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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 

Sessió de 15 de maig de 2018 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 15 de maig de 2018, 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, Laura Pérez Castaño, Sònia Recasens Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Francisco 

Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, 

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

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

 

També hi són presents les Sres. i els Srs.: José Luis Gómez Fernández, comissionat de 

Promoció Econòmica, Empresa i Innovació; Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i 

Economia; Sara Berbel Sánchez, gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local, i 

Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Gala Pin Ferrando, Irma Rognoni i Viader i Eulàlia 

Reguant i Cura. 

 

S'obre la sessió a les 16,38 h. 

 

La PRESIDENTA demana que tots els regidors parlin des del lloc que tenen assignat perquè 

d’aquesta manera es detectarà automàticament qui són els intervinents per poder fer la 

transcripció. També adverteix als comissionats que hagin d’intervenir que ho hauran de fer des 

de la cadira que hi ha al costat de la regidora Laura Pérez per tal que se’ls pugui identificar. 

 

La SECRETÀRIA aclareix que les mesures que ha anunciat la presidenta es prenen a efectes de 

l’aplicació d’actes digitals, que enregistra la intervenció i automàticament hi posa una marca 

que indica qui és l’orador. Afegeix que aquest és el mètode que es farà servir a partir d’aquesta 

sessió. 

D’altra banda, informa que el dia anterior Secretaria va enviar una nota als grups municipals en 

què s’explicava que el procés de licitació per a l’elaboració de les actes està en curs i per 

aquesta raó no es disposa de l’acta de la sessió anterior. 

 

La PRESIDENTA confirma que aquest correu electrònic ha estat enviat a tots els grups 

municipals. Per al bon funcionament d’aquesta sessió, reitera les instruccions que ha donat 

anteriorment.  

 

I)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 
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Acords de la Comissió de Govern de 19 d'abril de 2018: 

 

1.-  (39/2018) APROVAR el traspàs d’expedients al Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018 per un import de 970.654,19 euros de conformitat amb la 

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

finançats amb crèdits pressupostaris de l’any 2018. DONAR-NE compte a la Comissió 

d’Economia i Hisenda, i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

2.-  (3-064/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-064/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 250.000,00 euros, per fer front a despeses derivades de la campanya 

d’informació de TMB per la implantació de les noves xarxes de bus, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 18040991; 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 26 d'abril de 2018: 

 

3.-  (3-058/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 150.000,00 euros, per fer front a despeses derivades del pagament per danys i 

perjudicis per responsabilitat patrimonial del Districte de Sant Martí, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 18032391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

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

 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de maig de 2018: 

 

4.-  (3-071/2018) APROVAR l’expedient núm.3-071/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents 

de l’Institut Barcelona Esports per restablir l’equilibri econòmic financer dels camps de Futbol 

Ibèria i de la Satalia, ambdós del Districte de Sants, per un import total d'11.239,77 euros, de 

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

a l’expedient, referència comptable 18042095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

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

 

5.-  (3-072/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-072/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 173.655,67 euros, per fer front a despeses derivades del canvi de modalitat en la 

gestió de serveis de centres cívics i equipaments juvenils del Districte de Sants-Montjuic, de 

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

a l’expedient, referència comptable núm. 18042391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

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

 

6.-  (3-073/2018) APROVAR l’expedient núm.3-073/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 
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de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, per ingressos provinents 

de la Diputació de Barcelona per atendre despeses d’esdeveniments esportius d’interès per a la 

ciutat de Barcelona, per un import total de 75.291,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 18042395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 

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

 

7-  (3-074/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-074/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a 

despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, per 

ingressos provinents de la Comissió Europea per atendre despeses del projecte SPEA 

(Eindhoven), per un import total de 211.438,78 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

18042495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

8.-  (3-075/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-075/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 1.675.000,00 euros, per fer front a despeses derivades de contractes de 

concessió de quioscos de premsa de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb la documentació 

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

comptable núm. 18042491; 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 10 de maig de 2018: 

 

9.-  (2018/166) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, els 

ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Cerdanyola del 

Vallès i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per al Projecte comú "Alimentem 

Collserola" de promoció de la transició agroecològica a Collserola 2018-2020, per a promoure 

la transformació del sistema alimentari de la zona d'influència del Parc Natural, que inclou el 

territori dels nou municipis que formen part del Parc, per fer-lo més equitatiu i sostenible. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 19.000,00 euros amb càrrec de la partida 0702 

46733 49312 a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola com a contribució 

de l’Ajuntament de Barcelona al Projecte, distribuït en l'import de 7.000,00 euros en 2018, 

7.000,00 euros en 2019 i 5.000,00 euros en 2020, en els últims dos anys condicionat a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en cada exercici. FACULTAR el Comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum per a la seva signatura. DONAR-NE 

compte a la Comissió d'Economia i Hisenda 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Estratègia Territorial de Gestió Turística. 

 

El Sr. COLOM exposa que aquesta mesura de govern s’emmarca en el Pla estratègic de turisme 
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2020 i ha d’esdevenir el full de ruta que permetrà maximitzar el retorn social del turisme als 

territoris. Aquesta estratègia territorial té com a objectiu principal garantir el retorn social de 

l’activitat turística al territori, potenciant l’efecte multiplicador del turisme, posant en valor 

actius de l’activitat turística i mitigant-ne els efectes negatius amb l’enfortiment de la 

sostenibilitat i de la responsabilitat. 

El segon objectiu de la mesura és promoure una gestió integrada de les activitats turístiques en 

el territori. Aquest segon objectiu se subdivideix en quatre parts. En primer lloc, abastar el 

conjunt de polítiques turístiques, entre elles la promoció; en segon lloc, establir actuacions 

coherents entre les diverses polítiques sectorials, com allotjament, mobilitat, seguretat o 

comerç, i entre els diferents nivells territorials, és a dir, barri, districte, ciutat i àrea 

metropolitana, en tercer lloc, coordinar territorialment instruments i mecanismes d’actuació, i 

finalment fomentar la cooperació publicoprivada i comunitària. 

El tercer objectiu és construir estratègies territorials diferenciades, reconeixent l’heterogeneïtat 

turística de la ciutat. 

A continuació, assenyala que aquesta Estratègia territorial de gestió turística ha estat elaborada 

conjuntament entre la Regidoria de Turisme i els deu districtes de la ciutat. S’ha partit de 

l’avaluació dels plans existents de turisme als districtes, de les diverses propostes sorgides dels 

processos participatius endegats territorialment, i específicament al voltant dels programes 

d’actuació de districtes, PAD. També s’han tingut en compte els plans de desenvolupament 

econòmic i altres plans sectorials, el marc general i les directrius establertes en el Pla estratègic 

de turisme 2020. 

Tot seguit, apunta que s’han fet i validat 261 mesures, que reflecteixen les prioritats marcades 

en els diversos territoris de la ciutat. D’aquesta manera, s’han conciliat les demandes dels 

districtes amb les polítiques turístiques sectorials per construir les prioritats de l’agenda turística 

urbana i metropolitana, tenint en compte la perspectiva territorial. Afegeix que la majoria dels 

territoris han coincidit a posar en valor els seus actius, aprofundir en la gestió i en la previsió 

dels espais de més influència, millorar la informació i la comunicació amb el veïnat, i explorar 

la recerca d’ofertes alternatives. 

Així, a Ciutat Vella s’han establert vint mesures, entre elles la gestió d’aquest districte com a 

espai de gran afluència. L’Eixample concentra quinze mesures a espais de gran afluència com la 

Sagrada Família o la regulació de venda de souvenirs. A Sants-Montjuïc s’han aplicat mesures a 

la muntanya de Montjuïc com a pulmó de la ciutat i s’ha treballat per la millora de la 

connectivitat entre els barris que hi ha al voltant del Paral·lel. Al districte de Les Corts s’han 

endegat mesures al Camp Nou com a palanca de dinamització socioeconòmica i s’ha aprofundit 

en el treball pel turisme inclusiu. A Sarrià - Sant Gervasi s’ha treballat en la gestió del Tibidabo 

i de Collserola, i s’ha potenciat com a districte turístic de ciència i tecnologia. A Gràcia s’han 

tirat endavant quaranta mesures, com la gestió del Parc Güell o la vinculació de l’activitat 

turística amb la xarxa d’economia social i solidària del districte. A Horta-Guinardó es plantegen 

qüestions com la gestió del Turó de la Rovira i una millor connexió amb el territori i el recinte 

modernista de Sant Pau i la Santa Creu. A Nou Barris s’ha treballat en la descentralització 

d’esdeveniments de la ciutat o la posada en valor dels actius gastronòmics del territori. A Sant 

Andreu s’han fet polítiques actives en l’àmbit de l’allotjament turístic. I a Sant Martí es 

treballen qüestions com la visibilitat, la difusió i l’expansió del Barcelona Forum District, el 

foment de la responsabilitat social i empresarial dels hotels de la zona o el segell de qualitat en 

l’àmbit laboral del sector turístic. 

 

El Sr. BLASI dona les gràcies als tècnics i experts que han participat en l’elaboració d’aquesta 

mesura de govern. Constata que el turisme no es distribueix de forma homogènia arreu dels 

setanta-tres barris de Barcelona i per això calen els plans de turisme de districte, que emanen 
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del mandat anterior. Aquestes mesures, afegeix, s’emmarquen en el Pla estratègic de turisme 

2020, que es va presentar amb gairebé dos anys de retard i ara, amb un any més de retard, el 

Govern municipal presenta aquests plans de turisme. Recorda que el Grup Demòcrata ja havia 

advertit que aquestes mesures territorialitzades eren necessàries. 

D’altra banda, apunta que el Govern actual va iniciar el mandat en un moment que hi havia 

moltes queixes per la manera com s’estava gestionant el turisme, gestió que no ha millorat, tal 

com el seu grup ha dit reiteradament. Per tant, si no s’hi esforcen una mica més, afirma que el 

llegat d’aquest Govern serà un missatge contrari al turisme. Considera que amb aquesta mesura 

el Govern municipal intenta reconduir la situació i el seu grup se n’alegra, però critica la falta 

de concreció, tot i que reconeix que han millorat respecte del Pla estratègic de turisme. En 

aquest sentit, apunta que hi ha molts aspectes que queden a l’aire i això li recorda els programes 

electorals de les formacions que no tenen les coses clares. 

Per tant, malgrat que valora positivament la presentació d’aquesta mesura, critica que el Sr. 

Colom pràcticament sigui l’únic membre del Govern que presenta iniciatives a la Comissió 

d’Economia i que el Sr. Pisarello normalment sigui absent a l’inici de la sessió, perquè suposa 

que deu estar acabant de pair el dinar. En qualsevol cas, agraeix la presentació de la mesura i 

insta el Govern a començar a treballar. Espera que el discurs que fa en l’àmbit del turisme sigui 

positiu per a la ciutat de Barcelona, tal com ja han pogut observar en la comissió especial en 

què participen alguns membres de la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que el Pla estratègic de 

turisme, el mes de gener de 2017, es va presentar com una mesura de govern perquè sabien que 

no rebria el suport de la majoria dels grups municipals. En aquest moment, afegeix, es presenta 

una altra mesura de govern amb propostes sorgides dels districtes. Tanmateix, no sap com ho 

pensa fer el govern, amb aquestes mesures, per multiplicar els efectes del turisme als barris de 

la ciutat, perquè la mesura consisteix en una llista de propostes molt locals, elaborades per 

tècnics municipals i consellers de turisme, persones que no són especialment expertes en aquest 

àmbit, i no hi ha cap mena d’aportació del sector turístic. A més a més, no té cap notícia que 

s’hagi escoltat l’opinió del sector per elaborar aquesta mesura, tot i que serà aquest sector qui 

haurà d’assumir-ne l’aplicació. 

A continuació, indica que després de tres anys de mandat el Govern presenta un pla d’estratègia 

territorial per a la gestió turística. Remarca que gairebé totes i cadascuna d’aquestes 261 

mesures es repeteixen als districtes. Així, doncs, assenyala que s’han identificat espais de gran 

afluència dins de cadascun dels districtes, com ara la Sagrada Família, la muntanya de 

Montjuïc, el Parc Güell, el Camp Nou o el Tibidabo. Pel que fa a Ciutat Vella, s’ha declarat tot 

el districte com espai de gran afluència. I a Nou Barris i Sant Andreu no entén per quina raó no 

s’hi han inclòs els búnquers del Carmel, tot i que és un indret remarcable. Creu, doncs, que 

aquesta mesura és insuficient i que obeeix a la necessitat que té el Govern de presentar alguna 

iniciativa en matèria de turisme, però augura que no serà gaire eficaç. 

Quant a les condicions laborals dels treballadors del sector turístic, manifesta que aquesta 

qüestió no és competència de l’ajuntament i, per tant, les actuacions en aquest àmbit s’haurien 

de coordinar amb altres administracions. 

Seguidament, el seu grup hi ha trobat a faltar la col·laboració amb el sector del turisme per tal 

de coordinar estratègies. També hi han trobat a faltar mesures per fer complir les normes de 

civisme. Tot i que es parla de pacificació de la Sagrada Família, dels espais de Ciutat Vella o 

dels entorns del Parc Güell, no hi ha mesures concretes per al respecte, l’ordre i el control de 

l’espai públic. En aquest sentit, apunta que l’aprovació de l’Ordenança de civisme està aturada. 

Quant a la mobilitat i a l’accessibilitat als espais de gran afluència, no veu clar que l’habilitació 

de carrils bici sigui una mesura eficaç per a aquesta finalitat. Pregunta si hi ha algun tipus de 
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col·laboració amb l’àrea d’Urbanisme pel que fa a aquesta qüestió. 

Finalment, en relació amb la vinculació entre turisme i cultura, critica que no s’esmenti el 

patrimoni de la ciutat. 

Per totes aquestes raons, considera que aquesta mesura és insuficient i insta el Govern 

municipal a explicar més clarament quins són els seus objectius. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern. El Grup d'Esquerra 

Republicana considera que l’enfocament del document i la diagnosi que s’hi fa són correctes. 

Així, manifesta que el turisme és un fenomen territorial i que gran part dels reptes i problemes 

que planteja també tenen solució territorial. 

En segon lloc, comenta que, com passa amb qualsevol text estratègic, aquest pla no acaba de 

concretar les propostes, sinó que es limita a llançar idees i conceptes que, malgrat que puguin 

ser positius, opina que quan falta un any per a les eleccions cal que aquestes línies estratègiques 

es puguin plasmar en accions concretes, amb calendari i amb pressupost. Altrament, assegura 

que perden tota la força. Indica que la major part d’estratègies plantegen conceptes o sentències 

tan genèriques que és difícil de discrepar-hi. Així, pregunta qui pot estar en desacord a fer 

estudis sobre els fluxos turístics, a millorar les condicions laborals dels treballadors del sector o 

a millorar la convivència entre turistes i residents. 

Per exemplificar aquest punt, comenta que quan es proposa crear petits esdeveniments no els 

especifiquen; quan es diu que es canviarà l’estratègia de comunicació a Nou Barris, no s’explica 

en quin sentit ho faran, o quan s’afirma que s’adequaran els serveis de Ciutat Vella a la 

població flotant, no s’especifica a quins serveis es refereixen ni com ho faran. 

D’altra banda, considera que la creació de taules, la millora de la governança i els estudis de 

fluxos no són objectius estratègics, sinó que són accions purament instrumentals, que no tenen 

efectes directes en la millora de l’activitat turística. A més a més, manifesta que una estratègia 

turística com aquesta, per tal de ser completa i perquè tingui èxit, hauria de contemplar un 

horitzó més llunyà que no pas l’any 2020, atès que les dinàmiques turístiques costen molt de 

canviar. 

Per acabar, agraeix que finalment s’hi hagi incorporat, a proposta d’Esquerra Republicana, el 

marc territorial català en l’apartat de la gestió turística regional pel que fa a la destinació. Des 

del seu punt de vista, la província de Barcelona no representa un límit lògic, tenint en compte la 

importància turística de les costes o dels Pirineus, i també les competències de la Generalitat en 

matèria de regulació, transports, promoció i molts altres aspectes determinants en matèria 

turística. 

Així, doncs, encoratja el Govern a continuar treballant per a la millora del turisme a la ciutat de 

Barcelona, i reclama que ho faci d’una manera més concreta. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació d’aquesta mesura, tot i que el Grup Socialista entén 

que no aporta gaires novetats, malgrat les expectatives que havia aixecat. Apunta que les 261 

mesures ja eren conegudes i recollides en altres documents i, per tant, la mesura els ha decebut. 

A continuació, manifesta que el seu grup comparteix la voluntat d’estendre a tots els districtes 

de la ciutat els beneficis que aporta el turisme. Assenyala que aquells districtes que tenen més 

punts d’atracció turística també pateixen més externalitats negatives i, per tant, en aquests punts 

s’han aplicar mesures específiques per minimitzar aquests impactes. En general, doncs, troba 

que el document és adequat perquè el seu grup considera que s’ha de fer una política pública 

des de l’ajuntament per continuar convertint Barcelona en un referent turística i per consolidar-

la com una de les principals destinacions urbanes europees i mundials. 

En segon lloc, insisteix que a aquesta mesura li manquen idees interessants per atraure turisme 

de qualitat i estendre’l adequadament pel territori. Així, hi troba a faltar la col·laboració i les 



 

Ref: CCP 6/18 Economia i Hisenda 

v. 23/ 5/ 2018 17: 4 
7 

aportacions de diferents sectors professionals, els quals es queixen reiteradament perquè no 

troben un àmbit de participació adequat. A més a més, destaca que dins del mateix Govern hi ha 

contradiccions, perquè quan el Sr. Colom era regidor de l’Eixample va impulsar un projecte per 

promoure el sector de la restauració més enllà de les zones més cèntriques. Ella mateixa va 

continuar impulsant aquest projecte, però apunta que qui actualment exerceix com a regidor 

veritable de l’Eixample, el Sr. Magrinyà, l’ha aturat. 

Per acabar, tem que la política de turisme de Barcelona no esdevingui endogàmica, que sempre 

es parli sobre el mateix i entre els mateixos, i que al capdavall tots els documents vinguin a dir 

el mateix, que s’ha estudiat molt el tema i que cal continuar estudiant-lo. 

 

El Sr. MULLERAS acusa el Govern municipal de fer demagògia en l’àmbit del turisme, tal 

com fa amb altres qüestions. Indica que aquest pla conté molt bones paraules, atès que el 

Govern és especialista en l’ús del llenguatge, però que és buit de contingut. Així, tal com és 

habitual en l’acció de govern, diu una cosa i en fa una altra. 

Com a primer exemple d’aquesta afirmació, comenta que el Govern parla d’obtenir dades, de 

regular, d’informar i d’assessorar, però pregunta què ha fet durant els darrers tres anys, perquè 

entén que quan s’acosta el final del mandat no és el moment de començar a cercar informació. 

Afegeix que Ciutat Vella és el districte on hi ha més problemes de convivència entre turistes i 

veïns, i no entén que després de tres anys de mandat el Govern municipal tot just ara comenci a 

recollir dades. Retreu al Govern que en aquest districte no hagi fet res en matèria de seguretat, 

de neteja, d’ordenació de l’espai públic o sobre els efectes que el turisme té sobre l’habitatge. 

Quant al districte de les Corts, afirma que utilitzar el Camp Nou com a palanca socioeconòmica 

és una mesura buida de contingut. En aquest cas, el pla també es limita a parlar d’obtenció de 

dades, de difusió i comunicació, però assegura que la realitat és que el Govern vota en contra de 

propostes del Grup Popular per utilitzar els 11 milions d’euros que l’ajuntament ingressarà pel 

futur Espai Barça per millorar els barris del districte de les Corts, tal com va passar en el darrer 

Consell de Districte. Amb aquests recursos, afegeix, es podrien fer actuacions al poliesportiu 

Arístides Maillol, la rotonda del carrer del Cardenal Reig i moltes altres. 

Pel que fa al districte de Gràcia, afirma que també han perdut tres anys amb un pla d’usos que 

no ha servit per a res. 

Finalment, critica que els recursos provinents de l’impost turístic s’hauria de millorar la qualitat 

de vida dels veïns que viuen als barris turístics, però el Govern municipal els fan servir per 

tapar forats del pressupost, tal com varen denunciar les associacions de veïns a la darrera reunió 

del Consell de Ciutat i Turisme. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, si bé entén que no es 

tracta d’una estratègia pròpiament dita, sinó d’un seguit de mesures presentades en un cert ordre 

però, malgrat que suposa que el Govern té bona intenció, són poc concretes i poc identificades 

amb la majoria dels setanta-tres barris de la ciutat. Creu, doncs, que és una oportunitat 

desaprofitada. Així, indica que moltes de les mesures que es plantegen provenen dels plans 

turístics dels mandat anterior, circumstància que dóna valor a la feina feta anteriorment. 

En segon lloc, qüestiona el model de governança i com es gestionaran aquestes mesures, moltes 

de les quals no tenen una relació directa entre elles. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que el document que han presentat assenyala les línies estratègiques 

que s’han de dur a terme en cada un dels districtes. El document explica com s’han obtingut les 

dades i assegura que s’ha treballat conjuntament amb els operadors turístics pel que fa als espais 

de gran afluència, EGA, al Forum District o a la responsabilitat social corporativa. 

En segon lloc, remarca que l’Estratègia territorial de gestió turística té en compte el patrimoni, 
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per exemple als districtes de Sarrià - Sant Gervasi, les Corts o Sant Martí. 

En tercer lloc, apunta que s’acaba de fer un curs de dos dies sobre accessibilitat que ha tingut 

una gran assistència de persones del sector que estan treballant conjuntament. 

Per tant, insisteix que aquest és un document estratègic que marca les línies de treball, però que 

el Govern té una relació molt més detallada de les mesures que s’aplicaran. 

D’altra banda, recorda que hi ha el compromís de destinar com a mínim 1.800.000 euros anuals 

als districtes per desenvolupar polítiques turístiques, 1 milió dels quals prové de l’impost 

turístic, i que permetran posar en marxa cada una de les 261 mesures que ha anunciat en la 

intervenció anterior. 

Finalment, matisa que la recollida de dades a Ciutat Vella tan sols és una de les vint mesures 

previstes i, per tant, rebutja les crítiques que s’han fet en aquest sentit. 

 

El Sr. BLASI insisteix que, tal com ha reconegut el Sr. Colom, aquest document conté les línies 

estratègiques i, per tant, falta la concreció necessària. Assenyala que si han de trigar un any a 

fer aquesta concreció ja s’haurà acabat el mandat. En qualsevol cas, recorda que el seu grup 

sempre ha defensat que cal governar el turisme, regular-lo i evitar molts dels missatges negatius 

que ha emès el Govern. També reclama al Govern que no tingui tanta por a col·laborar amb la 

resta de grups municipals i que no caigui en el parany, com es desprèn de la mesura, de 

començar a crear múltiples grups de treball, que només provocaran confusió. 

 

La Sra. CAPDEVILA apunta que a l’apartat a.1, a la pàgina 24 del document, referit al districte 

de l’Eixample, es parla de la governança de l’estratègia de gestió integrada dels entorns de la 

Sagrada Família com a espais de gran afluència. No entén què vol dir aquesta expressió i 

demana una explicació. 

També comenta que a l’apartat d.1, a la pàgina 25, es parla d’exploració de rutes 

especialitzades, alternatives a l’oferta predominant del districte, tot i que l’equip de Govern era 

contrari a incloure aquest punt referit a l’Eixample. Demana al Sr. Colom que pregunti als seus 

consellers del districte per quina raó varen incloure-hi aquest punt. 

