 

aprovar d’instal·lar-hi una escola de música o qualsevol altre equipament, es faci una 

adjudicació que posteriorment es declara nul·la i que, en canvi, l’ajuntament no faci les accions 

necessàries per posar aquest equipament municipal en un lloc on el Grup Popular creu que és 

molt necessari. 

 

La Sra. PIN diu que no tenia constància de l’adjudicació del consell comarcal, tot i que coneix 

que moltes adjudicacions s’han declarat nul·les. En tot cas, assenyala que aquesta circumstància 

es va produir tres mesos enrere, qual el Districte ja havia manifestat que no li interessava aquest 

edifici. Tanmateix, comparteix la preocupació per la ubicació de l’Escola de Músics del Raval, 

la qual fa una feina excel·lent al barri, raó per la qual s’han esforçat per trobar-li una nova 

ubicació que no sigui tan costosa com suposava l’adequació del local de Sant Oleguer. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/3494) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 17 de maig de 2016: La 

Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que s'estudiï juntament amb l'Institut Municipal de 

Mercats que el projecte definitiu del mercat de l'Abaceria Central contempli l'ús de l'aparcament 

per part dels residents, incloent la possible ampliació del nombre de plantes per a aquest efecte. 

2. Que aquest projecte també inclogui un superfície comercial que complementi l'oferta de 

productes frescos que ofereixen les parades del mercat. 3. Que s'inclogui com a prioritari el 

mercat de l'Abaceria Central dintre de les inversions previstes a l'Institut Municipal de Mercats. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el passat 17 de maig es va aprovar per majoria en la Comissió 

d’Economia desbloquejar la remodelació del mercat de l’Abaceria i tirar endavant el projecte de 

reforma, que incloïa una gran superfície i un aparcament, el que s’anomena habitualment 

«model Barcelona» i que té un consens molt majoritari. En aquell moment van demanar, doncs, 

que aquesta fos una inversió prioritària de l’Institut Municipal de Mercats i, per tant, pregunta 

quins avanços s’han fet en aquest sentit. 
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La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta qüestió està en estudi i que el mes de juliol es prendrà 

una decisió. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix que la Sra. Ballarín assumeixi com a pròpies les decisions del 

govern municipal, malgrat que en aquell moment no n’era membre. El Grup Popular demanen 

que s’aixequi el veto a la reforma del mercat de l’Abaceria, no solament perquè el 98 % dels 

paradistes hi estan d’acord, sinó també perquè veïns i comerciants de la zona i la majoria de 

representants polítics, fins i tot el PSC abans d’entrar al govern municipal, estaven a favor 

d’aquesta reforma i hi van votar a favor al Districte de Gràcia. No entenen per què ara el Partit 

Socialista fan cas d’aquells que no se sap qui representen i bloquegen aquesta reforma. Així, 

doncs, demanen al PSC que siguin coherents, que facin cas dels comerciants, dels paradistes i 

de la majoria dels representants polítics de Gràcia i d’aquest ajuntament, i que actuïn com a 

veritables defensors dels mercats de Barcelona i no com una eina al servei d’Ada Colau i dels 

extremistes de la CUP, que també estan en contra de la reforma del mercat tal com estava 

planejada. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la preocupació del Sr. Mulleras, però li diu que el model Barcelona 

de mercats no està en perill, que no hi ha cap veto, sinó que s’està treballant de manera efectiva 

i des de fa molt de temps des del Districte de Gràcia i des de l’Institut Municipal de Mercats per 

assegurar que aquesta remodelació es realitzi al més aviat possible. En aquest sentit, assegura 

que hi ha dotació pressupostària i insisteix que, tal com es va argumentar el 16 de maig, hi ha 

uns acords consensuats i hi ha algunes qüestions que s’estan estudiant. Quan aquests estudis 

s’acabin, que seran lliurats a final del mes de juny, assegura que es prendrà una decisió en 

conseqüència. 

D’altra banda, comenta que el govern s’ha reunit amb els comerciants i saben quin és el parer 

del govern, el govern coneix el neguit dels comerciants, i el que els interessa és que la 

remodelació es faci. Insisteix, doncs, que el mes de juliol es prendrà una decisió, tenint en 

compte els estudis, que s’estan fent amb el consens de tothom. 

 

Es dóna per tractat. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.53 h. 

 