 

El Sr. COLOM replica a la Sra. Ballarín que Barcelona Global recentment ha fet una sèrie de 

propostes innovadores, la majoria de les quals estan molt alineades amb el plantejament del 

Govern municipal. 

Quant a la intervenció del Sr. Blasi, replica que les afirmacions que fa no són reals perquè els 

fets demostren que el Govern municipal ha començat a gestionar el turisme i que està marcant 

una línia de treball, tal com reconeixen molts actors, com ara Barcelona Global.  

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/8968) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar compte de 

les mesures previstes per evitar les conductes que s'ha produït recentment contra el turisme i 

prevenir-les o evitar-les o sancionar-les, amb la finalitat de protegir el patrimoni, l'espai públic i 

fomentar la bona convivència entre veïns i visitants. 
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El Sr. COLOM exposa que el paisatge urbà que configura el conjunt de la ciutat de Barcelona 

és un bé públic i, per tant, ha de ser tractat amb el màxim respecte per tal de potenciar que 

aquest sigui un espai de tothom i per a tothom. 

Aquesta reflexió, afegeix, és especialment aplicable a elements patrimonials com la basílica 

gòtica de Santa Maria del Mar, declarada bé cultural d’interès nacional. Així, diu que les 

pintades realitzades a l’espai públic són totalment rebutjables. Per aquesta raó l’ajuntament 

disposa d’un servei contractat de neteja d’aquestes pintades, que actua d’ofici quan es fan a 

l’espai públic però també a les façanes d’edificis privats. No obstant això, remarca que quan es 

tracta d’edificis catalogats com a patrimoni artístic, monuments i escultures no s’actua d’ofici, 

sinó que es fa a petició expressa dels organismes responsables. En el cas de les pintades 

vandàliques a Santa Maria del Mar, doncs, la neteja es va efectuar després d’haver-se rebut el 

requeriment. 

Finalment, assenyala que les sancions, d’acord amb l’Ordenança de convivència, poden arribar 

fins a 3.000 euros si s’atempta contra monuments o edificis catalogats. Així, doncs, l’any 2017 

es varen imposar 336 sancions, una quantitat similar a la de 2014, en què se n’imposaren 344. 

 

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

mostra preocupació per la situació que es produeix des de l’any 2016, quan va començar a 

aparèixer aquest fenomen de pintades contra el turisme, que es pot emmarcar en el context dels 

actes turismofòbics com les manifestacions davant d’hotels, restaurants i ports esportius. Indica 

que aquesta tensió entre veïns i visitants ha arribat al punt àlgid en el moment en què s’atempta 

contra el patrimoni de la ciutat, com ha passat en el cas de les pintades a les parets de la basílica 

de Santa Maria del Mar, la qual, a més a més de tenir un valor patrimonial considerable, és un 

patrimoni de tota la ciutat. 

Tot seguit, apunta que després de les accions que es varen produir l’any 2017, com les d’Arran 

contra un bus turístic o les punxades de bicicletes, i atès que l’ajuntament ha començat a actuar 

després de les pintades a les parets de Santa Maria del Mar que varen generar tanta indignació, 

voldria saber quines mesures pensa emprendre el Govern per evitar-les. Pregunta, doncs, si hi 

ha previst fer algun tipus de campanya i quines conseqüències varen tenir aquelles accions de 

2017. En aquest sentit, recorda que l’any anterior ja es va fer una compareixença per demanar 

explicacions i no varen aconseguir que el Govern municipal expliqués si havia obert algun tipus 

de diligència, si havia interposat cap denúncia, quin n’ha estat el resultat si és que en varen 

interposar cap. 

En tot cas, allò que més preocupa al seu grup és saber quines mesures pensa adoptar el Govern 

per prevenir o sancionar les conductes contra el patrimoni històric, cultural i arquitectònic, que 

és el bé més preuat de la ciutat i que s’està posant en risc, cosa que no es pot permetre. Afirma 

que tampoc no es pot permetre que es generin aquest tipus de missatges negatius contra la 

comunitat internacional perquè no tothom es comporta malament a la ciutat. Subratlla que el 

turisme és un valor molt important, estratègicament i econòmicament, i per tant aquestes 

actuacions perjudiquen un dels sectors econòmics més importants de Barcelona. 

En conclusió, creu que ha arribat el moment que el Govern municipal prengui mesures i que 

digui què farà exactament per prevenir aquest tipus de conductes. 

 

El Sr. BLASI apunta que el Sr. Colom ha esmentat l’Ordenança de civisme per visualitzar que 

hi ha un mecanisme per combatre conductes que no són oportunes. Recorda que en el debat del 

punt anterior el Sr. Colom havia dit que la intervenció del Grup Demòcrata consistia en 

paraules buides de contingut i, en aquest sentit, li pregunta quines mesures concretes ha pres el 

Govern municipal per evitar aquest tipus de conductes i per actuar en el conjunt de la ciutat, 

perquè aquestes accions incíviques no solament s’han produït a Ciutat Vella, sinó també a 
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Montjuïc, al Poblenou i arreu de la ciutat. En funció de la resposta podrà reconèixer que la 

mesura de Govern que s’ha presentat en el punt anterior tenia algun element que podria ajudar a 

treballar en pro del turisme i a regular-lo, que és allò que el Govern no s’atreveix a fer. En 

canvi, li retreu que sí que s’atreveixi a donar un missatge negatiu. En aquest sentit, recorda la 

comissió extraordinària de la comissió que es va haver de celebrar el mes d’agost de 2017 a 

causa de determinats successos que tenien la cobertura del Govern municipal. 

Així, doncs, acusa el Govern d’haver fomentat aquests actes incívics contra el turisme amb un 

activisme que ja practicaven quan eren a l’oposició, com a Iniciativa per Catalunya, i que no 

han abandonat mai. També denuncia l’actitud ambigua del Govern davant d’aquests fets, amb 

missatges que no són clars. Així, critica que l’alcaldessa Colau no hagi condemnat alguns fets 

que perjudiquen la imatge de Barcelona i que no hagi mostrat la complicitat del Govern amb el 

sector del turisme, que és un motor econòmic per a la ciutat. Opina, doncs, que el Govern 

municipal hauria de combatre l’incivisme i erradicar-lo. A més a més, diu que als regidors de 

Barcelona en Comú els agrada d’assistir a conferències on se sol denunciar l’activitat turística. 

Per acabar, reclama que el Govern canviï la manera de fer i que comenci a tenir una actitud 

positiva, perquè creu que això és el que reclama la ciutat. Assegura que, si ho fan així, tindran 

el suport de la majoria dels grups municipals, que sí que creuen en el turisme. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que el Grup d'Esquerra Republicana condemna, com ha fet en altres 

ocasions, els atacs turismofòbics i lamenta que cada vegada siguin més habituals a la ciutat de 

Barcelona. Considera que, lluny d’ajudar a millorar el model de turisme i de fer-lo avançar cap 

a un turisme de qualitat, aquests atacs generen una imatge de Barcelona que aconsegueix 

exactament els efectes contraris. 

En el cas de les pintades a Santa Maria del Mar, troba la situació encara més preocupant perquè 

es tracta d’un atac vandàlic, que atempta contra el patrimoni de la ciutat. Aquesta església, 

afegeix, es va acabar de construir l’any 1383 i és un dels màxims exponents del gòtic català. De 

fet, apunta que és considerada l’única gran església gòtica catalana perfectament acabada i és 

protagonista d’un dels espais més estimats pels barcelonins, el qual, juntament amb el mercat i 

el passeig del Born, en fan un dels barris més especials de Barcelona. Per tant, considera que les 

persones que fan aquestes pintades no solament no s’estimen la ciutat, sinó que no s’adonen que 

destrossen un patrimoni valuosíssim que cal preservar. 

Seguidament, suposa que si el Govern ha fet netejar aquestes pintades també deu haver fet 

restaurar la paret i que s’hi deu haver aplicat la tècnica industrial de neteja anomenada sorrejat. 

Apunta que aquesta tècnica, basada en la projecció de material abrasiu mitjançant aire 

comprimit, desgasta la pedra per tal d’eliminar les pintades. Lamenta que es facin aquestes 

actuacions perquè els autors de les pintades, a més a més de no voler que hi hagi turistes, 

tampoc no volen que hi hagi esglésies als barris. Per acabar-ho d’adobar, comenta que els lemes 

de les pintades eren excloents i amb faltes d’ortografia. 

A continuació, diu que queda molta feina per fer, tant de gestió del turisme com de pedagogia 

que aquesta activitat no és negativa per si mateixa, sinó que representa una font de riquesa per a 

Barcelona. No obstant això, manifesta que cal saber regular el turisme i gestionar-lo, i alhora 

protegir els veïns dels efectes negatius que provoca, com molèsties diverses, l’ús intensiu de 

l’espai públic o les apujades de preus, que indirectament tenen una explicació en l’augment de 

la demanda turística. 

Per acabar, espera que el Govern municipal emprengui accions contra qualsevol conducta 

d’aquest tipus i que, si es pot, se sancionin els autors de les pintades. De fet, assenyala que la 

ciutat gasta cada any al voltant de 5 milions d’euros per cobrir pintades i restaurar l’espai 

públic. Aquest cop, però, considera que amb l’atac vandàlic a la basílica de Santa Maria del 

Mar s’ha anat massa lluny. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia que en aquesta primera intervenció es limitarà a fer dues preguntes 

molt concretes i, per tant, agrairia respostes igualment clares i directes. 

En primer lloc, pregunta amb quants responsables d’elements patrimonials, públics o privats, 

que han patit atacs l’alcaldessa Colau s’hi ha posat en contacte personalment per interessar-se 

per la situació. Ho pregunta perquè durant la setmana que el Sr. Collboni va exercir d’alcalde 

accidental, a principi del mes d’agost de 2017, ho va en cinc ocasions. 

La segona pregunta ja la va fer a Comissió No Permanent d’Estudi de la Situació Econòmica 

Actual i era relativa a l’atac al bus turístic que es va produir el mes d’agost anterior. Recorda 

que poc després d’aquells fets el Sr. Collboni va assumir l’alcaldia accidental de Barcelona i va 

donar ordres concretes i clares als Serveis Jurídics perquè l’ajuntament es personés a la causa. 

Pregunta si el Govern actual ha donat ordres per aturar aquesta actuació judicial i, per tant, si 

l’ajuntament no es personarà en la causa instruïda per l’atac al bus turístic. 

 

El Sr. MULLERAS acusa el Grup de Barcelona en Comú d’haver accedit a l’alcaldia de 

Barcelona fent una campanya turismofòbica i mentre han governat el municipi han estat 

còmplices dels atacs contra el turisme, amb l’assistència a determinades reunions, amb les 

declaracions públiques i amb les subvencions. Afirma que aquesta actitud ha comportat les 

conseqüències conegudes per tothom. Considera, doncs, que és contradictori que ara el Govern 

municipal es queixi d’unes actuacions que ell mateix ha contribuït a provocar. 

A continuació, pregunta quantes sancions de les 336 imposades s’han cobrat. En aquest sentit, 

apunta que el 70 % de les sancions imposades per incivisme no es cobren i apunta que no 

cobrar una sanció equival a donar impunitat en el compliment de la norma. 

D’altra banda, el Grup Popular condemna els atacs turismofòbics que s’han produït a la basílica 

de Santa Maria del Mar. Constata que la turismofòbia no respecta res ni ningú, ni tan sols un 

monument tant important per a Barcelona i per a Catalunya com aquest. En aquest cas, 

denuncia que en una mateixa acció concorren la turismofòbia i un atac a la convivència al barri 

del Born, que recentment s’ha queixat que l’ajuntament no fa la feina que li pertoca per reduir 

la brutícia ni per millorar la seguretat. Atribueix a la manca de seguretat la disminució de 

l’activitat turística al Born i, en conseqüència, la minva dels ingressos del comerç de la zona. 

Així, assenyala que moltes botigues han hagut de tancar. 

Per tant, anuncia que el seu grup demanarà que es millorin les condicions al barri del Born, que 

l’ajuntament actuï contra la turismofòbia, sobretot en aquests moments que comença la 

temporada estival. 

 

El Sr. ARDANUY exposa que aquesta compareixença s’ha demanat fonamentalment per 

constatar que s’han produït diverses accions contra el valor patrimonial de la ciutat i contra 

l’espai públic. Entén que vetllar per l’espai públic i controlar l’incivisme són responsabilitats 

del Govern municipal. També creu que aquest és un problema d’actitud del Govern i 

d’autoritat, no solament envers els residents que ataquen espais de valor patrimonial, sinó també 

envers els turistes que tenen capteniments incívics. 

Com a conclusió, insta el Govern a exercir les competències que té amb la major diligència 

possible per resoldre aquesta situació. 

 

El Sr. COLOM demana al Sr. Mulleras i al Sr. Blasi que retirin les afirmacions que han fet, en 

el sentit de titllar el Govern municipal de ser còmplice dels atacs turismofòbics, acusació que 

s’hauria de demostrar i que assegura que és falsa. Pel que fa a l’atac que Arran va perpetrar 

contra el bus turístic, recorda al Sr. Blasi que aquesta és l’organització juvenil d’un partit que 

manté Junts per Catalunya al Govern de la Generalitat i, per tant, no admet que es digui que 
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aquestes accions tenen la cobertura del Govern municipal. Així, doncs, insisteix que aquestes 

acusacions són falses i demana als dos portaveus esmentats que les retirin. 

Dit això, apunta que la portaveu del Grup de Ciutadans ha reduït l’anàlisi d’aquesta qüestió al 

lema «Tourists, go home» que varen pintar a Santa Maria del Mar. Ell creu que aquesta és 

l’anècdota i que, a més a més, els autors de les pintades es manifestaven contra l’Església 

catòlica. Afegeix que aquests lemes eren signats amb una A d’anarquia. En conclusió, acusa els 

grups de l’oposició de voler utilitzar una acció vandàlica per atacar el Govern. 

A continuació, critica que es vulgui barrejar un acte vandàlic amb unes manifestacions contra 

un model turístic determinat. Recorda que el cap de setmana anterior es varen produir 

manifestacions a diverses ciutats, com A Coruña, Las Palmas, Màlaga, Granada, Sevilla, 

València, Madrid o Barcelona, entre altres. Remarca que algunes d’aquestes ciutats són 

governades per formacions afins a Barcelona en Comú, però que també n’hi ha de governades 

pel Partit Popular, pel PSOE, per Compromís o pel PNV. Pregunta si tots aquests partits són 

còmplices de la turismofòbia i la fomenten. En tot cas, puntualitza que aquestes varen ser 

manifestacions de veïns, mentre que els actes vandàlics són responsabilitat de determinats 

grups, com Arran. 

D’altra banda, informa que l’ajuntament ja va interposar una denúncia per aquests fets als 

Mossos d’Esquadra i és aquest cos qui ara té la responsabilitat de dur a terme la investigació i 

treure’n les conclusions que se’n derivin. 

Seguidament, recorda que les entitats privades han demanat reiteradament que no es parli de 

turismofòbia perquè això crea una imatge que no correspon a la ciutat. Així, subratlla que la 

imatge de la ciutat que perceben els turistes és una imatge de millora any rere any. Indica que a 

l’enquesta que es va fer l’any 2014 els turistes valoraven la ciutat de Barcelona amb una 

puntuació de 8,4, mentre que l’any 2017 la puntuació és de 8,8. I pel que fa al caràcter i 

l’amabilitat dels barcelonins, indicatiu de la percepció que en tenen, la puntuació també ha 

millorat i ha passat del 8,2 l’any 2014 al 8,5 el 2017, amb un creixement lineal al llarg dels 

anys. A més a més, remarca que Barcelona és la primera ciutat del món en congressos 

internacionals. Entén que aquestes dades desmenteixen que l’Ajuntament de Barcelona 

afavoreixi comportaments contraris al turisme, perquè aquesta situació és el resultat d’un treball 

conjunt entre els operadors, Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 

Pel que fa a la resposta del Govern municipal davant dels comportaments incívics, reitera que 

l’any 2017 ha imposat la mateixa quantitat de sancions que l’any 2014. Si bé reconeix que la 

quantitat de grafits que es fan a Barcelona és molt superior al nombre de denúncies, assenyala 

que detectar-los és difícil i insisteix que el grau de resposta de 2017 és similar al de 2014. 

Respecte a les sancions que s’han arribat a cobrar, indica que l’Institut Municipal d’Hisenda no 

rep instruccions sobre quines multes s’han de cobrar i quines no, i totes elles segueixen el seu 

curs. En el cas de les sancions que no es cobren, si tenen caràcter executiu comporten 

l’embargament. Conclou, doncs, que en aquest àmbit l’IMH treballa amb agilitat i demana al 

Sr. Mulleras que no difongui idees falses. 

 

La Sra. MEJÍAS demana que el Sr. Colom respongui a les preguntes que li han formulat perquè 

és un membre del Govern. S’imagina que com a regidor responsable de turisme li deu saber 

greu que es produeixin fets com els que han debatut en aquest punt. En tot cas, assenyala que hi 

ha algú que fa aquestes accions, ja siguin anarquistes o persones turismofòbiques, i han malmès 

un espai patrimonial que pertany a tots els barcelonins i que s’ha de protegir. Per tant, torna a 

preguntar quines accions pensa prendre el Govern per evitar que aquests fets es tornin a produir 

i per impedir que grups organitzats, com Arran o altres, que són fàcilment identificables a les 

manifestacions contra el turisme i que reben subvencions de l’ajuntament, participin en aquests 

actes contra el turisme. També denuncia que l’any anterior es varen col·locar cartells contra el 
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comerç de Barcelona en plafons públics i suposa que algú en va facilitar l’accés. 

Per tant, demana respostes a les preguntes i assegura que si els convencen donaran suport al 

Govern en les mesures que proposi, perquè tots els grups volen que el turisme a la ciutat 

funcioni correctament i no hi ha ningú que vulgui que es produeixin missatges negatius que fan 

perdre punts a Barcelona en els rànquings de reputació. També reclama al Sr. Colom que no 

s’espolsi la responsabilitat i faci veure que els culpables de la situació són els altres, perquè és a 

ell a qui pertoca de prendre decisions. 

 

El Sr. BLASI demana calma al Sr. Colom. Diu que en la seva intervenció anterior no ha parlat 

de cap element arquitectònic ni de cap monument, però afirma que el problema no es redueix a 

una pintada, sinó que hi ha un rebuig institucionalitzat perquè els membres de Barcelona en 

Comú són al Govern municipal. Així, doncs, desitjaria que la vehemència i la contundència 

amb què el Sr. Colom ha rebutjat aquestes accions vandàliques també la tinguessin el tinent 

d’alcalde i l’alcaldessa mateixa. 

D’altra banda, reitera que la mesura de govern que s’ha presentat en el punt anterior és buida de 

contingut perquè no han explicat com es materialitza amb accions concretes el combat contra 

aquestes actituds contràries al turisme. Així, pregunta per què el creuer Symphony of the Seas 

no va atracar al port de Barcelona. 

En conclusió, demana que el Govern treballi amb contundència contra el rebuig al turisme, que 

critiquin pintades com les que s’han pogut veure al Poblenou i que les esborrin. 

 

La Sra. CAPDEVILA insisteix a preguntar quines mesures pensa adoptar l’ajuntament pel que 

fa a les pintades que afecten directament el patrimoni. Li ha semblat que el Sr. Colom deia que 

havien identificat els grups que havien fet les pintades a Santa Maria del Mar. El Sr. Colom ho 

desmenteix i diu que es referia a l’acció contra el bus turístic, perquè els responsables la varen 

reivindicar. En tot cas, si aquest grup ha estat identificat, espera que l’Ajuntament de Barcelona 

actuï en conseqüència i li imposi la sanció màxima, perquè aquesta basílica és un patrimoni de 

la ciutat, i insisteix que el Govern ha d’adoptar mesures per lluitar contra les actituds incíviques. 

 

La Sra. BALLARÍN té la sensació que en aquesta sessió es produeix un joc de disbarats perquè 

no hi ha cap connexió entre les preguntes que ha formulat i la resposta que ha rebut, que ha 

consistit a dir que Arran és una organització independentista que dona suport al PDCat i a 

Esquerra Republicana, afirmació que d’altra banda és certa. En tot cas, insisteix que no hi ha 

cap congruència entre la pregunta i la resposta. 

Seguidament, indica que no necessita grans discursos, sinó una resposta concreta a les 

preguntes, perquè és fàcil explicar què està fent el Govern per evitar les conductes incíviques o 

per reprimir les que ja s’han produït. Així, apunta que és molt fàcil telefonar als afectats i 

solidaritzar-se amb ells quan han patit un atac d’aquest tipus. Per les informacions que tenen, 

l’alcaldessa Colau no s’ha dirigit mai a cap dels titulars dels equipaments que han patit aquest 

tipus d’atacs. També considera que és molt fàcil condemnar sense pal·liatius aquestes 

conductes. En aquest sentit, diu que l’alcaldessa té un temperament fort, s’emociona fàcilment 

davant de les injustícies, però mai no l’ha vista alterada ni emocionada a causa d’aquestes 

conductes vandàliques, ni les ha condemnades. 

Per acabar, torna a preguntar si s’ha aturat l’ordre del Sr. Collboni perquè l’ajuntament es 

personi com a acusació en la causa per l’atac al bus turístic. Diu que si el Sr. Colom no vol 

respondre, poden continuar jugant als disbarats, però demana que ho facin fora de la Comissió 

d’Economia i Hisenda, per respecte als presents i a tota la ciutadania, que té dret que els seus 

representants parlin d’allò que succeeix a la ciutat. 
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El Sr. MULLERAS afirma que el Govern municipal no és còmplice dels atacs vandàlics, però sí 

de la turismofòbia, i no solament còmplices, sinó patrocinadors d’aquesta actitud, perquè per 

exemple donen publicitat als llibres i a les samarretes contra el turisme en la fira de Nadal que 

es fa a la plaça de Catalunya, que es troba tan sols a cinquanta metres de distància de l’Oficina 

de Turisme i de la parada del bus turístic. També promocionen congressos que fomenten la 

turismofòbia i varen accedir al Govern municipal fent bandera de la turismofòbia. A més a més, 

compensen els grups turismofòbics amb subvencions i amb suport institucional. 

 

El Sr. COLOM demana a la Sra. Ballarín que per al bon funcionament de la comissió no es 

facin al·lusions a les característiques personals dels regidors o de l’alcaldessa, recurs que es fa 

servir quan manquen arguments. 

Dit això, manifesta que l’Ajuntament de Barcelona fa molts anys que treballa per evitar les 

conductes vandàliques i, per exemple, fa netejar les pintades. En aquest sentit, apunta que el 

2016 es va renovar un contracte que ja venia d’anys enrere. Insisteix que sempre s’actua d’ofici, 

excepte quan les pintades afecten elements patrimonials, perquè en aquest cas s’han d’utilitzar 

tècniques especialitzades. També s’han fet campanyes de convivència, com la de l’estiu 

anterior, per fomentar una bona relació entre els ciutadans i els turistes. 

Per acabar, i per tranquil·litzar els ànims, comenta que els turistes feien fotografies de les 

pintades de Santa Maria del Mar. Així, doncs, creu que allò important és la percepció que tenen 

els turistes, que és més versàtil del que molts es pensen. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/8976) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre els 

congressos que s'han celebrat a la ciutat de Barcelona des de l'any 2012 fins a l'actualitat, 

detallat per anys, com també els congressos previstos a realitzar en cadascun dels anys 2018 i 

2019. Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

La PRESIDENTA pregunta si algú té cap inconvenient perquè aquest punt es tracti 

conjuntament amb la pregunta del Grup de Ciutadans recollida al punt 16 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. MULLERAS s’hi mostra contrari. 

 

La PRESIDENTA resol que ambdós punts no s’acumulin, però suggereix que la pregunta se 

substanciï a continuació de la compareixença, atès que ambdues tracten sobre el mateix tema. 

Com que no hi ha cap objecció, resol que es faci així. 

 

El Sr. MULLERAS sol·licita poder intervenir. 

 

La PRESIDENTA li fa avinent que en principi només hi ha previst que es llegeixi el text de la 

compareixença i que el sol·licitant pot intervenir a continuació del compareixent. Tanmateix, li 

dona la paraula, amb el benentès que se li descomptarà el temps que utilitzi en la presentació 

del total que té assignat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el Grup Popular ha demanat aquesta compareixença per 

conèixer l’evolució dels congressos celebrats a la ciutat de Barcelona des de l’any 2012 i saber 

la previsió per als anys 2018 i 2019. 
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El Sr. GÓMEZ exposa que des de fa molts anys és una ciutat reconeguda per l’organització 

d’esdeveniments internacionals, i no solament pels que venen de fora, com el Mobile World 

Congress, sinó també pels que organitzen actors de la ciutat, com el Sónar. Assenyala que 

segons el Convention Bureau, de Barcelona Turisme, l’evolució d’aquests esdeveniments 

durant els darrers anys ha estat creixent i l’any 2017 les xifres s’han consolidat amb 273.375 

delegats, més de 921.000 pernoctacions a la ciutat i una despesa directa de 385 milions d’euros. 

Destaca que aquestes xifres es refereixen a congressos internacionals, però encara 

s’incrementarien molt més si parlessin de fires i altre tipus d’esdeveniments, com la Bridal 

Fashion Week, que porten a Barcelona delegacions, empreses i compradors de tot el món. 

A continuació, assenyala que durant molts anys Barcelona s’havia situat en el rànquing de 

ciutats organitzadores d’esdeveniments per darrere de París i Viena, però la setmana anterior es 

va saber que ja havia superat aquestes ciutats perquè l’any 2017 es varen organitzar més de 190 

esdeveniments. 

Pel que fa al futur, afirma que les perspectives són esperançadores. Així, per a l’any 2018 hi ha 

més de 160 esdeveniments confirmats i per al 2019 es preveu una evolució semblant. Remarca 

que no hi ha cap congrés internacional de medicina itinerant, que sigui gran i potent, que tard o 

d’hora no passi per Barcelona. Fins i tot alguns, afegeix, s’arriben a consolidar a la Ciutat 

Comtal perquè els organitzadors saben perfectament que si trien Barcelona automàticament el 

nombre de delegats i participants augmenta en qualitat i en quantitat. Per tant, si a més a més 

l’esdeveniment està ben organitzat, la tria de la ciutat és un factor clau d’èxit. 

Tot seguit, felicita tothom pel bon posicionament internacional de Barcelona. Remarca que des 

del mes d’octubre anterior s’ha passat per un dels conflictes més importants que hi ha hagut a 

Catalunya, a Barcelona i a Espanya, i que ha afectat molt en l’àmbit internacional el nom de la 

ciutat i de Catalunya. Per tant, han hagut d’acompanyar els esdeveniments que s’han celebrat 

aquests darrers mesos i han defensat que Barcelona continua essent una ciutat fantàstica per 

organitzar aquest tipus de successos. D’aquesta manera, el Mobile World Congress ha pogut ser 

un èxit i properament se celebrarà el Sónar, previsiblement també amb èxit. Així, doncs, reitera 

que donen un suport constant a tots els organitzadors, com Fira de Barcelona o agents privats, 

grans i petits, si bé s’han hagut de donar més explicacions que mai. 

Finalment, assenyala que malgrat les campanyes de desprestigi que ha patit Barcelona els 

indicadors no solament no han caigut, sinó que la situació en el rànquing internacional ha 

millorat i el futur immediat està garantit. Per tant, assegura que probablement Barcelona és la 

millor ciutat del món per organitzar-hi esdeveniments internacionals. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta si les afirmacions que acaba de fer el Sr. Gómez formen part 

d’una estratègia per esgotar el temps, perquè en set minuts d’intervenció no ha respost a cap de 

les preguntes que es formulen. Per tant, torna a preguntar quants congressos s’han celebrat a 

Barcelona des de 2012 i quants n’hi ha de previstos per a 2018 i 2019. 

Seguidament, felicita l’entitat que des de fa molts anys gestiona els congressos i altres 

esdeveniments, que és Barcelona Convention Bureau, i atrau un turisme professional tan 

important perquè té un impacte econòmic molt positiu per a la ciutat, del qual el Grup Popular 

està molt orgullós. També felicita el Consorci Turisme de Barcelona, entitat blasmada pel 

Govern municipal, però que també ha contribuït a l’èxit d’aquests esdeveniments. 

Tanmateix, denuncia que el Govern municipal actua de forma hipòcrita i fal·laç, en primer lloc 

perquè fan ordenances i promouen el creixement turístic, i, alhora que provoquen el 

decreixement turístic amb les polítiques que duen a terme, s’atribueixen públicament l’èxit de 

l’increment de congressos internacionals. També critica que el Govern blasmi el funcionament 

de les entitats turístiques de Barcelona i després en vulgui capitalitzar els èxits. En segon lloc, 
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manifesta que els congressos que se celebren actualment a Barcelona es varen programar dos o 

tres anys enrere i, per tant, l’èxit d’aquests esdeveniments no és una resposta a la conjuntura 

actual, mentre que les conseqüències de la situació actual es veuran al cap de dos o tres anys. 

Malgrat les dades que ha facilitat el Sr. Gómez, apunta que segons la web del Convention 

Bureau només hi ha 86 congressos confirmats per a 2018, 41 per a 2019 i 9 per a l’any 2020. 

Lamenta, doncs, que l’actuació de l’alcaldessa Colau i la conjuntura política han reduït el 

nombre de congressos que se celebraran a Barcelona dintre de dos o tres anys, que són els que 

s’estan programant en aquests moments. 

 

El Sr. BLASI suposa que el Sr. Gómez els lliurarà el document que conté les xifres que se 

sol·liciten en la compareixença, de manera que els servirà per fer-se una idea ajustada sobre la 

situació anterior, actual i futura de la celebració de congressos a Barcelona. En qualsevol cas, li 

agradaria pensar que comparteixen la importància que té la celebració de reunions, fires i 

congressos, tant de tipus territorial com internacionals, que són els que permeten situar 

Barcelona en una bona posició internacional. En aquest sentit, apunta que el turisme de 

congressos té un impacte econòmic important sobre la ciutat de Barcelona i en destaca el 

Mobile World Congress, però també valora positivament el degoteig d’esdeveniments menors. 

Pel que fa a la importància que Barcelona tingui una posició destacada en l’àmbit internacional, 

insta el Govern a fer la tasca de promoció pertinent, més enllà de la que ja fa el Convention 

Bureau, si cal posant-hi recursos econòmics, i que doni les facilitats oportunes per mantenir 

l’atractiu com a ciutat. Per tant, demana que no es difongui un missatge de rebuig al turisme en 

general i concretament al turisme de congressos. 

Tot seguit, qüestiona els esforços que el Sr. Gómez ha assegurat que han hagut de fer per 

desmentir que Barcelona sigui una ciutat conflictiva. Assenyala que qui ha fet un canvi de 

paradigma i ha estat conflictiu, tal com han pogut debatre en la compareixença anterior, ha estat 

el Govern municipal. És conscient que el Sr. Gómez s’ha incorporat recentment al càrrec i, per 

tant, ja anirà coneixent les dinàmiques de la comissió, però independentment d’aquesta 

consideració reclama que el Govern reculli les bones intencions dels grups municipals que 

ofereixen complicitat per treballar de forma efectiva. 

Quant al futur, està d’acord que depèn del present perquè en funció del treball actual i de la 

promoció que es faci en aquest moment Barcelona podrà ser capdavantera en aquest àmbit i 

podrà acollir convencions, reunions i congressos a les instal·lacions de què disposa, com la Fira, 

el CCIB i altres. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix la informació que ha 

donat, malgrat que la considera escassa. Recorda que dies enrere, quan es va saber que 

Barcelona havia estat la capital que havia acollit més convencions i congressos durant l’any 

2017, ella mateixa va tenir l’ocasió de parlar amb el Sr. Tessmar, director del Barcelona 

Convention Bureau, el qual li va confirmar que Barcelona havia tingut un èxit gran en 

l’organització de grans congressos, entre altres raons perquè és molt difícil cancel·lar-ne la 

celebració pel cost que suposaria, però va advertir que després del mes de setembre totes les 

empreses que contractaven la celebració d’esdeveniments a Barcelona hi introduïen clàusules 

de cancel·lació. A més a més, també li va comentar que no hi havia hagut una pèrdua de grans 

congressos, però sí una pèrdua molt gran de contractació hotelera per a la celebració de 

convencions i conferències. I encara li va comentar que havien fet un esforç enorme de 

pedagogia per evitar perdre congressos, convencions, conferències i simposis especialitzats, que 

són importants perquè desestacionalitzen el turisme, perquè generen molta activitat econòmica i 

perquè es tracta de turisme de qualitat. Admet que aquest comentari la va sorprendre. 

Dit això, pregunta al Govern què ha fet per evitar que Barcelona perdi la celebració de grans 
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congressos, convencions o conferències, quines mesures ha adoptat, quines campanyes 

internacionals o adreçades a empreses s’han fet. En aquest sentit, afirma que algunes empreses 

han cancel·lat convencions contractades en hotels a conseqüència de la situació d’inestabilitat i 

de conflictivitat que patia la ciutat de Barcelona. Segons les dades dels hotelers, afegeix, la 

caiguda de contractació és superior al 20 %, especialment en els hotels que hi ha als voltants del 

Fòrum. Per tant, insisteix a preguntar quines mesures ha pres el Govern per afrontar aquesta 

situació i per fidelitzar i no perdre els congressos que enguany s’han celebrat a Barcelona, la 

concreció dels quals s’havia negociat tres o quatre anys enrere, tenint en compte que les 

edicions futures s’estan negociant en aquest moment. 

 

El Sr. BOSCH té la percepció que Barcelona va bé i que cada any va millor, com ho demostra 

que l’any 2016 ocupava la tercera posició en el rànquing de la International Congress and 

Convention Association, ICCA i l’any 2017, quan es va celebrar el referèndum 

d’autodeterminació, va superar en el rànquing les ciutats de París i Viena i es va situar en 

primera posició, amb 195 congressos. Pel que fa a l’any 2018, subratlla l’èxit espectacular del 

MWC i de la fira Alimentaria, que ha assolit un rècord de visitants i de facturació. A més a més, 

diu que, segons declaracions a la premsa del director de Barcelona Convention Bureau, fins a 

2021 hi ha 226 esdeveniments aparaulats, que són bastants més dels que ha esmentat el Sr. 

Mulleras. Aquestes dades, doncs, li confirmen que l’evolució no és negativa. En aquesta 

mateixa línia, comenta que CaixaBank recentment s’ha retractat del catastrofisme anterior i 

reconeix que l’economia ha anat bé. 

Per tant, demana que el grup proposant retiri l’alarmisme, perquè aquesta actitud sí que 

perjudica l’economia, i que admeti que es van equivocar quan van dir que les coses no anaven 

bé a Barcelona ni a Catalunya. Entén que darrere d’aquestes afirmacions hi ha un rerefons 

polític i una estratègia política que el Grup Popular s’ha encaparrat a defensar els darrers mesos, 

però li costa més d’entendre que el Govern de la ciutat de vegades aboni aquestes tesis. Així, 

critica que la Fundació Navegació Oceànica Barcelona, que és la responsable de l’organització 

de la Barcelona World Race, hagi manifestat que la situació política ha provocat la cancel·lació 

d’aquesta cursa, quan se sap que això no és cert. Remarca que aquesta fundació és presidida per 

la comissionada d’Esports del Govern municipal. Per tant, reclama que el Govern també retiri 

tot el que ha dit, perquè sap que no és veritat, i que deixi d’intoxicar i de perjudicar la ciutat 

creant catastrofisme i alarmisme, actitud que troba molt irresponsable. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix les dades que ha donat el comissionat i ha pogut constatar que 

Barcelona es troba en un bon moment i que ha recuperat la primera posició en el rànquing 

d’organització de congressos internacionals segons dades de la ICCA. Per al Grup Socialista 

aquesta és una notícia magnífica, que explica el bon moment actual però sobretot el potencial 

imparable que té la ciutat de Barcelona. 

Creu que tots els intervinents han admès que els congressos i convencions s’organitzen amb 

anys d’antelació, tal com afirmen els experts en la matèria, i per tant cal felicitar el conjunt 

d’operadors públics i privats de la ciutat de Barcelona per la feina feta durant els darrers anys. 

Considera, doncs, que els governs anteriors varen saber aprofitar l’ocasió dels Jocs Olímpics 

per fer una transformació urbana i Barcelona va saber guanyar així una reputació internacional 

com una ciutat amb una gran qualitat de vida i amb molt atractiu urbà, gastronòmic i cultural. 

També agraeix la tasca feta per Barcelona Convention Bureau, organisme integrat a Turisme de 

Barcelona, que té un equip de professionals magnífics. També esmenta la tasca realitzada per 

Fira de Barcelona i altres operadors, com el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona 

i el conjunt d’hotels de la ciutat, que passen més desapercebuts però tanmateix fan una feina 

magnífica en relació amb el turisme de congressos i són molt importants a l’hora d’acollir un 
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gran nombre de reunions d’empreses a la ciutat de Barcelona. 

Això no obstant, insisteix que l’èxit actual és fruit de la feina prèvia i, en conseqüència, opina 

que el comissionat en la segona intervenció hauria d’explicar amb més claredat quines són les 

perspectives de futur, com es prepara aquest futur i quina estratègia hi ha per aconseguir 

consolidar, desenvolupar i materialitzar el potencial de Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la informació que ha facilitat el comissionat i espera que en la 

segona intervenció pugui concretar-la molt més. També demana que la informació per escrit 

sigui lliurada a tots els membres de la comissió. Destaca la potència que té la ciutat de 

Barcelona en l’àmbit de l’organització de congressos i creu que és important posar l’accent en 

els congressos tècnics i científics, perquè ajuden a posicionar internacionalment tot el sector del 

coneixement. 

D’altra banda, constata que la situació política no atura l’activitat econòmica de Barcelona ni de 

Catalunya. Contràriament, opina que fa molt més mal a la imatge de la ciutat la violència 

policial del primer d’octubre que altres relats apocalíptics. Tanmateix, admet que la ciutat 

necessita aquest tipus de congressos i altres esdeveniments vinculats a l’activitat comercial i 

econòmica. 

 

El Sr. GÓMEZ replica que si hi ha algun defecte en la utilització que ha fet del temps 

d’intervenció és per novetat, no pas per estratègia. Remarca que la importància que tenen les 

fires i congressos és molt clara, tant per al Govern com per a ell mateix, que prové d’aquest 

sector. Per tant, creu que el suport que es dona a aquests esdeveniments és indubtable. 

D’altra banda, assegura que el Govern municipal treballa per atraure a Barcelona esdeveniments 

en el futur. Així, comenta que a Barcelona Activa hi ha un equip de professionals dedicat a 

aquesta tasca i, ell mateix inclòs, es reuneixen amb els organitzadors públics i privats que volen 

organitzar un esdeveniment a Barcelona i que necessiten suport. Per tant, assegura que els 

escolten i els ajuden, sense cap fissura. 

A continuació, també agraeix la feina que ha fet tothom i que ve de molts anys enrere. Creu que 

és important que es tingui en compte aquesta consideració. Manifesta que Barcelona és un actiu 

econòmic i el turisme de congressos probablement és el millor turisme que té la ciutat, perquè 

és un turisme seriós, que aporta valor afegit i que ajuda a desenvolupar molts dels sectors 

econòmics locals. 

En conclusió, insisteix que el Govern treballa en aquesta qüestió i constata que no parteixen de 

zero, perquè els organitzadors d’esdeveniments parlen amb Fira de Barcelona, amb 

l’ajuntament, amb Barcelona Convention Bureau, amb el CCIB i amb els hotels. Malgrat que 

durant la darrera part de l’any anterior es va produir una baixada en la demanda, assegura que la 

situació s’està reactivant i l’ajuntament està donant resposta a moltes peticions. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix que en l’àmbit dels congressos els èxits actuals es varen sembrar 

tres anys enrere i que la desconfiança, la falta de suports actual, o la minva de la demanda 

tindran conseqüències dintre de dos o tres anys. Així, reitera que segons dades oficials de 

Barcelona Convention Bureau en aquest moment hi ha confirmats 41 congressos per a l’any 

2019. 

 

El Sr. BLASI constata que quan es deixa treballar la col·laboració publicoprivada es veuen els 

resultats, malgrat que alguns grups pretenguin donar missatges negatius. Per tant, insta el 

Govern a continuar treballant en aquest àmbit amb una mica més d’èmfasi, amb el concurs de la 

resta de grups municipals, per teixir les complicitats necessàries i per mantenir el bon 

posicionament que té la ciutat de Barcelona, amb la col·laboració de Fira de Barcelona, de 
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Barcelona Convention Bureau, del CCIB o del sector hoteler, i aconseguir així que la ciutat 

sigui capdavantera en aquest sector de les convencions. 

 

La Sra. MEJÍAS hauria volgut que el comissionat hagués donat més informació i que hagués 

concretat alguna estratègia específica, més enllà de dir que el Govern s’asseu, escolta i 

acompanyen els organitzadors d’esdeveniments. Creu que aquest és un sector turístic molt 

important, que aporta valor afegit, però reclama una estratègia més contundent de captació i 

sobretot de pedagogia, tal com li comentava el director de Barcelona Convention Bureau, per 

atraure més congressos i per aconseguir que aquells que han estat en risc no se’n vagin. En tot 

cas, constata que l’ajuntament es limita a escoltar i a acompanyar, i que la feina efectiva la fa 

Turisme de Barcelona, malgrat que aquesta institució es troba en una situació força dèbil. 

Desconeix, doncs, quines estratègies impulsa el Govern municipal des de l’ajuntament i també 

ignora si es poden coordinar amb les que es fan des de Turisme de Barcelona, o bé afegir-s’hi, 

per tal d’evitar la caiguda del 20 % en la contractació d’hotels per a la celebració de simposis 

que ha denunciat la patronal hotelera. Espera que no es perdi cap dels grans congressos, els 

quals també varen haver un gran esforç de pedagogia per evitar cancel·lacions quan la situació 

era tan crítica. 

 

La Sra. BALLARÍN assenyala que l’any 2017 va ser un any dolent perquè, malgrat les xifres, 

els membres de la comissió coneix la capacitat de resiliència que té la ciutat de Barcelona però 

també són realistes i saben l’impacte negatiu que han deixat com a llegat el procés 

d’independència i els fets posteriors al primer d’octubre. 

A continuació, insisteix que la bona posició de Barcelona en aquest àmbit és fruit de les 

decisions que es varen prendre anys enrere. Per tant, indica que cal continuar treballant amb 

molta decisió, més enllà de les mesures de caràcter tècnic o consultiu, per aconseguir que 

Barcelona continuï essent un referent mundial i que continuï aportant qualitat en l’organització 

de congressos, característica que s’ha fet visible amb el MWC i amb molts altres 

esdeveniments. 

Finalment, apunta que el comissionat ha atribuït la mala gestió del temps d’intervenció a la 

novetat i ha desmentit que fos estratègia. Espera que en tot allò que té a veure amb la projecció 

de la ciutat no li passi el mateix. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que ha demanat còpia de la resposta per escrit. 

 

El Sr. COLOM diu que hi ha una llista de tots els congressos que es fan a Barcelona, però en 

alguns d’ells encara s’hi està treballant i aquesta informació és confidencial. Per tant, apunta 

que en poden dir el nombre, però els detalls concrets no es poden fer públics. 

 

El Sr. MULLERAS replica que precisament el que demanava el seu grup és el nombre 

d’esdeveniments. 

 

Es dóna per tractada. 

 

II) Propostes a dictaminar 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 
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III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (E.01.6004.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l’ús privatiu de domini públic del local comercial ubicat a la finca municipal del carrer Avinyó 

7, amb caràcter onerós i per un termini de deu anys, amb la finalitat de poder continuar, com 

establiment emblemàtic, amb l’activitat de comerç tradicional d’espardenyeria; SOTMETRE’L 

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

al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; 

ADJUDICAR la concessió directament a l’ocupant del local senyor Joan Carles Tasies 

Martínez, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, regularitzant els cànons meritats des 

d’aquella data fins l’efectiva formalització de la concessió, segons el calendari incorporat a 

l’expedient; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 

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

 

El Sr. AYALA exposa que es proposa d’aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores 

per a la concessió de l’ús privatiu de domini públic del local comercial del carrer d’Avinyó, 

número 7, on hi ha l’establiment La Manual Alpargatera, que és un comerç emblemàtic i que es 

va inaugurar molts anys enrere. Comenta que des de l’àrea de Patrimoni han treballat per 

intentar que aquest establiment es pugui mantenir, tot i que hi ha dificultats de tipus jurídic. 

Apunta que finalment han trobat una solució, que consisteix a fer la concessió que presenten en 

aquest punt, la qual permetria actualitzar el cost del lloguer, malgrat que sigui en forma de 

cànon, i mantenir l’establiment obert, que són els objectius que s’havien fixat. 

 

El Sr. BLASI demana que el tinent d’alcalde expliqui les complexitats que presenta aquesta 

operació. Recorda que el Govern anterior va ser capaç de resoldre un cas similar, la Cereria 

Subirà, que ocupava un local de titularitat municipal. 

Tot seguit, anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata perquè, tot i que dubta que el Govern 

actual hagi fet cap altra actuació similar, considera que aquesta serà l’actuació més important 

que haurà fet per protegir el comerç emblemàtic de Barcelona. Hauria desitjat que el Govern fos 

més actiu i que hagués impulsat més iniciatives per preservar aquesta tipologia de comerç. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, anuncia el vot 

favorable del seu grup perquè el manteniment d’un comerç emblemàtic com aquest, que fa 

molts anys que és obert, és important. Entén que, si es tracta d’un local de titularitat municipal, 

el millor que es pot fer és intentar garantir la legalitat del comerç perquè pugui desenvolupar la 

seva tasca en les millors condicions i, per tant, que se’n pugui actualitzar la llicència. També 

valora positivament que aquest establiment obtingui la placa de comerç emblemàtic, perquè 

encara no la té. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que aquest establiment es va fundar l’any 1940 a partir d’un petit 

taller artesanal que feia espardenyes i destaca que amb la seva feina ha aconseguit posar de 

moda aquest calçat popular i que es feia servir per treballar i en aquest moment fan espardenyes 

de fantasia. El Grup d'Esquerra Republicana considera que, com a comerç emblemàtic de la 

ciutat, s’ha de mantenir i per aquesta raó anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta 

d’acord. Finalment, anima el Govern municipal a continuar actuant d’aquesta manera en pro del 
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comerç emblemàtic, que malauradament va desapareixent, perquè aquests establiments donen 

caràcter a Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista. Valora positivament el 

mecanisme jurídic utilitzat i també les condicions que s’estableixen per a aquesta concessió. 

També valora molt positivament l’esforç, que sembla que serà reeixit, per preservar un comerç 

emblemàtic. Tot i així, espera que aquest no sigui un cas aïllat i que el Govern faci moltes més 

actuacions en la mateixa línia per preservar altres comerços emblemàtics, que són molt 

necessaris per a la ciutat. 

D’altra banda, tot i reconèixer que aquesta actuació és molt important, lamenta que aquesta 

sigui l’única proposta d’acord que el Govern municipal presenta en aquesta sessió. Creu, doncs, 

que el Govern té un problema. 

 

El Sr. MULLERAS també destaca que l’únic punt de la part executiva de l’ordre del dia sigui 

aquest. Lamenta que durant aquest mandat hi hagi hagut un degoteig continu de tancaments de 

comerços emblemàtics a Barcelona. Aquesta, diu, és una mala notícia per al comerç i per a la 

ciutat. Amb aquesta proposta es consolida la situació d’un establiment que ocupa un edifici 

municipal i es donen facilitats perquè aquest comerç emblemàtic continuï la seva activitat. Per 

tant, anuncia el vot favorable del Grup Popular en aquest punt i insisteix que el Govern de la 

Sra. Colau no ha fet res per afavorir, per promocionar i per salvar el comerç emblemàtic de 

Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a aquesta proposta d’acord. Tot i que només es 

tracti d’un tràmit, considera que és important per posar ordre a una situació que ve de lluny. 

Subratlla la importància que tenen aquests comerços perquè des del punt de vista de la 

idiosincràsia de la ciutat imprimeixen caràcter a Barcelona. 

 

El Sr. AYALA agraeix la unanimitat en el suport a aquest punt. Reitera que ha estat un tema 

molt complex, heretat dels governs anteriors, perquè aquest comerç estava en situació irregular 

des de l’any 1988 i no tenia contracte des de l’any 2014. Per tant, mostra satisfacció per haver 

trobat una solució satisfactòria, tant per al comerç mateix com per a tota la ciutat. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del 

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

IV) Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/8984) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal convidi als 

grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona a participar a les pròximes convocatòries de la 

Taula per l'Ocupació de Barcelona i, també, a la resta de convocatòries on es parli sobre 
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l'estratègia per l'ocupació a Barcelona. 

 

El Sr. BLASI lamenta que el tinent d’alcalde responsable de l’àmbit d’ocupació, que és un tema 

tan important i tan sensible, no sigui present. Considera que això és una manca de respecte per 

la resta de grups municipals que s’està convertint en habitual. Suposa que en el moment de 

defensar la proposició que ha presentat Barcelona en Comú sí que farà acte de presència de 

manera estel·lar. En tot cas, afirma que si el tinent d’alcalde justifica la seva absència per 

alguna raó realment important i inalterable demanarà excuses per aquestes paraules. 

A continuació, expressa la voluntat del Grup Demòcrata, que han manifestat reiteradament, de 

poder participar, conjuntament amb els altres grups de l’oposició, en la Taula per l’Ocupació de 

Barcelona i en la resta de convocatòries on es parli de l’estratègia per a l’ocupació a la ciutat. 

Pel seu grup l’ocupació és una qüestió especialment sensible i important, i creu que és una de 

les tres preocupacions que hauria de tenir un bon governant. En aquest sentit, recorda que 

Barcelona en Comú va prometre a la campanya electoral que eliminaria l’atur, però tres anys 

més tard continua essent molt elevat en districtes com Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i 

fins i tot a Ciutat Vella, que s’ha col·locat en el segon lloc dels districtes amb més aturats. 

També comenta que els va alarmar la notícia que varen conèixer en la darrera sessió 

extraordinària, relativa al pèrdua de poder adquisitiu i a la precarització de la ciutadania. 

Seguidament, recorda que quan la seva formació va accedir al Govern municipal, l’any 2011 i 

per tant en plena crisi, i que la xifra d’aturats va arribar als 115.000 el mes de març de 2013. 

Entén, però, que varen fer una tasca positiva perquè el mes de juliol de 2015, quan la Sra. Colau 

va assumir l’alcaldia de Barcelona, la xifra d’aturats era de 90.000, que són molts, però menys 

que els 115.000 a què s’havia arribat. 

Continuant amb el mandat anterior, comenta que la posició d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, que ara formen part de Barcelona en Comú, va ser molt crítica 

amb les polítiques d’ocupació que impulsava el Govern, malgrat la situació que es vivia. 

Malgrat que això tan sols sigui una anècdota, li sorprèn que el Govern de l’alcaldessa Colau 

hagi continuant fent aquells programes, tot i que amb algun canvi de nom, cosa que no deixa de 

ser un maquillatge, com ha passat amb el programa «Barcelona, bona feina». També ha passat 

el mateix amb la Taula Barcelona Creixement, que Barcelona en Comú va dir que l’eliminaria, 

però ara crea la Taula per l’Ocupació de Barcelona, que és l’objecte d’aquesta proposició. 

Tot seguit, insisteix que la lluita contra l’atur ha de ser constant. Per això, manifesta que s’han 

de dissenyar les polítiques segons les necessitats de la ciutadania, que s’ha de buscar la 

complicitat amb el sector de l’empresa, que és el motor generador de l’ocupació, i que s’ha de 

comptar amb els grups municipals. Així mateix es deia en l’últim informe d’activitat de la 

Direcció Executiva d’Estratègies de Foment de l’Ocupació, la primera línia del qual diu que cal 

establir un acord polític de ciutat i, si fos possible, metropolità, que concerti i articuli una 

estratègia per a l’ocupació. En aquest sentit, recorda la feina iniciada durant el mandat de 

l’alcalde Trias sobre el salari mínim de ciutat. En tot cas, insisteix en la necessitat de teixir 

complicitats amb els grups municipals. 

Per totes aquestes raons, demana que el Govern municipal escolti l’oposició i permeti que formi 

part d’aquesta taula i de totes les convocatòries que es facin per parlar sobre l’estratègia per a 

l’ocupació a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposició, en primer lloc 

perquè considera que la creació d’ocupació de qualitat és la millor política social que es pot fer i 

permetre així que les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb garanties i 

dignitat, i aquesta és una de les banderes i senyes d’identitat del seu grup. 

Seguidament, recorda que l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa han impulsat moltes 
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iniciatives, com la intermediació entre el teixit empresarial de la ciutat i els treballadors, no 

solament aquells que es formen a Barcelona Activa, sinó també els que passen pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya. També esmenta el programa Reempresa, una iniciativa que es va 

aprovar en aquesta mateixa comissió per facilitar el relleu generacional a les empreses per tal 

que es mantinguin els llocs de treball i les empreses mateixes. A més a més, afegeix, hi ha hagut 

programes específics per a més grans de quaranta-cinc anys, menors de vint-i-cinc anys i aturats 

de llarga durada, que conformen el gruix de l’atur de Barcelona i són les persones més 

vulnerables perquè tenen més dificultats per entrar en el mercat laboral. 

A continuació, exposa que són les empreses petites i mitjanes, els autònoms i també les 

empreses grans els qui creen ocupació, i la feina de l'Administració, inclosa Barcelona Activa, 

és generar les condicions necessàries per facilitar que les empreses creïn llocs de treball. 

En segon lloc, justifica el vot favorable a la proposició perquè el consistori té el Govern amb la 

minoria més absoluta de la història, un govern aïllat i incapaç d’assolir acords i de negociar 

qüestions bàsiques, i no solament grans punts estratègics o amb una certa càrrega ideològica. 

Així, critica que aquest Govern és incapaç de negociar la gestió de les escombraries o fins i tot 

de reunir-se amb els grups de l’oposició. Considera, doncs, que el Govern ha fracassat i que es 

troba en una via morta. Opina que aquesta proposició és una oportunitat que té el Govern per 

mirar de fer alguna cosa en el temps que li queda de mandat i incorporar l’oposició a les taules 

de negociació. Tot i així, creu que és impossible acordar res amb aquest Govern, entre altres 

raons per l’actitud del tinent d’alcalde Pisarello, que és el president de Barcelona Activa i 

delega les seves funcions en la directora d’aquest organisme. A més a més, manifesta que 

aquesta actitud impedeix fins i tot el diàleg. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que el mes de març proppassat el Grup d'Esquerra Republicana 

va preguntar al primer tinent d’alcalde, Sr. Pisarello, com valorava les dades d’atur registrades 

el mes de gener i l’impacte que tenia la reducció de l’atur a la ciutat. Tal com es diu en la part 

expositiva d’aquesta proposició, la reducció de l’atur a Barcelona no compleix el seu objectiu 

principal, que és reduir les desigualtats socials. Així, apunta que l’atur s’està reduint amb menor 

intensitat a Nou Barris i a Ciutat Vella que a la resta dels districtes. També observa com es 

redueix de manera més ràpida entre homes que entre dones, i com fins i tot augmenta entre els 

joves menors de vint-i-cinc anys. Per tant, constata que l’atur es redueix de forma desigual i, a 

més a més, que aquesta reducció no permet recuperar el poder adquisitiu dels treballadors ni té 

un impacte significatiu en el descens de la precarietat dels contractes. 

El seu grup considera que el treball és la primera política social, i que una feina digna i amb 

condicions adequades és un dret que dona dignitat a les persones. A banda de la qüestió 

econòmica, afegeix, una feina digna i estable ajuda les persones a sentir-se útil, a planificar un 

projecte de vida i permetre’ls viure en una societat també digna. 

D’altra banda, el seu grup es mostra d’acord a participar i aportar idees en els marcs de treball 

esmentats en la proposició del Grup Demòcrata, i anuncia que ho faran amb entusiasme. En 

aquest sentit, reclama que es deroguin les darreres reformes laborals impulsades pel PSOE i pel 

Partit Popular per poder treballar en un marc legal més favorable perquè els treballadors de la 

ciutat i del país tinguin una feina digna. 

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

 

La Sra. BALLARÍN exposa que l’ocupació i la lluita contra les desigualtats són els dos pals de 

paller del programa polític del PSC, tant quan han estat al Govern com a l’oposició. Entén, 

doncs, que la consolidació i la creació d’ocupació de qualitat per a tots els barcelonins mereixen 

un pacte de ciutat. Opina que l’estratègia per a la creació d’ocupació ha de ser compartida entre 

el sector públic i el sector privat, amb la participació de tots els grups polítics, perquè aquesta és 
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una condició imprescindible perquè el mercat laboral avanci en aquest sentit. Així, doncs, 

apunta que s’ha d’aprofundir en l’objectiu que l’Estat, les comunitats autònomes i 

l'Administració local, inclòs l’Ajuntament de Barcelona, modifiquin la manera d’actuar. En 

aquest marc, creu que Barcelona Activa és el lloc adient per treballar en totes aquestes 

propostes. 

Quant a la proposició, indica que abans de pronunciar-s’hi volen escoltar la Sra. Berbel perquè 

estan convençuts que la configuració de les taules d’ocupació de Barcelona segueixen la 

mateixa línia que altres estratègies d’ocupació estatals i catalanes. Ignora si la taula que es 

proposa en aquesta proposició serà diferent d’altres espais de debat creats en el passat, que 

incorporaven els grups polítics. També vol saber si hi ha una estratègia del Govern municipal o 

de tot l’Ajuntament. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’atur és un dels problemes principals de la societat i de la ciutat 

de Barcelona. Opina, doncs, que la política econòmica principal que s’ha d’impulsar des de 

l'Administració és la lluita contra l’atur. Tot i que admet que l’ajuntament no té la mateixa 

responsabilitat que altres administracions, com la Generalitat o l’Estat, per desenvolupar eines 

per lluitar contra l’atur, creu que sí que en té algunes. Tenint en compte, doncs, que s’hi destina 

un pressupost important, creu que cal demanar aquestes responsabilitats al Govern municipal. 

A continuació, recorda que a la sessió de setembre de 2016 d’aquesta mateixa comissió es va 

presentar l’Estratègia per l’ocupació de Barcelona 2016-2020, per combatre l’atur a la ciutat. En 

aquell moment el Grup Popular ja va preguntar quin paper tindria l’oposició en aquesta 

estratègia, perquè en els mandats anteriors, tant els anys 2008-2011 amb el Pacte per l’ocupació 

com durant el mandat de l’alcalde Trias amb l’agència Barcelona Growth, els grups de 

l’oposició hi havien pogut participar. Després de dos mandats consecutius, però, constata que 

en el mandat actual el seu grup no ha pogut tenir aquest protagonisme i intervenir en les taules 

per l’ocupació. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, perquè entén que 

l’estratègia de lluita contra l’atur és molt important per poder reduir les desigualtats a la ciutat, 

per reduir problemes socials i problemes en l’àmbit del consum, que repercuteixen en el comerç 

i en el sector productiu de la ciutat. En definitiva, insisteix que la lluita contra l’atur és la 

política social més important que es pot fer en una societat. El seu grup vol involucrar-se en 

aquesta lluita i, per tant, reclama que el Govern municipal obri la porta d’aquestes taules als 

grups de l’oposició. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable a la proposició. Exposa que Demòcrates de 

Catalunya vol participar en les estratègies de l’ajuntament per generar ocupació de qualitat i 

conèixer-les. Comenta que, tot i que Barcelona té bones condicions per generar aquesta 

ocupació de qualitat, també té dificultats com a ciutat per aconseguir-ho. La seva formació és 

partidària de la concertació en polítiques d’ocupació i li preocupa com es planteja el creixement 

econòmic, com es genera riquesa i com es redistribueix aquesta riquesa. En aquest sentit, 

assenyala que els llocs de feina qualificats, amb bones retribucions i bones condicions laborals, 

ajuden a assolir aquests objectius. En aquest marc, destaca el paper que hi poden tenir la 

formació professional, la indústria o l’economia del coneixement, entre altres. Tots aquests 

elements, conclou, han de configurar l’estratègia de ciutat per l’ocupació en què la seva 

formació política vol participar. 

 

La Sra. BERBEL agraeix les intervencions dels portaveus dels grups municipals i pren nota dels 

comentaris que han fet. Assegura que comparteix les aportacions que han fet perquè, a més a 

més, Barcelona Activa destina més del 50 % del pressupost a l’ocupació, qüestió que a més de 
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formar part de l’essència de l’organisme és un dels problemes greus que té la ciutat. 

A continuació, explica que el 13 de setembre de 2016 es va reunir la Taula d’Empresa i Treball, 

que era l’òrgan de governança en matèria d’ocupació del Govern anterior. En aquell moment 

varen ampliar aquest òrgan amb altres entitats del tercer sector i del mon cooperatiu, i a més a 

més hi varen convidar altres àrees de l’ajuntament per tal que aquesta taula fos transversal, com 

Joventut o Educació. A partir d’aquí, es va crear una comissió rectora i un plenari, que el que 

fan és replicar exactament el model nacional i europeu de les estratègies d’ocupació. 

Tanmateix, apunta que a òrgans similars al de Barcelona, com l’Estratègia Catalana per 

l’Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics no hi són representats, com 

tampoc a l’estratègia espanyola ni a l’estratègia europea. En tot cas, no afirma que no hi hagin 

de ser, sinó simplement que en aquell moment varen replicar les estructures existents en altres 

àmbits. 

D’altra banda, creu que tothom entén que aquesta és una estratègia concreta i operativa, perquè 

en aquest organisme hi ha representació dels sindicats i de les patronals, és a dir, dels agents 

socioeconòmics, mentre que els representants polítics ja participen en altres òrgans, com per 

exemple la Comissió d’Economia i Hisenda mateixa. En aquest sentit, es posa a disposició dels 

grups municipals per donar explicacions, debatre i contrastar tots els aspectes que plantegin en 

el si de la comissió. 

 

El Sr. BLASI voldria saber què votarà el grup del Govern i si acceptarà o no el resultat de la 

votació. 

En segon lloc, assenyala que els grups municipals, durant el mandat anterior, participaven a la 

Taula d’Empresa i Treball, participació que el Govern actual ha suprimit, malgrat que l’hagi 

ampliada a altres sectors socioeconòmics i a altres àrees de l’ajuntament. Entén que aquesta 

exclusió dels grups polítics és contradictòria amb les manifestacions del Govern municipal 

sobre les ciutats estat i l’apoderament de la ciutat. Opina, doncs, que el Govern no vol ensenyar 

les vergonyes ni que els grups municipals puguin fer aportacions vàlides que deixin en 

evidència la mala política d’ocupació que s’està fent. En aquest sentit, argumenta que el Grup 

Demòcrata no ha estat l’únic que ha esmentat el poc èxit del Govern en aquest àmbit, sobretot 

en la conjuntura actual, que permetria fer moltes millores. 

Finalment, constata que la proposició s’aprovarà amb una majoria prou sòlida i reclama, doncs, 

que el Govern la tingui en compte. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta si el Govern finalment acceptarà la participació dels grups 

municipals a la Taula per l’Ocupació de Barcelona. Entén que si el Govern proclama que és 

obert i participatiu ho hauria de demostrar permetent que aquesta taula també tingués 

representació dels grups municipals. 

 

La Sra. BALLARÍN constata que l’Estratègia per l’ocupació de Barcelona replica altres 

organismes que hi ha a Catalunya o a Europa, però subratlla que aquesta qüestió és clau per al 

benestar dels ciutadans, que exigeix el màxim consens i, per tant, pregunta per què no es pot 

modificar el criteri i permetre la participació dels grups polítics. Apunta que Barcelona ha estat 

pionera en molts aspectes i, per exemple, va crear el primer Consell Econòmic i Social d’àmbit 

municipal a tot l’Estat. Així, doncs, considera que el Govern hauria d’estar encantat de tenir 

més complicitats per tirar endavant l’estratègia d’ocupació, si és que és una bona estratègia. I, 

en cas contrari, tindria de les veus crítiques de l’oposició per censurar-la des de dins. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposició. 
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La Sra. BERBEL comenta que no li correspon pronunciar-se sobre el sentit del vot del Grup de 

Barcelona en Comú i serà el Sr. Colom qui ho faci. 

A continuació, informa que en aquests moments s’ha recuperat el 90 % dels llocs de treball 

destruïts per la crisi, tot i que estan molt preocupats per la desigualtat, que continua. Així, estan 

fent plans de xoc contra l’atur de llarga durada i plans de desenvolupament econòmic en els 

districtes prioritaris. D’altra banda, comenta que Barcelona Activa ja no fa d’intermediària amb 

empreses que paguin salaris menors a mil euros o que facin contractes inferiors a sis mesos, de 

manera que estan orientant les condicions laborals en el mercat. També estan treballant per 

l’ocupació dels joves. 

Finalment, es posa a la disposició dels grups municipals per explicar la feina que es fa des del 

Govern i des de Barcelona Activa sempre que ho considerin convenient. 

 

El Sr. COLOM anuncia l’abstenció del Grup de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. BLASI agraeix els vots favorables. Espera que el Govern accepti el resultat de la votació 

i apliqui la proposició. Per tant, més enllà de presentar informes o mesures de govern a la 

Comissió d’Economia i Hisenda, espera que convoqui els grups municipals al plenari de la 

Taula per l’Ocupació de Barcelona. 

Per acabar, lamenta que el posicionament polític del Govern l’hagi d’explicar un responsable 

tècnic i la manca de respecte del tinent d’alcalde Pisarello per les seves absències constants a 

les comissions on es debaten temes importants i de la seva àrea directa de gestió. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup 

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/8969) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal impulsi, en 

col·laboració amb les diferents institucions empresarials, com la Cambra de Comerç i les 

diferents patronals empresarials, un pla de mesures per atraure noves inversions i seus 

d'empreses, que impliqui promoure l'estabilitat i la seguretat jurídica i el desenvolupament 

d'incentius fiscals que estimulin les inversions, prioritzant activitats d'innovació, afavorint la 

competitivitat i el creixement del teixit productiu. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Recorda que en el debat d’un 

punt anterior de l’ordre del dia el portaveu del Grup d'Esquerra Republicana ha dit que 

CaixaBank feia alarmisme i s’havia hagut de retractar d’algunes manifestacions perquè s’havia 

demostrat que l’economia de Barcelona anava molt bé. Destaca, però, que el Registre Mercantil 

de Barcelona acaba d’informar que una de les empreses més importants del Grup CaixaBank, la 

seva empresa immobiliària, ha traslladat la seu social a Madrid. També han pres aquesta mesura 

altres empreses, com Strong Together, Deutsche Zurich Pensions, Vigilancia Profesional i una 

altra empresa de Banc Sabadell. 

La raó per la qual han presentat aquesta proposició és el fet que durant els últims anys, abans 

que es produís la situació d’inestabilitat política actual, Barcelona s’havia anat consolidant com 

una de les principals ciutats captadores de noves inversions, però s’ha vist perjudicada com a 

conseqüència de la fugida d’empreses, especialment en àmbits com el tecnològic, 
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l’automobilístic o el de l’alimentació. Les notícies d’aquell mateix matí, doncs, i les que s’han 

produït els darrers mesos fan necessari que es posi en marxa un pla d’incentius per intentar 

evitar que fugin més empreses de Barcelona i atraure’n de noves, per no perjudicar encara més 

el teixit empresarial de la ciutat i moltes empreses de serveis que treballen per a les grans 

corporacions, com ara bufets d’advocats, procuradors, economistes, comptables, auditors i 

altres professionals liberals, que deixen de treballar per a aquestes empreses quan canvien el 

domicili social, perquè han de contractar altres professionals al lloc on estableixen la nova seu. 

Per aquestes circumstàncies, assenyala que cal emprendre una tasca de coordinació amb les 

diferents institucions i cambres de comerç per implementar un pla de mesures que garanteixi la 

seguretat jurídica i un pla d'incentius fiscals, concretament en el sector de la innovació i la 

tecnologia, per consolidar Barcelona com un dels entorns de negoci digital principals per a 

emprenedors. També creu que cal reforçar programes ja existents per a la captació de noves 

empreses i alhora tenir en compte les aportacions fetes per diferents sectors empresarials de la 

ciutat que han comparegut a la comissió d’estudi i que reclamen que el Govern municipal 

impulsi més actuacions. 

 

El Sr. BLASI opina que el favor més gran que es podria fer a l’economia i per combatre la fuga 

d’empreses de Catalunya, i concretament de Barcelona, seria canviar el discurs. Insta, doncs, el 

Grup de Ciutadans, però també el Partit Popular i en menor mesura el Partit dels Socialistes, a 

fer un discurs positiu. En aquest sentit, afirma que el perjudici més gran per a l’economia l’han 

provocat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i el decret exprés que permetia el trasllat 

de les seus socials de les empreses sense que ho haguessin d’aprovar els respectius consells 

d’administració. Creu que aquestes mesures anaven dirigides contra la línia de flotació de 

l’economia més que no pas a incentivar, motivar i empènyer l’economia, la generació 

d’activitat i l’atracció d’empreses, i servien per generar alarmisme i per fomentar la fuga 

d’empreses, una fuga interessada que ha representat un atac institucional contra l’economia de 

Catalunya. Entén, doncs, que aquesta és una visió equivocada, que va en contra de la ciutat de 

Barcelona. 

Si no fos per aquestes consideracions, manifesta que la proposició podria tenir sentit i lògica, i 

per tant el Grup Demòcrata la podria compartir. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot contrari del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició 

perquè considera que el grup proposant no sap de què parla o bé, si ho sap, ho fa des de la mala 

fe. Exposa que a la proposició es pot llegir que, segons dades del Col·legi de Registradors 

d’Espanya, durant l’any anterior varen traslladar la seu social des de Catalunya a altres 

comunitats 3.300 empreses. En primer lloc, creu que el grup proposant hauria de diferenciar 

entre inversió i seu social. Així, afirma que cap d’aquestes 3.300 empreses no han traslladat les 

instal·lacions o els llocs de treball a altres comunitats. A més a més, troba vergonyós que es 

facin servir aquestes dades per crear una realitat que s’adaptés al seu relat, fenomen que ara es 

coneix amb el terme de postveritat. Suggereix a la Sra. Mejías que li pregunti al rei d’Espanya, 

de qui suposa que és amiga, per què va telefonar a Seat per pressionar aquesta empresa perquè 

marxés de Catalunya. 

Dit això, apunta que les dades de 2017 demostren que l’economia catalana és robusta i que ha 

tingut un bon comportament el quart trimestre de l’any. Així, apunta que el PIB català des de 

2014 ha crescut un 0,8 % més que l’espanyol, un diferencial de més de 1,7 % a favor de 

Catalunya. També comenta que el turisme estranger a Catalunya l’any 2017 va batre rècords i 

va créixer un 5,5 % respecte de 2016, i també va ser un any rècord en exportacions, amb més de 

70.000 milions d’euros, que representen més del 25 % del total d’exportacions de tot l’Estat. 

Pel que fa a la inversió estrangera, àmbit en el qual admet que 2017 no va ser un bon any, 
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destaca que precisament el quart trimestre va ser el millor, moment en què alguns auguraven 

que tots els inversors fugirien de Catalunya. 

Per tant, suggereix al grup proposant, si realment vol millorar la situació de Catalunya i de 

Barcelona en concret, que deixi de pregonar que es produiran les plagues d’Egipte perquè, a 

més a més que s’ha demostrat que aquestes perspectives són falses, amb aquesta insistència 

sembla que el Grup de Ciutadans vulgui que l’evolució de Catalunya sigui negativa. En tot cas, 

espera que no arribin mai a governar ni la ciutat de Barcelona ni l’Estat. 

 

La Sra. BALLARÍN mostra preocupació per la situació econòmica, tot i que admet que hi ha 

elements que fan pensar que es pot millorar. En tot cas, troba que la proposició és una mica 

redundant i oportunista, perquè en aquests moments la majoria dels membres de la comissió 

participen en una comissió no permanent d’estudi per impulsar mesures extraordinàries de 

suport als sectors econòmics de la ciutat, que normalment es reuneix els divendres i en la qual 

tots els sectors expliquen la seva situació. El Grup Socialista, que és qui va proposar la creació 

d’aquesta comissió no permanent, considera que aquests sectors són els que tenen més 

informació, la qual pot permetre als grups municipals fer una anàlisi acurada sobre la situació 

del consum, de la confiança, de l’ocupació i en general de l’estat de l’economia, per saber què 

cal canviar. Recorda que el seu grup va demanar que es destinés una partida de 10 milions 

d’euros per implementar les mesures que, amb les aportacions del sector privat, els grups 

polítics poguessin consensuar. 

A continuació, apunta que les mesures que contempla aquesta proposició es podrien estudiar en 

una subcomissió, integrada en la Comissió No Permanent d’Estudi de la Situació Econòmica, i 

suggereix, amb una imatge gràfica, que aquestes comissions podrien tenir l’estructura de les 

matrioixques russes. Insisteix, doncs, que troba la proposició redundant i oportunista, però no 

creu que sigui contradictòria amb la proposta que va fer el seu grup i en la qual estant treballant 

totes les formacions polítiques del consistori. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que s’ha de ser cec per no veure la situació econòmica de 

Catalunya. Admet que es pugui discrepar sobre les causes que han dut a aquesta situació, però 

insisteix que la realitat és la que és. En aquest sentit, lamenta que des del mes de gener de 2017 

3.759 empreses hagin traslladat la seu social de Barcelona, la majoria de les quals ho va fer a 

partir del mes de setembre. Pregunta si és creïble que algú hagi amenaçat el Sr. Oliu per 

aconseguir que s’endugués la seu social de Banc Sabadell fora de Barcelona o que algú hagi 

obligat CaixaBank a traslladar la seu social. Contràriament, creu que aquestes empreses han 

marxat de Barcelona perquè els interessos dels seus accionistes estaven en perill, és a dir, 

perquè la inestabilitat política ha creat una inestabilitat econòmica i, com a conseqüència, també 

una inestabilitat social. 

D’altra banda, comenta que la inversió estrangera a Catalunya ha disminuït el 40 % el darrer 

any, segons un informe oficial de l’Ajuntament de Barcelona que es va presentar el mes 

anterior. A més a més, assenyala que els hotels han patit una reducció de la inversió del 20 %, 

segons dades del Gremi d’Hotels, a causa de la gestió del turisme que es fa a la ciutat de 

Barcelona. Quant a la creació de societats, segons dades d’aquest mateix mes de maig, ha baixat 

un 8,6 %. 

Conclou, doncs, que és evident que cal un pla per recuperar empreses, credibilitat i estabilitat, 

en definitiva per recuperar l’economia de Barcelona i de Catalunya. Tanmateix, considera que 

la primera mesura que s’hauria de prendre és abandonar les tesis separatistes unilaterals per 

poder donar estabilitat a Barcelona i a Catalunya. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició. 
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El Sr. ARDANUY apunta que si aquesta proposició busqués realment allò que diu el text 

probablement hi podria votar favorablement. En principi no li sembla malament que 

l’ajuntament generi espais de tranquil·litat i que afavoreixi la inversió estrangera. Tanmateix, 

destaca el marc en el qual la portaveu del grup proposant ha situat aquesta proposició, que és un 

fil conductor habitual d’aquest grup i que consisteix en relats apocalíptics vinculats a 

l’economia. Així, pregunta quantes d’aquestes 7.000 empreses de què ha parlat el regidor 

Mulleras tenen valor afegit i vinculació amb el teixit del coneixement, i quantes tenen 

vinculacions o connexions directes amb altres àmbits de l’Estat, o que depenen de l’economia 

estatal, i quantes han rebut trucades, cartes o insinuacions, o se’ls ha demanat expressament que 

traslladin la seu social. En tot cas, assenyala que no han traslladat les seus productives. 

Finalment, afirma que un model econòmic no es pot construir sobre una base especulativa, com 

alguns creuen des de Madrid, sinó a partir d’infraestructures o de coneixement. 

 

El Sr. GÓMEZ comenta que la seva feina diària és enfrontar-se a aquesta situació, parla amb les 

empreses i aquestes no volen parlar de política, sinó de fets reals. També es reuneix cada dia 

amb consolats i amb cambres de comerç estrangeres i nacionals. 

A continuació, indica que el Govern ja està treballant en les propostes que conté aquesta 

iniciativa, i de manera més intensa que mai, mitjançant un equip de promoció de la ciutat i des 

de Barcelona Activa, perquè deixin de marxar empreses i perquè els diferents sectors 

econòmics que hi ha a la ciutat creixin. En tot cas, prefereix subratllar les dades positives i 

assegura que Barcelona no està enfonsada, de manera que els barcelonins no hauran d’emigrar 

en un futur pròxim. Al contrari, apunta que Barcelona creix i és un dels hubs més importants 

d’Europa, al mateix nivell que Berlín, el sector de l’automoció també és completament sà i 

molts altres sectors funcionen bé i creixen. Així, esmenta empreses com Uniqlo, Amazon o el 

gegant xinès dels videojocs IGG, i comenta que el dijous següent l’alcaldessa i el tinent 

d’alcalde inauguraran la seu europea d’una empresa de satèl·lits, que s’ha instal·lat a Barcelona. 

Si bé admet que s’han produït determinats fets polèmics, creu que la seva obligació és 

començar a dir que la situació de Barcelona és bona perquè els missatges negatius són 

contraproduents. Insisteix que Barcelona funciona bé i té una resiliència important. Tot i que 

hagin marxat moltes empreses, però comenta que el Govern espanyol es va afanyar a facilitar 

que les empreses canviessin la seu i suggereix que entre tots convencin aquell Govern perquè 

rectifiqui, per exemple amb mesures fiscals, i que en faciliti el retorn, que deixi clar que és al 

costat de la ciutat de Barcelona i de Catalunya perquè els sectors econòmics continuïn tan sans 

com fins ara. 

 

La Sra. MEJÍAS exposa que el relat dels fets està basat en les evidències, en les dades del 

Registre Mercantil. Per tant, indica que la fugida d’empreses no és falsa, ni és casual i té efectes 

nocius. Així, doncs, constata que la situació és greu, i suggereix a la Sra. Capdevila que parli 

amb el sector de l’advocacia i comprovarà què significa que una gran empresa tregui la seu 

social de Barcelona, o amb els economistes, els auditors i els comptables. Reitera que cada 

empresa que canvia de lloc una seu social, encara que els treballadors no marxin, tot el sector 

serveis que té al voltant perd oportunitats de feina i de negoci. A més a més, indica que coneix 

aquesta situació de primera mà perquè professionalment prové d’aquest sector i insisteix, doncs, 

que la situació és greu i que al cap d’un temps se’n veuran les conseqüències. 

Quant al decret que donava facilitats a les empreses per sortir de Catalunya, afirma que el va 

redactar el Sr. Roca a petició dels grans empresaris i de les empreses de l’IBEX, que són les que 

finalment han traslladat la seu social a Madrid, com CaixaBank o Banc Sabadell. Per tant, 

desmenteix categòricament que aquesta iniciativa sorgís de Madrid i considera que afirmar que 

s’han fet quatre mil trucades de telèfon per aconseguir que les empreses marxin de Catalunya és 
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una mica irresponsable. 

Pel que fa a la Comissió No Permanent d’Estudi de la Situació Econòmica, si bé s’hi analitzen 

les situacions que pateixen els diferents sectors econòmics, no sap si se’n deduirà que hi ha 

programes que hagin quedat aturats. En aquest sentit, esmenta els programes d’acceleració 

d’empreses emergents, també conegudes com start-ups, que s’impulsaven des d’una fundació i 

que recentment han tingut una davallada important, o el Programa de transferències 

tecnològiques, que necessiten complicitat de l'Administració pública i del sector privat, però 

també de les universitats, i per tant creu que cal impulsar aquesta col·laboració publicoprivada. 

A continuació, apunta que cal un pla d’incentius fiscals perquè tothom sap que les empreses 

s’instal·len allà on hi ha estabilitat política, estabilitat social, estabilitat econòmica i també 

incentius econòmics. Aquest punt era el punt de la proposició que li interessava destacar. 

Finalment, comenta que Amazon i l’empresa de satèl·lits són empreses importants i potser 

generaran llocs de treball, però no tenen les seus socials a Barcelona i per tant no hi paguen 

l’impost de societats. Per aquesta raó, creu que s’ha d’incentivar la creació d’empreses a 

Barcelona. 

 

El Sr. BLASI planteja la hipòtesi que CaixaBank i Banc Sabadell, davant de la por d’un boicot 

arreu de l’Estat, podrien haver sentit la necessitat de traslladar la seu, sense que ningú els ho 

dictés, i que el Govern de l’Estat hagués fet un decret exprés que els ho permetés. 

En tot cas, insisteix que el discurs del 155 i el suport a un decret exprés que donava facilitats 

per canviar domicilis fiscals i seus socials són uns missatges alarmistes i negatius, que 

políticament varen ser molt útils a algunes formacions però que no s’ajusten a la realitat ni a la 

necessitat dels catalans ni dels barcelonins. 

Per tant, suggereix que si el grup proposant retira el suport a l’aplicació de l’article 155 i al 

decret llei que facilita la sortida d’empreses, i si fa una aposta real per Catalunya i per 

Barcelona, aleshores la proposició tindrà credibilitat. En aquest moment, però, afirma que 

aquesta proposició no en té, de credibilitat, i no creu que en tingui en el si del sector econòmic i 

empresarial. 

 

La Sra. CAPDEVILA també afirma que el Govern de l’Estat ha facilitat molt la sortida 

d’empreses de l’IBEX 35 de Catalunya. Demana a la Sra. Mejías que el seu grup no faci més 

catastrofisme perquè això perjudica greument la ciutat de Barcelona i no entén per què sempre 

fa propostes tremendistes. Li suggereix, doncs, que expliqui que Facebook s’instal·la a 

Barcelona i crea cinc-cents llocs de treball. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que objectivament la situació és complicada i que no es pot 

disfressar, però no vol valorar qui n’és el culpable. En tot cas, entén que l’origen de la proposta 

és la inquietud perquè Barcelona recuperi dinàmiques de promoció de la ciutat i iniciatives per 

recuperar l’activitat econòmica local. Així, doncs, malgrat que la proposta és reiterativa perquè 

aquestes qüestions ja s’analitzen en la comissió no permanent d’estudi, reitera el vot favorable 

del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el Govern espanyol no va traslladar cap empresa, sinó que 

varen ser les empreses les que varen demanar facilitats per sortir de Catalunya, perquè fugien 

del procés unilateral d’independència i perquè sortir d’Espanya implicava sortir d’Europa i de 

l’euro. 

 

El Sr. COLOM anuncia l’abstenció del Grup de Barcelona en Comú. 
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El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot contrari del Grup 

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot contrari. ES 

REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8954) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l'Ajuntament de Barcelona es 

comprometi a que la web de Turisme de Barcelona: 1:- Faci públic un directori de guies 

oficials, amb l'objectiu de millorar la promoció del turisme de qualitat i sostenible. 2.- 

S'asseguri que tots els serveis que comercialitza des de la botiga online compleixen amb la 

declaració de bones pràctiques en el guiatge a la via pública. 3.- Que les noves contractacions 

de guies per part del Consorci de Turisme tinguin més en compte l'experiència, la sostenibilitat i 

les bones pràctiques de les empreses que no pas la importància de l'oferta econòmica. 

 

El Sr. BOSCH informa que han transaccionat una esmena amb el Govern municipal en aquesta 

proposició, que insta el Consorci Turisme de Barcelona, participat per l’Ajuntament de 

Barcelona i del qual és vicepresident el regidor Colom, que la web del consorci contingui un 

directori dels guies oficials de la ciutat per oferir oportunitats a aquests professionals. En segon 

lloc, demana que la botiga en línia que hi ha en aquesta web compleixi la Declaració de bones 

pràctiques adoptada per l’ajuntament. I, en tercer lloc, insta el consorci perquè la contractació 

de guies no es basi només en les condicions econòmiques, sinó que també tingui en compte 

altres factors. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició. Recorda que 

no és la primera vegada que el grup proposant planteja la problemàtica dels guies turístics i 

l’intrusisme que pateix aquest sector. Fruit d’aquestes iniciatives, es va elaborar la Declaració 

de bones pràctiques, però creu que és positiu disposar de més elements per intervenir en aquesta 

qüestió perquè no és fàcil regular aquesta activitat. Apunta que a vegades sota la denominació 

d’economia col·laborativa hi ha molt d’intrusisme laboral i explotació, aspectes que afecten 

negativament l’explicació correcta de la història de la ciutat de Barcelona. 

D’altra banda, el seu grup sempre ha treballat per protegir el col·lectiu de guies professionals de 

l’intrusisme que pateix i que perjudica el sector, però també la qualitat del turisme i 

l’experiència turística. En aquest sentit, assenyala que en la valoració del turisme en aquests 

moments no es tenen en compte solament els aspectes quantitatius, sinó també els qualitatius. 

Per tant, remarca que els guies turístics irregulars que condueixen grups nombrosos de turistes i 

entorpeixen el pas de vianants a la via pública fan que l’experiència turística sigui negativa. 

Tanmateix, insisteix en la complexitat que implica regular en aquesta matèria, tal com ho varen 

comprovar durant el mandat anterior, en què varen intentar implantar una llicència municipal, 

però es varen trobar que és la Generalitat qui té competències en aquesta qüestió. Però sí que es 

va poder avançar en alguns aspectes i varen poder aprofitar el fet que el Parc Güell és un 

monument protegit per la UNESCO per obligar que els guies fossin habilitats a la zona 

monumental. Fora d’aquests entorns protegits, però, la regulació de les habilitacions és difícil. 

En tot cas, el seu grup opina que aprofitar les eines de què disposa Turisme de Barcelona per 

ajudar a professionalitzar el sector és positiu. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposició. En primer lloc, 

comenta que s’han reunit amb dues associacions importants de guies turístics de Barcelona i els 
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han traslladat la mateixa problemàtica que reflecteix aquesta proposició. En aquest cas, 

assenyala que es tracta de protegir els guies de l’intrusisme i d’oferir un servei veraç i de 

qualitat perquè els turistes s’enduguin una impressió positiva de la història Barcelona, dels 

barcelonins i de la ciutat mateixa. 

Així, doncs, considera que és positiu que a la web de Turisme de Barcelona es publiqui la llista 

de guies turístics i també que des de la botiga en línia se’n faci un registre oficial. També 

aprovaria que l’Ajuntament de Barcelona fes més inspeccions en els principals punts estratègics 

de la ciutat, on es concentren més turistes, per evitar precisament aquest intrusisme. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que Barcelona és una ciutat magnífica per al turisme, tal com 

manifesten els milions de visitants que cada any hi venen. El Grup Socialista vol un turisme de 

qualitat, sostenible, que els beneficis que hi deixa es distribueixin per tots els barris de la ciutat i 

que sigui gestionat mitjançant col·laboració publicoprivada. Per aconseguir aquests objectius, 

apunta que és essencial la feina ben feta que fan els professionals del sector. Per això, entén que 

és fonamental el paper dels guies turístics, que coneixen i estimen Barcelona i poden transmetre 

el millor de la ciutat. Que aquests guies siguin oficials, tal com es demana a la proposició, 

implica que tinguin el reconeixement i l’acreditació de l'Administració, i sap que això és una 

garantia de qualitat. 

D’altra banda, vol aprofitar aquesta ocasió per fer un reconeixement al col·lectiu de guies 

oficials, que expliquen la ciutat i que a més a més paguen els impostos al país. Assenyala que 

l’intrusisme implica que es desconeix la qualitat del servei que presten els guies perquè no hi ha 

cap control, però també significa que aquests treballadors no paguen els impostos, sinó que 

engreixen l’economia submergida. 

Per tant, malgrat que els noms dels guies turístics ja estan publicats a la web de Catalunya 

Turisme, entén que és positiu que també es publiquin a la web de Turisme de Barcelona. També 

considera que és convenient difondre la Declaració de bones pràctiques, elaborada a final de 

2017, i finalment estan d’acord a fomentar la defensa i promoció dels interessos d’aquest 

col·lectiu. 

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

 

El Sr. MULLERAS exposa que Barcelona és una ciutat d’èxit i apunta que tots els èxits atrauen 

activitats il·legals, de les quals el sector dels guies turístics no s’escapa. No creu que aquesta 

proposta freni l’intrusisme ni les activitats il·legals que es produeixen als carrers de Barcelona, 

però tot i així saluda aquesta iniciativa, si és que pot contribuir a frenar una mica aquestes 

activitats il·legals o a donar facilitats als guies oficials. 

El Grup Popular defensa els guies turístics oficials i demana que s’acabi l’intrusisme en aquest 

sector, en primer lloc per promoure la qualitat del servei, el qual no es pot controlar quan és 

il·legal. En segon lloc, denuncia l’economia submergida que genera aquesta activitat. 

En conclusió, reivindica la feina que fan els guies turístics oficials i professionals, i també la 

dignificació la prestació d’aquest servei a Barcelona. Si la publicació del directori de guies 

oficials pot contribuir a assolir aquests objectius troba que s’ha de tirar endavant, però considera 

que a més a més l’ajuntament hauria de fer un control als carrers i sancionar els guies turístics 

il·legals, molts dels quals es poden veure als voltants de la plaça de Sant Jaume. Reclama, 

doncs, que l’ajuntament actuï amb eficàcia per defensar aquest col·lectiu tan important del 

sector turístic de Barcelona, que moltes vegades són el primer i l’últim contacte que tenen els 

turistes amb la ciutat. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició. Considera que és una mesura 

positiva per lluitar contra l’intrusisme en el sector dels guies turístics i, per tant, per lluitar 
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contra l’economia no contributiva. D’altra banda, creu que aquestes mesures són una bona 

pràctica i donen garanties als usuaris d’aquest servei. 

 

El Sr. COLOM confirma que aquesta Declaració de bones pràctiques es va aprovar durant el 

mandat actual i el Govern municipal l’ha impulsada, en col·laboració amb els operadors 

turístics i les associacions de guies, finalment amb Aguicat, però també hi havia col·laborat 

l’associació APIT. 

Tot seguit, agraeix que el grup proposant hagi acceptat l’esmena transaccional perquè d’alguna 

manera es reconeix la feina que s’està fent, si bé admet que cal millorar-la. Després d’aprovar la 

Declaració de bones pràctiques, manifesta que l’objectiu del Govern municipal és que Turisme 

de Barcelona vagi incorporant-les i que, per tant, sigui un motor tractor per a establiments, 

entitats i empreses de la ciutat. 

D’altra banda, comenta que la pàgina web de Turisme de Barcelona ja té un enllaç amb el 

Directori de guies turístics de la Generalitat de Catalunya, però apunta que aquesta connexió 

permetrà completar-lo i actualitzar-lo. 

Pel que fa a la contractació, assenyala que l’Ajuntament de Barcelona ja ha començat a treballar 

per incorporar-hi altres aspectes, més enllà de la prestació econòmica, com el bon coneixement 

de la ciutat, la sostenibilitat o les bones pràctiques, característiques que permetran millorar el 

servei que es presta. A més a més, afegeix que Turisme de Barcelona també està treballat 

perquè la contractació pública compleixi amb tots els requisits. 

Finalment, comenta que des de l’ajuntament han treballat directament amb Barcelona 

Convention Bureau i s’han entrevistat directament amb diversos operadors. L’alcaldessa Colau 

també va enviar una carta a tots els operadors i s’han reunit amb els alts directius de 

l’Organització Mundial del Turisme i del World Travel & Tourism Council per contrastar la 

realitat de la ciutat de Barcelona i intentar millorar-la. També s’han reunit amb el Sr. Gaspart i 

amb els directors d’oficines exteriors, en el marc de la darrera edició de Fitur. Constata, doncs, 

que s’està fent tota una feina que, amb el suport de l’ajuntament, permet que Barcelona 

Convention Bureau tingui capacitat d’atraure i mantenir esdeveniments. Així, en aquest 

moment hi ha 138 congressos contractats per als propers anys i, per tant, destaca la feina que 

està fent Turisme de Barcelona en aquest àmbit. 

 

El Sr. BOSCH constata que de vegades es poden posar d’acord en algunes iniciatives, la qual 

cosa agraeix. Tanmateix, blasma el Govern perquè de vegades no compleix aquests acords. En 

aquest sentit, recorda que dos anys enrere el seu grup va presentar una proposició que 

demanava que els grups de turistes guiats es limitessin a un màxim de trenta persones, que si 

eren més de deu portessin radioguies, que es combatés l’intrusisme dels anomenats freetours en 

els casos de guies que treballen fora de les normes laborals elementals, i aquella proposició 

també demanava que se sol·licités una llicència per a ocupació de l’espai públic, entre altres. En 

alguns casos el Govern no va veure factible d’aplicar aquestes mesures, malgrat que hi havien 

votat a favor, i en altres casos han estat oblidades. Per tant, agraeix les bones intencions però 

opina que no n’hi ha prou, ni amb les bones intencions ni amb les declaracions de bones 

pràctiques. Així, apunta que ciutats com Amsterdam sí que apliquen aquestes mesures i vetllen 

perquè es compleixin. 

En definitiva, demana que es compleixi allò que s’acorda per tots els grups, als quals agraeix el 

vot favorable, en aquest cas els tres punts de què consta la proposició. En aquest sentit, comenta 

que la botiga en línia de Turisme de Barcelona anuncia empreses que lloguen diferents tipus de 

mitjans de transport, com segways, rickshaws i d’altres, i fins i tot llanxes que no necessiten 

permís, elements que han dit reiteradament que s’han de vigilar i que han de complir les 

normes. Així, remarca que grups de bicicletes per al barri Gòtic, que també s’anuncien en 
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aquesta botiga en línia, difícilment poden complir la normativa. També esmenta altres serveis 

que s’ofereixen a la botiga en línia de Turisme de Barcelona, com la tarifa plana per a 

noctàmbuls, perquè puguin anar de local en local. Considera que tots aquests elements no són 

compatibles amb el turisme responsable i sostenible que tots volen per a Barcelona, 

especialment tenint en compte la saturació turística que pateix la ciutat. 

En conclusió, creu que s’ha de predicar amb l’exemple i aplicar les proposicions que s’aproven. 

Les mesures que consten en aquesta iniciativa creu que són elementals, com també les que han 

proposat en altres ocasions, per tal de garantir la dignitat dels professionals que ofereixen un 

servei de qualitat i que són guies oficials, acreditats, que coneixen la ciutat i que donen bones 

explicacions i una bona imatge de Barcelona, ciutat que tots estimen. 

 

El Sr. COLOM manifesta irònicament que el Sr. Bosch, malgrat que demani diàleg, ha fet un 

monòleg. Tot i així, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú a la proposició. 

 

El Sr. BOSCH replica que no ha fet res més que copiar les tàctiques del Govern de la ciutat. 

 

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

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

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

Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que l’Ajuntament de Barcelona es comprometi a 

que la web de Turisme de Barcelona:1.- Faci públic el directori de guies oficials de la 

Generalitat, amb l'objectiu de millorar la promoció del turisme de qualitat i sostenible; 2.- 

Treballi perquè tots els serveis que comercialitza des de la botiga online compleixin amb la 

declaració de bones pràctiques en el guiatge a la via pública; 3.- Que les noves 

contractacions de guies per part del Consorci de Turisme tinguin més en compte el 

coneixement de la ciutat, la sostenibilitat i les bones pràctiques de les empreses que no pas la 

importància de l'oferta econòmica. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8961) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: que 

s'acordin amb el teixit comercial del sector de la travessera de Dalt i la plaça Lesseps les 

mesures de dinamització, promoció i foment de l'activitat econòmica i turística adients per 

enfortir aquest, incloent entre aquestes el debat per a la modificació del Pla especial 

d'establiments de concurrència pública i altres activitats de Gràcia, amb l'objectiu de crear una 

zona específica a l'entorn de travessera de Dalt i la plaça Lesseps, per tal de permetre la 

implantació de nova activitat econòmica i comercial i la reactivació de l'existent, amb l'objectiu 

de que aquesta zona sigui econòmica i turísticament més atractiva. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que amb aquesta proposició el Grup Socialista no pretén qüestionar 

el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats de Gràcia, un pla d’usos 

que va tenir el suport del seu grup i que considera que era absolutament necessari. Tanmateix, 

la realitat de l’activitat comercial en aquest barri no és homogènia i varia molt en funció de les 

zones. Així, hi ha una clara diferenciació entre el comerç del nucli antic, conformat per una 

trama de carrers estrets, molts d’ells pacificats, i el comerç de la travessera de Dalt, on els 

carrers són més amples i hi ha molt de trànsit, circumstància que fa més difícil la implantació i 



 

Ref: CCP 6/18 Economia i Hisenda 

v. 23/ 5/ 2018 17: 4 
35 

el desenvolupament de botigues de proximitat. 

A continuació, assenyala que amb la posada en marxa d’aquest pla d’usos s’ha comprovat que 

alguns mecanismes, com la clàusula d’exportació de llicències de zona saturada, no han donat 

els resultats esperats i no s’ha aconseguit la dinamització i el foment del teixit comercial en 

zones com la travessera de Dalt i l’entorn de la plaça de Lesseps. Malgrat que aquesta és una 

zona de contenció, indica que encara té capacitat per acollir més activitat comercial enfocada 

als veïns i als visitants. Així ho han constatat amb comerciants, restauradors i veïns d’aquesta 

zona. 

Tot seguit, comenta que la situació comercial de la travessera de Dalt i de la plaça de Lesseps 

s’està tornant insostenible per a molts comerciants d’aquest entorn, els quals els han transmès el 

patiment per les dificultats derivades de les obres i dels canvis d’ubicació del transport. Pel que 

fa a la travessera de Dalt, apunta que ha viscut una transformació urbanística, que ha afectat una 

bona part de la ronda del Mig, amb unes obres de molt llarga durada i la consegüent afectació 

per als comerços de la zona. A més a més, assenyala que la modificació del vial ha fet que el 

bus turístic ja no s’hi aturi, raó per la qual ha disminuït l’afluència de turistes en aquest indret. 

També han sabut que els gestors turístics els aconsellen que per anar al Parc Güell baixin a la 

parada de Vallcarca i no a la parada de Lesseps. 

D’altra banda, manifesta que la clàusula d’exportació de llicències no ha estat efectiva perquè a 

la pràctica cap empresari que té una llicència al cor de la vila la canvia per una altra a la 

travessera de Dalt. També és evident que aquesta zona té característiques diferents de les de la 

vila de Gràcia i la seva morfologia permet una densitat més elevada de bars i restaurants que la 

permesa per la normativa actual. Els comerciants els diuen que bars, restaurants i terrasses 

podrien ajudar a dinamitzar aquesta zona, apreciació que comparteix sempre que aquest tipus 

d’establiments no esdevinguin un monocultiu en aquest barri. 

Per evitar aquesta situació, doncs, proposa que es faci una regulació específica per tal de poder 

donar més llicències, però alhora controlar la densitat d’establiments que pot admetre aquesta 

zona. Tal com sempre han fet els socialistes de Barcelona i de Gràcia, proposa que aquesta 

feina es faci amb un diàleg continu amb els comerciants, tal com ho demana l’Associació de 

Comerciants de la Travessera de Dalt, que representa el teixit comercial i empresarial de la zona 

i coneix millor que ningú les necessitats del veïnat i com millorar l’activitat econòmica d’aquest 

indret. 

En definitiva, creu que aquesta és una bona mesura per donar un suport concret al comerç de 

proximitat. 

 

El Sr. BLASI apunta que rectificar és de savis, però lamenta que el Partit Socialista no sempre 

ho faci. Creu que ara intenten reparar una errada que varen cometre quan eren al Govern i varen 

donar suport al pla d’usos que en aquest moment és vigent a Gràcia. Recorda que en aquell 

moment el Grup Demòcrata s’hi va abstenir i una de les raons d’aquest posicionament va ser 

que no es contemplaven els elements correctius que en aquest moment demana el grup 

proposant, i feien una menció específica a la zona de travessera de Dalt i una altra als voltants 

de la plaça de Gal·la Placídia. 

Atès, doncs, que estan d’acord amb la proposició, anuncia el vot favorable del seu grup. 

Apunta, però, que el sector del comerç del districte de Gràcia ja feia aquestes demandes quan el 

Grup Socialista formava part del Govern municipal i opina que aquest hauria hagut d’estar més 

atent a les seves responsabilitats, més enllà dels acords que pogués tenir amb els socis de 

govern, tant pel que fa al districte de Gràcia com a l’àmbit competencial propi. En tot cas, creu 

que encara hi ha temps per plantejar solucions i espera que el Govern municipal tingui la 

capacitat d’esmenar aquesta errada. 

 



 

Ref: CCP 6/18 Economia i Hisenda 

v. 23/ 5/ 2018 17: 4 
36 

El Sr. SIERRA està d’acord que no és tard per cercar per trobar solucions a aquest problema i, a 

més a més, assenyala que aquesta proposta coincideix amb la planificació turística que fa el 

Grup de Ciutadans per crear centralitats i punts d’atracció que dinamitzin i desenvolupin els 

eixos comercials de tota la ciutat. En aquest cas, subratlla que en aquesta zona ja hi ha un pol 

d’atracció turística, a l’entorn del Parc Güell. A més a més, la proposta també coincideix amb el 

model de comerç de proximitat que hi ha als eixos comercials. Afegeix que el conseller del seu 

grup al Consell de Districte de Gràcia, el Sr. Jordi Bea, i el regidor adscrit al districte, el Sr. 

Koldo Blanco, s’han reunit amb les associacions de comerciants de la travessera de Dalt i de la 

plaça de Lesseps, i creuen que es pot modificar el planejament per dinamitzar aquests eixos 

comercials i tornin a tenir l’activitat que havien tingut abans de les obres d’aquell entorn, ja 

sigui per la via que es planteja en aquesta proposició o en el marc del Pla estratègic del Park 

Güell. 

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

 

La Sra. CAPDEVILA està d’acord a treballar, dialogar i pactar amb el teixit comercial les 

iniciatives de promoció i suport al comerç. Tanmateix, indica que el barri de la Salut ha de 

menester facilitats per al comerç de proximitat, que és el que realment dona servei al veïnat. 

Admet que els veïns poden tenir la necessitat de fer un cafè o un dinar en un restaurant, però 

creu que aquests tipus d’establiments no cal que s’instal·lin a la mateixa travessera de Dalt. 

Considera, doncs, que els arguments que s’han donat són una excusa per modificar el Pla d’usos 

de Gràcia, que evita que s’atorguin noves llicències per a bars o restaurants a la travessera de 

Dalt però no a la resta del barri de la Salut, quan encara no fa dos anys que aquest pla es va 

aprovar amb el vot favorable del grup proposant. 

En conclusió, opina que es vol fer veure que es pretén beneficiar el veïnat però en realitat es vol 

aprofitar el turisme que va al Parc Güell per instal·lar negocis adreçats als passavolants, com 

locals de menjar per endur-se o de degustació. Contràriament, el Grup d'Esquerra Republicana 

considera que el que cal fer és restringir les llicències d’establiments de venda de records, 

perquè són els que han anat substituint el comerç de proximitat de tota la vida, i aquests no són 

exclusivament bars i restaurants, sinó també ferreteries, perruqueries, merceries o botigues 

d’electrodomèstics, entre d’altres. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. A més a més, l’objectiu declarat de la 

proposició és aconseguir que aquesta zona sigui més atractiva des del punt de vista econòmic i 

turístic, però creu que ja ho és prou. En definitiva, el seu grup és favorable a enfortir el teixit 

comercial de proximitat d’aquesta zona, però també de tot el barri de la Salut, objectius per als 

quals ofereix la seva col·laboració. 

 

El Sr. MULLERAS apunta que la Sra. Ballarín ha començat la intervenció dient que no volia 

qüestionar el Pla d’usos de Gràcia, però tanmateix entén que aquesta proposició de fet és una 

esmena a aquest pla que afecta de manera important la zona de la travessera de Dalt i de la 

plaça de Lesseps. Recorda que el grup proposant va votar a favor d’aquest pla d’usos, com 

també els grups de Ciutadans, d’Esquerra Republicana i de Barcelona en Comú, però amb 

aquesta proposició el que fa és votar-hi en contra. S’alegra, doncs, que ara abonin les tesis del 

Grup Popular, que varen ser els únics que hi varen votar en contra perquè entenien que aquest 

pla era contraproduent per a l’activitat econòmica i comercial, i per al creixement d’aquesta 

zona de Barcelona. A més a més, aquests mateixos són els arguments que el grup proposant fa 

servir per defensar la proposició. 

A continuació, indica que el mes de març proppassat el seu grup municipal va presentar una 

proposta al Consell de Districte de Gràcia per modificar aquest pla d’usos, molt semblant a la 

proposició que es presenta ara, si bé una mica més genèrica, però l’únic grup que hi va donar 
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suport va ser el Grup Demòcrata. Així, doncs, diu que aquesta va ser la segona oportunitat per 

modificar el Pla d’usos de Gràcia. 

Amb aquesta proposició, doncs, es presenta una tercera oportunitat per fer aquesta modificació, 

aquest cop a proposta del Grup Socialista, i reitera que s’alegra que aquest grup hagi rectificat. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, perquè a més a 

més entén que és necessària, malgrat de les incoherències del grup proposant. 

 

El Sr. ARDANUY exposa que el Pla d’usos de Gràcia es va impulsar per resoldre les dificultats 

de monocultiu comercial a la vila de Gràcia i assenyala que probablement la travessera de Dalt 

representava un dany col·lateral. Recorda que aquest pla d’usos prové d’un treball anterior que 

s’havia iniciat durant el mandat anterior i ell mateix ja va manifestar en el plenari que aquest 

dany col·lateral que es produïa a la travessera de Dalt no era acceptable, posició que va 

mantenir fins a l’últim moment. Constata, doncs, que la situació actual li dona la raó perquè 

aquest pla d’usos, que està pensat per resoldre uns problemes determinats, s’ha demostrat que 

en crea d’altres. Creu que la conseqüència lògica hauria de ser fer una anàlisi tranquil·la i 

serena, i replantejar aquesta situació. En aquest sentit, insisteix que els plans d’usos es fan per 

resoldre problemes, no pas per crear-ne de nous. 

 

El Sr. COLOM troba que aquesta proposició és curiosa perquè és molt similar a la que va 

presentar el Grup Popular al plenari del Districte de Gràcia el 16 de març de 2018, tot just dos 

mesos enrere, i recorda que el Grup Socialista s’hi va abstenir, el Grup d'Esquerra Republicana 

va votar-hi en contra i el Grup de Ciutadans també s’hi va abstenir. En resum, manifesta que es 

pretén modificar un pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats al 

districte de Gràcia, aprovat pel plenari del Consell Municipal el 27 de maig de 2016, amb el vot 

favorable dels grups Socialista, de Ciutadans i d’Esquerra Republicana. Si no ho recorda 

malament, mitjançant una esmena d’Esquerra Republicana es va incorporar la travessera de 

Dalt dins de la zona de contenció. Per tant, constata que en un període de dos mesos el grup 

proposant ha canviat el sentit del vot, de manera que l’acusa de tenir poca coherència. 

Contràriament, reivindica que el Govern municipal es mantingui coherent amb les decisions 

preses perquè prèviament hi reflexiona i en valora les conseqüències, i posteriorment manté la 

seva posició. Remarca que el Pla d’usos de Gràcia ha estat el resultat d’un procés participatiu 

que provenia del mandat anterior, i s’ha treballat amb entitats, associacions i amb els grups 

municipals. 

D’altra banda, assegura que al Govern li preocupa la dinàmica comercial de la ciutat i d’aquesta 

zona en concret i, per tant, continuarà treballant en mesures de dinamització, promoció i 

foment, tal com han fet fins ara, i si cal les intensificaran. En aquest sentit, comenta que han 

ajudat a crear i a fer créixer l’Associació de Comerciants de la Travessera de Dalt, hi treballen 

perquè es professionalitzi i millori. Així, els seus membres han assistit a diversos cursos de 

formació, i també han participat en la creació de la Federació Gràcia Comerç. 

Reitera, doncs, que el Govern continuarà treballant en aquesta línia perquè creu en la bondat del 

pla d’usos i que alhora cal ajudar a dinamitzar els comerços de la zona. 

 

La Sra. BALLARÍN dona les gràcies a tots els portaveus que estan d’acord que cal fer una nova 

reflexió sobre aquest tema per adaptar el pla d’usos en aquells punts en què s’ha demostrat que 

no funcionava. Indica que l’exportació de llicències esperada no s’ha produït i, per tant, el pla 

no ha tingut els efectes positius previstos per als comerços de la travessera de Dalt i de la plaça 

de Lesseps. A més a més, apunta que a aquesta situació s’hi han sumat les dificultats causades 

per les obres i pels canvis en el transport públic. En segon lloc, considera que aquesta reflexió 

s’ha de fer amb la participació del teixit comercial. 
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No entén, però, que un cop s’ha demostrat que el pla d’usos no ha tingut els efectes previstos 

Barcelona en Comú mantingui la seva posició contra tothom. Així, malgrat que els comerciants 

d’aquesta zona s’acullin al programa «Obert al futur», indica que si no hi ha futur aquest 

programa no els serà útil. Assegura, doncs, que la situació és crítica. Suposa que el Sr. Colom i 

la majoria dels presents deuen haver visitat els comerços d’aquest entorn. Explica que ella 

mateixa havia viscut molts anys en aquest barri i sap que el comerç de proximitat, que ha 

sobreviscut durant els darrers trenta anys, en aquest moment està passant per una situació molt 

complicada. 

En aquestes circumstàncies, doncs, creu que s’han d’activar tots els mecanismes que puguin 

facilitar la vida i la supervivència d’aquest comerç. En aquest sentit, no veu cap inconvenient a 

aprofitar el turisme que passa per aquella zona, perquè considera que el comerç de proximitat 

pot conviure perfectament amb turistes i amb ciutadans. Així, doncs, tal com ho veuen molts 

dels comerciants, aquesta circumstància és una oportunitat més que no pas un problema. 

 

El Sr. BLASI reitera que votaran a favor de la proposició per coherència i agraeix el canvi de 

posicionament del Grup Socialista, i subratlla el compromís de l’Ajuntament de Barcelona i del 

Consell de Districte de Gràcia amb el comerç de proximitat, en aquest cas concretament en els 

entorns de la travessera de Gràcia i de la plaça de Lesseps. 

 

El Sr. MULLERAS reitera el compromís del Grup Popular amb el comerç de Gràcia, en aquest 

cas de la Plaça de Lesseps i de la travessera de Dalt. Insisteix que el mes de març proppassat el 

seu grup va presentar una proposta molt similar per afavorir el comerç de proximitat d’aquesta 

zona, que està passant per grans dificultats per culpa d’una sèrie de decisions municipals i d’un 

pla d’usos que ha encotillat el desenvolupament econòmic allà on s’està aplicant. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que el pla d’usos posa límits a un tipus d’establiments que no són 

comerç de proximitat, bàsicament negocis de restauració, bingos, sales de joc o atraccions 

recreatives com circs, discoteques i bars musicals. Entén, doncs, que les dificultats que té el 

comerç de proximitat no són provocades pel pla d’usos, perquè aquest el que cerca és que no hi 

hagi un monocultiu d’aquest tipus d’establiments a Gràcia. En tot cas, doncs, creu que el futur 

no ha de ser aquest. 

En conclusió, opina que s’ha d’ajudar a dinamitzar la zona de la travessera de Dalt i de la plaça 

de Lesseps perquè el comerç de proximitat pugui instal·lar-s’hi i prosperar, però reclama que no 

es creï confusió i que no es pretengui, admetent que fa una caricatura, que les sales de joc siguin 

el futur d’aquest barri. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del 

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8977) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Augmentar la dotació pressupostària de l'any 2018 dels ajuts destinats als nous autònoms, 

incloent el milió d'euros que no es va gastar durant l'any 2017, i treballar per garantir la seva 

plena execució. 2.- Modificar les condicions a exigir als beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts, de 

forma que, entre altres qüestions, s'ampliï el període d'aplicació fins als tres primers anys 
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d'activitat econòmica, que es cobreixin totes les despeses referents a impostos i taxes 

municipals que es suportin en el període establert, i que es beneficiï també a les persones que 

creïn petites i mitjanes empreses. 

 

El Sr. MULLERAS presenta aquesta proposició motivat per la manca de voluntat política i de 

compromís del Govern municipal amb els autònoms de Barcelona. El Grup Popular veu 

reflectida aquesta manca de compromís per exemple en el fet que la liquidació del pressupost de 

2017 ha palesat que de la partida de 2 milions d’euros pressupostats per a ajudes als autònoms 

només se n’havia executat el 50 %. Per tant, hi ha un milió d’euros d’aquesta partida 

pressupostària que no s’ha gastat. Apunta que a Barcelona hi ha 390.170 autònoms, una bona 

part dels quals superen els quaranta anys. Es tracta, doncs, d’una proporció molt important de la 

població activa. 

Amb aquesta proposició, demanen que aquest milió d’euros que no es va gastar l’any 2017 

s’incorpori al pressupost de l’any 2018. Demana que el Govern no doni excuses tècniques per 

no adoptar aquesta mesura perquè entén que tècnicament és possible i que la Llei d’estabilitat 

pressupostària permet transferir la dotació pressupostària sobrant d’una partida a la mateixa 

àrea de despesa en el pressupost següent. Així, doncs, indica que no cal fer una modificació de 

crèdit, sinó que aquesta transferència es pot fer automàticament. En definitiva, demana que els 

recursos pressupostats per als autònoms es gastin en els autònoms i que no es destinin a cobrir 

altres prioritats, mesura que creu que tothom pot entendre. Reclama, doncs, que el Govern 

compleixi les promeses que havia anunciat públicament en rodes de premsa, i que no passi com 

en altres ocasions en què s’anuncia una cosa però se’n fa una altra, actitud que qualifica de 

demagògica. 

En segon lloc, la proposició demana flexibilitzar i ampliar els ajuts per no limitar-ne l’execució. 

En aquest sentit, comenta que el pla municipal contemplava subvencions durant el primer any 

d’activitat i el seu grup proposa que aquest període s’ampliï a tres anys, perquè tothom sap que 

tres anys és un període de maduració lògic per comprovar la viabilitat del negoci en el mercat. 

De la mateixa manera, el pla municipal contempla aspectes com la Seguretat Social, l’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres, les llicències d’obres, els preus públics de recollida 

de residus i les despeses de gestories, i amb aquesta proposició pretenen incloure-hi altres 

impostos i taxes municipals com l’IBI, l’impost de vehicles, taxes de terrasses o d’ocupació de 

la via pública, i fins i tot les taxes de mercats. Finalment, apunta que el pla municipal parla de 

nous autònoms i de cooperatives, i ara proposen ampliar aquests col·lectius amb les empreses 

petites i mitjanes. 

A continuació, manifesta que es tracta d’una proposta oberta, que han plantejat mesures 

mínimes i que es podria ampliar per aconseguir que es pogués gastar la totalitat del pressupost 

destinat a aquestes ajudes. Així, assegura que les condicions que contempla el pla actual 

representen una cotilla per al sector perquè impedeixen esgotar el pressupost i que els ajuts 

arribin al màxim possible d’autònoms. 

D’altra banda, assenyala que han consensuat aquesta proposta amb el col·lectiu d’autònoms de 

Barcelona i, per tant, no solament demanen el vot favorable a una proposició del Grup Popular, 

sinó també a una proposició en defensa dels autònoms de Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el suport del Grup Demòcrata a la proposició, però li hauria 

agradat que l’haguessin presentada després que Comissió No Permanent Sobre l’Activitat 

Econòmica, que es reuneix cada quinze dies, hagués acabat la feina i n’hagués elevat les 

conclusions al plenari, perquè així haurien tingut una visió global de la situació i encara 

quedaria un any per dur a terme les mesures corresponents. En tot cas, reconeix que és lícit que 

cada grup faci les propostes que consideri oportunes. 
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Seguidament, exposa que a la ciutat de Barcelona predominen les empreses que no tenen 

personal assalariat, que representen gairebé el 60 % del total, i les microempreses que tenen 

entre un i nou treballadors. Per tant, més del 95 % de les empreses de Barcelona són de menys 

de deu treballadors. Catalunya és, doncs, un país de micropimes i la situació d’aquestes 

empreses concerneix les institucions. Així, assenyala que moltes de les competències per ajudar 

els autònoms corresponen al Congrés dels Diputats i, per tant, convida el portaveu del Grup 

Popular a presentar-hi iniciatives per regular sobre aquesta qüestió. Comenta que la seva 

formació no ha deixat mai de reclamar millores per als autònoms en aquella cambra legislativa. 

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, subratlla que també hi pot actuar o deixar de fer-ho. 

Per exemple, indica que sovint es parla de carrils bici, de les zones de càrrega i descàrrega o 

d’eixamplar voreres, però no es té en compte que aquestes mesures poden afectar un autònom 

que condueix una furgoneta i que no pot aparcar o que el carril bici li impedeix fer la seva feina. 

Afegeix que l’Ajuntament també pot agilitzar tràmits administratius, una de les demandes que 

es va formular reiteradament a la comissió d’estudi. A més a més, apunta que l’ajuntament 

també pot no crear encara més dificultats, com creu que passa amb les superilles. 

Per acabar, li agradaria obtenir una resposta transversal del tinent d’alcalde perquè considera 

que Barcelona Activa té una visió massa concreta del món dels autònoms, tot i que no vol 

desmerèixer el talent de la Sra. Berbel, que és qui creu que intervindrà en nom del Govern. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la presentació d’aquesta proposició. Així com en un punt anterior han 

parlat d’ocupació i ha manifestat que aquest és un dels punts emblemàtics del Grup de 

Ciutadans, la qüestió dels autònoms també és una de les seves prioritats. Recorda que el seu 

grup va impulsar la primera llei de la legislatura actual a Espanya, que era relativa als 

autònoms, iniciativa de la qual els ponents de la llei estan molt orgullosos. Destaca que aquesta 

llei va incorporar moltes esmenes, circumstància que va permetre que fos aprovada per la 

majoria dels grups parlamentaris, una condició que havia imposat Ciudadanos en el pacte 

d’investidura. Comenta que la Llei de reformes urgents del treball autònom permet que milions 

d’espanyols puguin millorar la seva situació personal i professional, inclosos els 370.000 

autònoms de Barcelona. 

A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. Reconeix les bondats 

d’aquesta iniciativa, però tanmateix vol destacar altres avantatges que significa la llei 

d’autònoms, com la reducció a 50 euros de la cotització a la Seguretat Social durant un any, per 

comptes de sis mesos; bonificacions per a menors de trenta anys i per a dones menors de trenta-

cinc anys, per afavorir la maternitat i la conciliació de la vida familiar i professional; deducció 

fiscal del 20 % en les despeses de llum, aigua i telèfon per als autònoms que treballen a 

domicili, que amb l’aparició de les noves tecnologies cada vegada n’hi ha més, i molt 

especialment la deducció de dotze euros diaris per a manutenció per a aquells autònoms que per 

raons professionals han de dinar fora de casa. 

Finalment, insta el Govern municipal a continuar treballant per aquest sector tan important, que 

és el que crea ocupació de qualitat a causa del vincle estret i peculiar que s’estableix entre 

l’autònom i el seu assalariat, que els permet tenir una relació contractual adequada. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició perquè 

estan d’acord en totes les mesures que millorin la situació dels autònoms, especialment a la 

ciutat de Barcelona. Tanmateix, voldria que l’esperit de d’aquesta proposta també es plantegés 

en l’àmbit de l’Estat espanyol, on el Partit Popular governa i té totes les eines per impulsar 

mesures que en aquest moment no s’hi estan aplicant però que la mateixa formació reclama per 

al municipi de Barcelona. Per posar un exemple, li sembla bé que alguns ajuts es puguin 

ampliar a un període de tres anys perquè, en cas contrari, totes les mesures es concentren durant 
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el primer any, com va passar amb la iniciativa impulsada pel Sr. Collboni quan era tinent 

d’alcalde. En aquest sentit, comenta que aquest tipus d’ajudes concentrades en el primer any del 

negoci ajuden a posar-lo en marxa però, tal com apunten les dades disponibles, és durant el 

segon any i sobretot el tercer quan els projectes dels autònoms o dels emprenedors comencen a 

tenir problemes, perquè és quan s’esgota el finançament. Així, doncs, cal un període de tres 

anys per comprovar si una iniciativa empresarial és viable o no. 

Tanmateix, insisteix a demanar coherència al grup proposant i els suggereix que proposin a 

l’Estat, on governen, el mateix que proposen a Barcelona. 

 

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

autònoms, els quals considera que són uns dels herois més importants del moment actual 

perquè, per poder sobreviure, decideixen començar una activitat econòmica o professional i ho 

fan en condicions especialment adverses. Precisament perquè reconeix el suport que necessiten 

totes aquestes persones, la primera mesura que va prendre el tinent d’alcalde Collboni va ser 

concedir unes subvencions als autònoms durant el primer any d’activitat, que es varen executar 

totalment. Per tant, destaca que aquells recursos varen arribar als seus beneficiaris, 

contràriament a allò que ha suggerit algun portaveu. 

En segon lloc, considera que hi ha una certa manca de coherència, o fins i tot hipocresia, quan 

el Grup Popular planteja aquesta mesura, perquè els tributs municipals representen una part 

molt petita de totes les despeses que ha de suportar un autònom per la seva activitat. Els 

impostos estatals, en canvi, com ara l’IVA, l’IRPF o les cotitzacions a la Seguretat Social, són 

molt més significatius. En aquest sentit, recorda que Espanya és un dels països que té unes 

cotitzacions més elevades i els autònoms, independentment dels seus ingressos, han d’abonar 

un mínim de 275 euros mensuals a la Seguretat Social, a més a més d’altres impostos. Apunta 

que al Regne Unit, per exemple, hi ha una tarifa mínima de 14 euros mensuals si els ingressos 

no superen els 600 euros. També esmenta Portugal, com un dels casos més interessants perquè 

és el país veí, on no han de pagar l’IVA i no hi ha una quota d’autònoms, i es cotitza segons els 

ingressos obtinguts, però mai es paga més del 32 % d’allò que s’ha ingressat. 

Pel que fa al període de tres anys, no entén per què quan es va fer l’ampliació de la Llei de 

reforma urgent del treball autònom la tarifa plana estatal no es va ampliar a tres anys, sinó 

solament a vint-i-quatre mesos. 

Insisteix, doncs, que hi ha força incoherències entre allò que el Partit Popular fa a l’Estat, on 

governen, i el que proposen a Barcelona. Així, pregunta si hi ha cap ajuntament governat pel 

Partit Popular que doni un suport als autònoms similar al que s’aplica a la ciutat de Barcelona. 

Tot i que aquest partit no governa en cap ciutat de la magnitud de Barcelona, indica que sí que 

governen a Màlaga, per exemple. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició. Es mostra d’acord que cal 

exhaurir els recursos pressupostats destinats als autònoms. També està d’acord a ampliar el 

període d’ajuts a tres anys, però matisa que caldria fixar-ne les condicions objectives d’activitat 

real, de facturació i d’objectius de creixement del negoci. Finalment, també està d’acord en 

l’exempció d’impostos i taxes municipals. Assenyala, però, que una part molt rellevant de les 

obligacions impositives no és competència municipal i, par tant, caldria una un compromís més 

ferm i la intervenció de l’Estat. 

 

La Sra. BERBEL assegura que el programa a què han fet referència anteriorment ha estat un 

èxit, tal com varen deixar palès totes les associacions d’autònoms. Remarca que aquella va ser 

la primera vegada que l’ajuntament donava un ajut a aquest col·lectiu de manera directa. Així, 

cada un dels anys 2016, 2017 i 2018 s’han posat a disposició dels autònoms 2 milions d’euros, 
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un total de 6 milions d’euros en tres anys, mesura que els autònoms valoren positivament. 

Pel que fa a la part executada, recorda que la directora financera ja va explicar al Consell 

d’Administració de Barcelona Activa que es varen atendre totes les sol·licituds necessàries per 

a l’execució del cent per cent de la dotació d’aquesta línia, però solament al final es pot saber 

quines compleixen tots els requisits. Per tant, un cop tancat el termini de sol·licituds, algunes no 

es varen poder atendre per manca de documents, per defectes de forma o per altres incidències, 

i ja no hi havia possibilitats d’obrir una nova convocatòria. A més a més, el pressupost s’ha 

d’executar dins del mateix any perquè la incorporació de romanents solament es pot fer en el 

cas de finançament afectat, i aquest no era el cas. Així, doncs, els diners que no es varen poder 

atorgar en aquell moment es varen redirigir a la línia «Barcelona, bona feina», que també 

afavoreix l’ocupació. En tot cas, destaca que cap de les persones que varen presentar la 

sol·licitud d’ajut se’n va quedar sense, tret, com ja ha dit, dels casos en què hi havia algun 

defecte de forma. I l’any 2017 fins i tot hi varen incloure sol·licituds que hi havia a la llista 

d’espera de 2016. 

En conclusió, considera que aquest és un bon programa, al qual s’han destinat 6 milions 

d’euros. Si bé està d’acord a ampliar el nombre de beneficiaris, creu que la millor opció és 

subvencionar les despeses realitzades al llarg del primer any perquè tots els estudis que tenen 

diuen que el primer any és el més crític per a la creació del negoci, les necessitats financeres 

són més fortes i és el període que té un risc de mortalitat més alt. Creu, doncs, que cal continuar 

donant aquest suport durant el primer any, si més no fins que aquesta ajuda no s’hagi 

consolidat. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. MULLERAS demana a la Sra. Berbel que no doni excuses tècniques perquè la Llei 

d’estabilitat pressupostària permet aplicar això que es proposa. Subratlla que tots els grups de 

l’oposició hi han votat a favor, de manera que una altra vegada el Govern municipal queda tot 

sol i els perjudicats d’aquesta situació són els autònoms. 

A continuació, reitera la petició que el milió d’euros que no es va gastar l’any 2017 per ajudar 

els autònoms, i que representa el 50 % de la quantitat pressupostada, s’incorpori al pressupost 

de 2018, mesura que s’acaba d’aprovar, perquè els diners destinats als autònoms s’ha de gastar 

en favor d’aquest col·lectiu i no s’ha de derivar a altres programes, tal com fa el Govern 

municipal. Afegeix que també s’ha aprovat que s’ampliï el període d’ajuts del pla fins a tres 

anys, que s’ampliï la llista d’impostos i taxes subjectes a subvenció, i finalment que el pla 

d’ajuts també contempli les empreses petites i mitjanes. 

D’altra banda, recorda que el Govern d’Espanya va aprovar una llei de suport als autònoms i en 

aquesta sessió el Grup Popular ha aconseguit que s'aprovin mesures per tal que l’Ajuntament de 

Barcelona també doni suport als autònoms. 

 

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

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

10.-  (M1519/8983) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l'Ajuntament de Barcelona 

reclama que els pressupostos generals de l'Estat: 1.- Prevegin una inversió suficient per 

salvaguardar el dret a l'habitatge a les grans ciutats de l'Estat en un context d'especulació 

immobiliària i d'augment dels preus. En aquest sentit, cal que els comptes: a) Impulsin la 

creació de parcs públics d'habitatge als municipis. b) Incrementin la dotació al Pla Estatal 

d'Habitatge per equiparar la inversió a l'Estat amb la de la UE. c) Contribueixin al desplegament 

del Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 a la ciutat de Barcelona, amb una aportació 

extraordinària al Consorci de l'Habitatge de Barcelona. 2.- Recuperin els nivells d'inversió en 

transport públic metropolità del 2010, quan l'Estat aportava 200 milions d'euros a l'ATM: a) En 

aquest sentit, cal que els comptes prevegin un increment gradual d'aquesta aportació i aquest 

2018 passi ja dels 109 milions previstos a, com a mínim, 135. 3.- Promoguin la capitalitat 

cultural de Barcelona. En aquest sentit, els comptes han de: a) Recuperar el conveni signat el 

2006 entre l'estat i l'Ajuntament, i dotar-lo amb 15 milions d'euros per a l'exercici en curs. b) 

Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial de Barcelona, que suposa una inversió 

aproximada d'uns 50 milions d'euros. c) Facilitar la rehabilitació del Pavelló de Victòria 

Eugenia del MNAC amb una inversió de 2,25 milions, la part proporcional que l'Estat ha 

d'aportar al projecte. d) Impulsar el Museu del Disseny amb mig milió d'euros per al 

desenvolupament d'exposicions i activitats relacionades amb aquest sector estratègic per a 

Barcelona. e) Ajudar al reforçament dels festivals Grec i de Dansa amb mig milió d'euros. 4.- 

Contribueixin a la promoció econòmica i internacional de Barcelona, la segona ciutat de l'Estat 

i un dels seus principals pols productius. en aquest sentit, cal que els comptes: a) Corregeixin la 

davallada d'aportacions de l'Estat a entitats i institucions a Barcelona, que han caigut dels 278 

milions d'euros el 2010 als 138 aquest 2018. b) Augmentin substancialment els fons per 

finançar institucions de recerca i equipaments científics que tenen la seva seu a la ciutat i la 

seva àrea metropolitana, com el Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona o l'Institut de Ciències Fotòniques. 5.- Dotin de finançament 

l'Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, per tal que el govern de 

l'Estat acompanyi aquelles grans ciutats que estan fent front a l'augment del sensellarisme als 

seus carrers sense la coresponsabilitat d'altres administracions. 6.- Transfereixin el crèdit de 20 

milions d'euros previstos aquest 2018 per tal que els municipis puguin reforçar els seus serveis 

de detecció i atenció a les dones que pateixen violència masclista, en compliment del Pacte 

Estatal contra la Violència de Gènere. 7.- Deixin de suspendre el fons estatal per a la 

immigració previst a la Llei d'Estrangeria per tal que els municipis puguin reforçar els 

processos d'atenció i integració de nova ciutadania, i aportin fons específics nous per tal de 

poder acollir les persones refugiades als pobles i ciutats de l'Estat. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que aquesta proposició pretén defensar les esmenes als pressupostos 

generals de l’Estat per cobrir les necessitats de Barcelona. Indica que el Govern municipal té 

unes responsabilitats que no ha defugit i en aquest cas planteja la necessitat de qüestionar els 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que s’estan tramitant a les Corts Generals. 

Apunta que en aquesta comissió el portaveu del Grup Popular és especialista a criticar el 

Govern municipal però que en aquesta ocasió el tema a tractar seran els pressupostos generals 

de l’Estat. 
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A continuació, informa que el Govern municipal ha fet una llista molt detallada de qüestions 

que hi ha pendents, relatives a institucions i serveis, i observa que moltes inversions estan 

congelades, amb casos realment preocupants. Entre aquests, destaca que la situació de 

l’habitatge és especialment greu i diu que és inadmissible que la inversió de l’Estat en una 

ciutat com Barcelona hagi caigut en un 70 % des de 2009, que el Govern del Partit Popular hagi 

retallat en un 37 % la inversió del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, o que en matèria de 

transport l’aportació de l’Estat a l’ATM hagi passat de 200 milions l’any 2010 a 108 el 2018. 

En definitiva, constata un retrocés preocupant pel que fa a les inversions de l’Estat a Barcelona, 

retrocés que afecta moltes polítiques de la ciutat. 

Finalment, comenta que alguns grups hi han presentat esmenes i agraeix a la Sra. Recasens les 

aportacions que ha fet el Grup Demòcrata. Creu que aquesta és una preocupació que afecta tota 

la ciutat i manifesta que en algun moment s’ha de dir de manera clara i amb veu alta que el 

Govern central també és molt responsable de la situació que es produeix. En aquest sentit, 

interpel·la el Grup de Ciutadans, que ha donat suport al pressupost del Partit Popular, perquè 

reculli les peticions que es fan en aquesta proposició i les traslladi a Madrid per aconseguir que 

les inversions de l’Estat a Barcelona siguin les que pertoquen i tots plegats poder revertir així 

aquesta desinversió que la ciutat pateix des de fa molt de temps. 

 

La Sra. RECASENS agraeix al Govern la predisposició per acceptar les esmenes presentades 

pel Grup Demòcrata. Recorda que en el punt anterior, referit als autònoms, i més enllà de les 

competències que en aquest àmbit té l’ajuntament, apel·lava al Partit Popular perquè en el 

Congrés dels Diputats, on les majories polítiques són unes altres, també es prenguessin 

mesures. 

D’altra banda, comenta que el diputat Carles Campuzano, el portaveu del Grup Demòcrata a 

l’ajuntament, el regidor Jaume Ciurana, i el president del grup, Sr. Xavier Trias, varen fer 

públiques les més de 880 esmenes als pressupostos que la seva formació havia presentat al 

Congrés dels Diputats. Aquestes esmenes, afegeix, perseguien quatre objectius bàsics: pal·liar 

la baixa inversió de l’Estat a Catalunya, impulsar el suport als sectors productius de l’economia, 

la investigació, el desenvolupament i la innovació, millorar el finançament de la Generalitat i 

recuperar l’accent social en els pressupostos, que el Partit Popular i Ciutadans han oblidat. 

Tot seguit, apunta que des de Barcelona han estat especialment actius per incorporar en els 

pressupostos de l’Estat esmenes que afavoreixin la ciutat. En aquest sentit, han presentat més de 

seixanta esmenes, que suposarien una millora de gairebé 260 milions d’euros. Algunes 

d’aquestes que consideren especialment importants les han traslladades a la proposició que es 

presenta, relatives a determinades qüestions que per al seu grup són cabdals. 

En primer lloc, demanen que es concreti l’aportació extraordinària per al Pla d’habitatge en 10 

milions d’euros. En segon lloc, reclamen un millor finançament del transport públic mitjançant 

un increment gradual de les aportacions a l’ATM, per passar dels 109 milions que rep 

actualment a 135, i que s’hi incorpori l’increment que s’havia previst per a 2017. En tercer lloc, 

proposen una dotació pressupostària de 25 milions d’euros per compensar els grans 

equipaments culturals de Barcelona i que deixin de rebre un tracte discriminatori de l’Estat 

respecte als grans equipaments culturals de Madrid. En quart lloc, demanen que s’augmenti fins 

a 9 milions d’euros la inversió en els grans centres d’investigació i recerca. Finalment, es fan 

algunes peticions puntuals referides a barris i districtes, com ara 17 milions d’euros per soterrar 

la ronda de Dalt al districte d’Horta-Guinardó, 7 milions d’euros per a l’estació de tren de Sant 

Andreu i 17 per a l’estació de la Sagrera, i 25 milions d’euros per a la soterrament de les vies i 

la construcció de dos ponts a Vallbona. També es demana un milió d’euros per a la piscina 

coberta més antiga d’Espanya, que és la del Club Natació Barceloneta. 
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Creu, doncs, que les seves esmenes complementen i milloren la proposta del Govern municipal 

i anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, replica al Sr. 

Pisarello que algú que ha estat incapaç de pactar els darrers pressupostos de l’Ajuntament de 

Barcelona i que ni tan sols ha trucat als grups municipals per negociar-los no pot donar gaires 

lliçons. 

Tanmateix, i ja que l’ha interpel·lada directament, admet que Ciudadanos ha negociat els 

pressupostos generals de l’Estat amb una visió generalista, per beneficiar tothom, 

independentment del lloc on hagi nascut. Així, han aconseguit una rebaixa fiscal, que a 

Catalunya beneficiarà centenars de catalans, deduccions fiscals per a les famílies amb persones 

dependents a càrrec o incrementar fins a les cinc setmanes els permisos de paternitat. També 

han negociat un xec guarderia, del qual a Catalunya es beneficiaran moltes famílies. I, 

finalment, han aconseguit un complement salarial per a joves. 

Fora d’aquestes qüestions generals, també han negociat punts específics relatius a Barcelona, 

alguns dels quals són inclosos a la llista que ha esmentat el Sr. Pisarello. Per exemple, sap que 

al tinent d’alcalde li consta, perquè ella mateixa n’ha parlat amb la Sra. Vidal, que el Grup de 

Ciutadans ha negociat intensament una millora pressupostària per al transport públic de 10 

milions d’euros i s’ha d’aconseguir que el Partit Popular l’aprovi. De la mateixa manera, han 

negociat partides per a la nova estació de Sant Andreu Comtal. 

A més a més, critica que el Govern municipal vol fer veure que els pressupostos generals de 

l’Estat no contemplen cap inversió a Barcelona, aspecte que desmenteix perquè hi ha un 

increment de la inversió en Rodalies, que augmenta gairebé un 30 % i s’hi invertiran gairebé 

160 milions addicionals, 75 milions més per a l’estació de la Sagrera i el seu entorn, 88 milions 

més per a l’accés ferroviari a l’aeroport i altres inversions en Rodalies, el pressupost de les 

quals s’incrementa gairebé un 23 %. 

D’altra banda, apunta que la proposició fa referència a altres qüestions que els sorprenen, 

perquè en els pressupostos generals de l’Estat es dobla la inversió per al Supercomputing 

Center, que arribarà a 20 milions, i les aportacions al Consorci de la Zona Franca, que arribaran 

a 28 milions d’euros per a urbanització i modernització de l’entorn empresarial. 

Pel que fa a l’àmbit cultural, la llista del Govern municipal inclou el Liceu de Barcelona, i 

destaca que per segon any consecutiu el seu grup ha negociat una aportació d’un milió i mig a 

aquesta institució, la dotació pressupostària de la qual enguany superarà els 10 milions d’euros. 

En conclusió, creu que aquesta proposició té la intenció d’intentar reparar el fracàs personal del 

Sr. Pisarello en la gestió de les polítiques d’habitatge, que és l’únic aspecte que no s’ha inclòs 

en els pressupostos generals de l’Estat. Tanmateix, suggereix que si els grups afins a Barcelona 

en Comú al Congrés dels Diputats haguessin negociat aquests punts potser haurien aconseguit 

algun resultat positiu. 

En tot cas, la seva formació política està satisfeta de la negociació que han dut a terme, creuen 

que afecta i millora la vida de moles persones a Catalunya i a Barcelona, com també al conjunt 

d’Espanya. Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició. 

Apunta que els seus representants al Congrés dels Diputats es varen posicionar contra 

l’Avantprojecte de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 perquè entenen que no respon a 

allò que necessita Barcelona, o Catalunya en general, i any rere any el Govern del Partit Popular 

enganya els catalans i els barcelonins. Així, comenta que l’any anterior el president Mariano 

Rajoy va prometre a Barcelona una pluja de milions en forma d’inversions i d’infraestructures, 

promeses que qualifica de Pla Marshall de cada any, però que no s’arriben a concretar mai. En 
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aquest sentit, assenyala que en els pressupostos de l’any anterior la inversió programada per a 

Catalunya era inferior a l’aportació al PIB, inferior a la proporció de la població, però a més a 

més el nivell d’execució és molt baix. Per exemple, en Rodalies s’havia previst una inversió de 

300 milions d’euros entre 2014 i 2016 i solament se n’ha executat un 10 %. Per tant, diu que la 

desconfiança és crònica, molt gran i fonamentada. En conclusió, manifesta que els pressupostos 

generals de l’Estat no solament no ajuden, sinó que castiguen la ciutat de Barcelona i 

incrementen el volum del dèficit fiscal, si bé reconeix que podrien entrar a discutir les partides. 

Finalment, comenta que en aquesta proposició hi ha hagut un acord entre el Grup Demòcrata i 

el Govern municipal, i apunta que el seu grup hi podria introduir alguns altres aspectes, però en 

general li sembla correcte que s’exigeixi al Govern de l’Estat espanyol que compleixi d’una 

vegada amb Barcelona, perquè no ho fa mai. Posa en dubte que aquesta mesura pugui ser 

efectiva, però té la convicció que s’ha de reclamar que es faci justícia. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposició, que demana 

més inversions de l’Estat a la ciutat de Barcelona en habitatge, transport públic, capitalitat 

cultural, serveis socials i recerca i ciència. Tots aquests aspectes són contemplats en les 

esmenes que el PSOE ha presentat al Projecte de pressupostos generals de l’Estat de 2018, però 

puntualitza que n’hi ha reclamacions que han presentat al Congrés dels Diputats i que no són 

recollides per aquesta proposició, com ara 10 milions per a ajuts a la rehabilitació, que per al 

seu grup són fonamentals. 

Tot seguit, remarca que donen suport a la proposició perquè per al seu grup l’única prioritat és 

la ciutat de Barcelona i per aquesta raó sempre s’han alineat, i ho continuaran fent, amb les 

propostes que demanin més recursos i més eines per millorar la qualitat de vida dels ciutadans 

de Barcelona. 

Dit això, no comparteix l’actitud ni les formes del Grup de Barcelona en Comú i critica que 

presenti una proposició amb contingut de declaració institucional sobre aquesta qüestió. Així, 

recorda que una proposició s’inclou en la part d’impuls i control, que és la que es reserva en 

l’ordre del dia a l’oposició. Al Govern li correspon omplir les parts informatives i les parts a 

dictaminar, que gairebé sempre són buides. En aquesta sessió, per exemple, s’han limitat a 

incloure en aquest apartat una amalgama de mesures ja existents sobre gestió turística, sense 

cap novetat significativa, i una concessió de domini públic per a un comerç. Per tant, titlla 

aquesta proposició de «postureig». 

El seu grup entén que governar no consisteix a fer piulades per denunciar situacions injustes i 

esmenta, irònicament, el lema anterior del grup del Govern, «Sí se puede», que a l’hora de 

governar han canviat per «No se puede», ni tampoc consisteix a presentar mesures pròpies de 

l’oposició en una comissió d’economia i hisenda, possiblement amb la intenció de fer oposició 

a l’oposició, en aquest cas al Partit Popular. 

D’altra banda, assenyala que la Sra. Colau és l’alcaldessa de Barcelona i li consta que cuida la 

seva imatge. Creu que no li deuria agradar fer-se una fotografia amb el Sr. Montoro o amb el Sr. 

Rajoy, però en la fase d’elaboració dels pressupostos, com a alcaldessa de Barcelona, havia de 

defensar els interessos i preocupar-se per les necessitats de la ciutat davant del Govern 

d’Espanya. Per tant, entén que aquestes mesures que es presenten, i que admet que són 

necessàries per a Barcelona, no haguessin estat recollides en el Projecte de pressupostos, hauria 

d’haver pactat amb tots els grups i intentar teixir consensos polítics. Tanmateix, l’alcaldessa no 

ha actuat en aquesta línia. 

Finalment, remarca que la majoria de mesures que es proposen impliquen tornar a la situació de 

2010, quan els socialistes governaven a la ciutat de Barcelona i a Madrid, i varen aconseguir 

posar Barcelona en el lloc que li corresponia lluitant pels ciutadans de la ciutat. N’estan molt 

orgulloses i esperen tenir l’oportunitat, des de Barcelona i des de Madrid, de tornar-ho a fer. 
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El Sr. MULLERAS assenyala que les esmenes als pressupostos generals de l’Estat es 

començaran a debatre l’endemà, i fins al divendres següent, en la Comissió d’Economia del 

Congrés dels Diputats. No sap si alguns dels presents preferirien ser presents en aquesta 

comissió del Congrés perquè és on s’hauria de debatre aquesta proposició i no pas en la 

Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona. També troba curiós que el 

Govern municipal, que ha estat incapaç d’aprovar la majoria de pressupostos al llarg del 

mandat, ara vulgui condicionar uns altres pressupostos. Ho atribueix al fet que a vegades és 

difícil governar i hi ha alguns partits que són incapaços de fer-ho, però en canvi viuen molt bé 

amb el lema «contra el PP».  

Davant del fracàs de les polítiques a Barcelona, veu com el Govern comença a defugir 

responsabilitats, de la mateixa manera que la Generalitat, davant del fracàs de les seves 

polítiques a Barcelona i amb Barcelona, reclama als altres el que hauria d’haver fet ella 

mateixa. Així, denuncia que en política d’habitatge a Barcelona no s’ha fet res i que hi ha 

vuitanta-tres solars municipals buits on es podria començar a construir habitatges. Recorda que 

Barcelona en Comú havia anunciat que faria 8.000 habitatges públics i no n’han arribat a fer 

500. Considera, doncs, que el Govern vol tapar els seus fracassos municipals en aquest àmbit 

defugint responsabilitats i apuntant cap a altres administracions. 

Pel que fa al transport públic, comenta que es demanen més recursos per a l’ATM, cosa que 

troba bé perquè és una necessitat compartida per tothom, però indica que cada any arriben 1.100 

milions d’euros dels pressupostos de l’Estat a l’Ajuntament de Barcelona, que representen el 93 

% de les aportacions que rep de les administracions públiques. I des que governa el Partit 

Popular, un partit que alguns diuen que és tan dolent i que fins i tot titllen de dimoni, destaca 

que han augmentat en 356 milions d’euros les aportacions de l’Estat a l’ajuntament i a la ciutat 

de Barcelona. 

Finalment, comenta que es reclamen més recursos per al Disseny Hub Barcelona, però indica 

que quan Barcelona en Comú governava amb el Grup Socialista es varen gastar més de 100 

milions d’euros en un equipament en el DHub i a les Glòries varen deixar de fer tretze 

equipaments. Incidentalment, apunta que la Generalitat encara deu a l’ajuntament 6 milions 

d’euros per aquella obra. 

 

El Sr. ARDANUY recorda que en un punt anterior de l’ordre del dia es parlava d’evitar que les 

inversions marxessin de Catalunya i de Barcelona. Opina que la millor manera d’assolir aquest 

objectiu és complir els compromisos amb els ciutadans de Barcelona i de Catalunya, i fer-ho 

mitjançant els pressupostos de l’Estat, al qual personalment no vol pertànyer, que per norma 

pressuposta unes partides però no les executa. Subratlla, doncs, que és clau que un estat 

assumeixi la responsabilitat que té amb una societat, amb una ciutat o amb un país, però la 

credibilitat que té l’Estat espanyol a Catalunya i a Barcelona és nul·la. 

Així, doncs, està d’acord amb la proposició i amb les esmenes que s’hi han incorporat, i anuncia 

el seu vot favorable, tot i que ho fa sense entusiasme perquè ja saben que aquest procés acabarà 

amb la no-inclusió d’aquestes propostes en els pressupostos generals de l’Estat. I, si s’hi 

incloguessin, està convençut que no s’executarien. Apunta que les mancances en 

infraestructures, en transport públic, en cultura i en recerca llastren la ciutat i el país, i augura 

que aquesta situació no es podrà resoldre si no s’aconsegueix instaurar la república. 

 

El Sr. MULLERAS apunta que a la província de Barcelona la despesa total contemplada als 

pressupostos de l’Estat ha augmentat enguany el 15 % i la inversió real un 19 %, de manera que 

és la província d’Espanya on es fa més inversió i despesa real. 
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El Sr. PISARELLO acusa el Sr. Mulleras de difondre fake news. Així, pregunta quin serà el 

nivell d’execució de les inversions que ha anunciat. En segon lloc, afirma que el Partit Popular 

fa molts anys que congela la inversió a Barcelona. No pretén fer un atac general i arbitrari a 

aquest partit, sinó que el qüestionament que fa el demostra amb números. D’altra banda, 

remarca que l’ajuntament no té competències en matèria d’habitatge i pregunta quina ha estat 

l’aportació del Govern del Partit Popular en aquest àmbit, en xifres totals i en percentatges. 

Quant a la intervenció de la portaveu del Grup de Ciutadans, assenyala que no ha esmentat la 

qüestió de l’habitatge. Malgrat les manifestacions d’aquest partit en defensa de l’habitatge de 

lloguer i encara que diguin que l’habitatge és un problema fonamental, critica que no hagi 

reconegut que la inversió que fa l’Estat en aquest tema és vergonyosa. Insisteix que 

l’ajuntament no té competències en aquesta matèria i, tot i així, està fent un sobreesforç, com 

també el fan molts altres ajuntaments. Pel que fa a la negociació sobre transport públic, apunta 

que el dèficit actual és de 25 milions i Ciutadans ha presentat una esmena perquè s’hi destinin 

10 milions, però vol saber quina quantitat s’aprovarà finalment. Respecte al Supercomputing 

Center, li sembla molt bé que s’hagin interessat per aquesta instal·lació, però el problema que hi 

veu és que només s’ha executat un 38 % de la inversió en I+D. 

Quant a la intervenció de la portaveu del Grup Socialista, replica que han presentat aquesta 

proposició a la Comissió d’Economia i Hisenda, han consensuat un acord i han exigit el 

compliment d’aquestes demandes al Govern de l’Estat. Assenyala que l’alcaldessa Colau va 

viatjar a Madrid a reclamar aquest tipus d’inversions, i comenta que no va ser rebuda per 

Ciutadans. Això, afegeix, és el que fa el Govern municipal de Barcelona i el que fan tots els 

municipis, perquè els pressupostos generals de l’Estat són antimunicipalistes. Reconeix que la 

crisi és una de les causes dels baixos nivells d’inversió, però considera que també n’és 

responsable la política del Partit Popular. Afegeix que els nivells d’inversió de l’Estat als 

municipis correspon al tardofranquisme i suggereix que es comparin amb la situació que hi ha a 

Suècia o amb qualsevol dels països desenvolupats d’Europa. Creu, doncs, que el Partit 

Socialista pot pressionar molt més per resoldre aquesta situació. 

Finalment, assenyala que l’objectiu de la proposició és denunciar que la política del Partit 

Popular en aquest sentit ha estat un desastre, perquè ha fet una política antibarcelonina i 

antimunicipalista. Per aquesta raó, afegeix, han pogut arribar a un acord amb grups que pensen 

de manera molt diferent. A més a més, indica que la política del Partit Popular fins i tot ha anat 

contra municipis governats per aquest mateix partit, tal com explica l’alcalde de Màlaga. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si el text transaccionat s’ha enviat a tots els grups municipals. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que no l’ha rebut. 

 

La PRESIDENTA diu que a ella tampoc no li ha arribat, però suggereix als grups que mirin el 

text final de la proposta perquè ara ja ha estat aprovat. 

 

El Sr. MULLERAS demana que Secretaria faci un informe sobre l’acceptació d’aquesta 

proposició en aquesta comissió perquè recorda que al seu grup i a d’altres moltes vegades se’ls 

ha denegat el tràmit de proposicions que han presentat. Remarca que aquesta proposició insta 

altres administracions o institucions i entén que el contingut d’aquesta proposició no correspon 

debatre’l en la Comissió d’Economia i Hisenda, perquè s’hi parla d’habitatge, de l’ATM, 

d’inversions culturals, entre d’altres. 

 

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

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot contrari de Cs, el Sr. 
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Bosch expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el 

Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l'Ajuntament de Barcelona reclama que els 

pressupostos generals de l'Estat: 1.- Prevegin una inversió suficient per salvaguardar el dret 

a l'habitatge a les grans ciutats de l'Estat en un context d'especulació immobiliària i 

d'augment dels preus. En aquest sentit, cal que els comptes: a) Impulsin la creació de parcs 

públics d'habitatge als municipis. b) Incrementin la dotació al Pla Estatal d'Habitatge per 

equiparar la inversió a l'Estat amb la de la UE. c) Contribueixin al desplegament del Pla pel 

Dret a l'Habitatge 2016-2025 a la ciutat de Barcelona, amb una aportació extraordinària al 

Consorci de l'Habitatge de Barcelona de 10M€. 2.- Recuperin els nivells d'inversió en 

transport públic metropolità del 2010, quan l'Estat aportava 200 milions d'euros a l'ATM: a) 

En aquest sentit, cal que els comptes prevegin un increment gradual d'aquesta aportació i 

aquest 2018 passi ja dels 109 milions previstos a, com a mínim, 135. I que a més, s’incorpori 

l’increment corresponent al 2017. 3.- Promoguin la capitalitat cultural de Barcelona. En 

aquest sentit, els comptes han de: a) Recuperar el conveni signat el 2006 entre l'estat i 

l'Ajuntament, i dotar-lo amb 15 milions d'euros per a l'exercici en curs. 

b) Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial de Barcelona, que suposa una inversió 

aproximada d'uns 50 milions d'euros. c) Facilitar la rehabilitació del Pavelló de Victòria 

Eugenia del MNAC amb una inversió de 2,25 milions, la part proporcional que l'Estat ha 

d'aportar al projecte. d) Impulsar el Museu del Disseny amb mig milió d'euros per al 

desenvolupament d'exposicions i activitats relacionades amb aquest sector estratègic per a 

Barcelona.  

e) Ajudar al reforçament dels festivals Grec i de Dansa amb mig milió d'euros. f) Dotar 

pressupostàriament una partida de 25M€ per compensar i intentar que els grans equipaments 

culturals de Barcelona deixin de rebre el tracte discriminatori a nivell d’aportacions de 

l’Estat respecte els grans equipaments culturals de Madrid. 4.- Contribueixin a la promoció 

econòmica i internacional de Barcelona, la segona ciutat de l'Estat i un dels seus principals 

pols productius. en aquest sentit, cal que els comptes: a) Corregeixin la davallada 

d'aportacions de l'Estat a entitats i institucions a Barcelona, que han caigut dels 278 milions 

d'euros el 2010 als 138 aquest 2018. b) Augmentin fins a 9M€ els fons per finançar 

institucions de recerca i equipaments científics que tenen la seva seu a la ciutat i la seva àrea 

metropolitana, com el Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Recerca Biomèdica de 

Barcelona o l'Institut de Ciències Fotòniques. 5.- Dotin del finançament corresponent per 

poder executar les següents obres d’infraestructures: a) Facin una aportació de l’Estat de 17 

M€ per a les obres de soterrament de la Ronda de Dalt al districte d’Horta-Guinardó. b) 

Aportin els 7 M€ per a les obres de l’estació de tren de Sant Andreu Comtal i els 17 M€ més 

per l’estació de La Sagrera. c) En l’àmbit ferroviari, augmentin per valor de 25 milions més 

(dels quals 17M específicament per a la millora de Rodalies) per projectes com un nou 

sistema informàtic pel centre de control, les obres d’ampliació de Sants-estació, el 

soterrament de les vies a Vallbona, i la construcció de dos ponts nous; i en la millora de les 

connexions ferroviàries al nord de la ciutat. 6.- Dotin de finançament l'Estratègia Nacional 

Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, per tal que el govern de l'Estat acompanyi 

aquelles grans ciutats que estan fent front a l'augment del sensellarisme als seus carrers 

sense la coresponsabilitat d'altres administracions. 7.- Transfereixin el crèdit de 20 milions 

d'euros previstos aquest 2018 per tal que els municipis puguin reforçar els seus serveis de 

detecció i atenció a les dones que pateixen violència masclista, en compliment del Pacte 

Estatal contra la Violència de Gènere. 8.- Deixin de suspendre el fons estatal per a la 
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immigració previst a la Llei d'Estrangeria per tal que els municipis puguin reforçar els 

processos d'atenció i integració de nova ciutadania, i aportin fons específics nous per tal de 

poder acollir les persones refugiades als pobles i ciutats de l'Estat. 9.- Dotin de finançament 

per valor 1M€ una partida per la remodelació de la piscina coberta més antiga d’Espanya, 

situada al Club Natació Barcelona. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/8985) Que se'ns entregui per escrit durant la mateixa sessió de la comissió el nombre 

de beneficiaris de les bonificacions i taxes següents i que se'ns expliciti quina ha estat l'import 

total destinat inicialment a cada subvenció i quin l'executat finalment, tot desglossat per anys: - 

Taxa per desocupació permanent d'un habitatge. - IBI: reducció topalls del comerç. - 

Bonificacions en IVTM pels vehicles menys contaminants. - Taxa de clavegueram: exempció 

per a famílies vulnerables. - Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública en 

episodis de contaminació. - Subvencions per projectes d'activació de l'economia als barris. - 

Subvencions per al comerç de proximitat. - Subvencions a l'IBI per les llars amb pocs recursos 

econòmics. - Subvenció IBI empeses generadores d'ocupació. - Subvenció IBI establiments 

culturals. - Subvenció per a nous autònoms. - Subvenció per a la continuïtat empresarial. 

 

La Sra. RECASENS informa que li acaben de donar la resposta per escrit, tal com demanava el 

prec, i observa que és prou detallada. Per tant, agraeix aquesta comunicació, si bé l’hauran 

d’analitzar detingudament perquè li ha sorprès veure que hi ha algunes bonificacions fiscals que 

tenen un impacte mínim per al beneficiari. Per exemple, pel que fa a la subvenció de l’IBI a 

empreses generadores d’ocupació, es parla d’un únic beneficiari en els quatre anys que aquesta 

mesura ha estat en vigor. Així, doncs, en voldria conèixer les raons, que si cal es poden explicar 

en una reunió tècnica posterior. 

En segon lloc, pel que fa a la taxa per desocupació permanent d’habitatge, els diuen que ha estat 

impugnada per motius competencials davant del Tribunal Superior de Justícia i que n’estan 

esperant la sentència. Pregunta si li poden ampliar la informació sobre el que ha passat amb 

aquesta taxa. 

 

El Sr. AYALA es mostra d’acord a mantenir una reunió tècnica per explicar el primer punt. 

Quant a la taxa per desocupació permanent d’habitatge, comenta que no hi ha gaires novetats. 

Informa que diverses entitats l’han impugnada amb l’argument que l’ajuntament no és 

competent per imposar-la i que, si de cas, correspondria fer-ho a la Generalitat. El Govern 

municipal considera que la Llei d’habitatge precisament habilita l’ajuntament a cobrar aquesta 

taxa, i de fet assenyala que la llei encomana als ajuntaments que facin aquest servei. De manera 

que estan esperant que es dicti la sentència definitiva. 

 

La Sra. RECASENS pregunta quant temps fa que aquesta taxa està impugnada i demana que el 

gerent expliqui una mica més els detalls d’aquest procés. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/8955) Que s'impulsin publicacions sobre els comerços històrics i singulars a tots els 

districtes de la ciutat, per tal de promocionar el comerç dels barris i donar a conèixer aquests 

establiments entre la ciutadania. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el dia de Sant Jordi es va presentar al districte de les Corts la 

reedició del llibre El comerç de tota la vida, una publicació que recull el testimoni de més d’un 

centenar de comerços dels tres barris que conformen aquest districte, destacats per la seva 

antiguitat, arrelament i singularitat, i que aporten qualitat i personalitat al comerç de proximitat 

del districte. A més a més, indica que la documentació per elaborar aquesta publicació va anar a 

càrrec d’un pla d’ocupació, circumstància que valora positivament. 

Així, doncs, entenent que cal promocionar el comerç a tots els barris, demana al Govern 

municipal que impulsi publicacions sobre els comerços històrics i singulars a tots els districtes 

de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM indica que ell mateix va fer la presentació d’aquest llibre, com a regidor del 

districte de les Corts i a més a més com a regidor de Comerç. Per tant, accepta el prec, amb el 

matís que més que impulsar aquestes iniciatives el que faran serà continuar impulsant-les, 

perquè a més a més del llibre esmentat n’han publicat un altre recentment sobre el comerç 

emblemàtic. Assegura que el Govern està compromès en la promoció del comerç de proximitat 

i, en aquest sentit, destaca el paper que fa per ajudar a estructurar els entorns socials i urbans. 

Així, doncs, mitjançant aquests llibres fan visible aquesta tipologia de comerços, es reconeix 

l’esforç d’aquells comerciants que dia a dia aixequen la persiana i ajuden a fidelitzar la 

clientela. Conclou, doncs, que és un tema obert a la Regidoria de Comerç, que té la 

col·laboració dels tècnics dels districtes i que estan treballant per estendre’l a altres districtes si 

als comerciants els sembla bé de fer aquesta feina conjuntament. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec i està segura que els comerciants dels 

districtes i està segura que els comerciants dels diferents districtes voldran col·laborar-hi. El seu 

grup entén que aquest llibre no deixa de ser una guia del comerç del districte i, per tant, creu 

que és molt important que es faci a la resta de districtes de la ciutat. 

Finalment, pregunta si aquesta mesura es podrà completar en el temps que queda de mandat, 

perquè pensa que seria convenient que pogués ser així. 

 

El Sr. COLOM apunta que una de les riqueses que tenen l’ajuntament, els serveis tècnics i els 

districtes és que hi ha molta versatilitat i tots els districtes estan treballant amb estratègies 

diverses per promocionar el comerç. En alguns casos, per exemple, estan elaborant mapes que 

es distribueixen als hotels o en altres casos es fan llibres. Per tant, malgrat que es pugui 

impulsar l’elaboració de llibres, creu que també s’ha de reconèixer la feina que ja s’està fent. 

Una de les tasques que fa la regidoria és posar en contacte els diferents tècnics de comerç 

perquè coneguin les experiències dels altres. En tot cas, l’ajuntament fomenta les bones 

pràctiques i creu que cada districte té les seves peculiaritats, de manera que és important 

reconèixer les iniciatives particulars. Assegura, doncs, que tota aquesta feina es materialitzarà i 

espera que abans que s’acabi el mandat es podrà publicar algun altre llibre d’aquest estil, perquè 

considera que aquesta és una bona idea. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

13.-  (M1519/8962) Que en un termini de tres mesos es realitzi una formació específica per a totes 

les persones que treballen en els mercats municipals (venedors i venedores, treballadors i 

treballadores, direccions de mercats i personal auxiliar), amb l'objectiu d'oferir-los la 

capacitació adient per a la correcta i ràpida utilització dels desfibril·ladors. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que els mercats municipals són en si mateixos una font de salut i, 

amb aquest prec, pretenen que siguin espais on se salvin vides. Apunta que tots els mercats ja 

tenen desfibril·ladors i vol que totes les persones que treballen en aquesta xarxa, que qualifica 

de magnífica, els puguin utilitzar amb la màxima eficàcia i rapidesa per poder salvar vides. 

Tot seguit, indica que les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les causes principals 

de mortalitat de la població. Així, a Catalunya moren deu persones cada dia per aquesta causa, 

un total de 3.700 víctimes anuals. Afegeix que una actuació precoç i eficaç amb l’ajuda d’un 

DEA és decisiva en situacions crítiques i és clau per salvar vides. De fet, assenyala que les 

possibilitats de supervivència disminueixen un 10 % per cada minut que passa si no s’actua 

ràpidament. 

D’altra banda, manifesta que l’Institut Municipal de Mercats, en col·laboració amb l’Obra 

Social de la Caixa, va desplegar una campanya per dotar tots els mercats municipals de 

Barcelona amb desfibril·ladors. Aquesta campanya va començar el gener de 2015, quan els 

mercats municipals se varen sumar al programa «Barcelona, ciutat cardioprotegida», impulsada 

per la Fundació Barcelona Salut, i va concloure a començament de 2018 amb el desplegament a 

tots els mercats municipals d’aquests dispositius. 

Així, doncs, considera que aquesta és una bona notícia però, després de fer reunions amb 

diferents juntes de paradistes i converses amb treballadors de l’IMM presents en els diferents 

mercats municipals, han constatat que els DEA són fàcils d’utilitzar però manca informació i 

formació per utilitzar-los correctament. Remarca que cal tenir una preparació molt bona, fins i 

tot excel·lent, per poder reaccionar amb la màxima velocitat en aquestes situacions crítiques. 

Aquest, doncs, és el sentit del prec. Demana que en un termini de tres mesos es programi una 

formació específica per als venedors, treballadors i direccions dels mercats municipals, amb 

l’objectiu de formar-los perquè tinguin els coneixements necessaris que els permetin fer servir 

correctament i ràpidament els desfibril·ladors. 

 

El Sr. COLOM és conscient de la importància que té el desenvolupament del programa 

«Barcelona, ciutat cardioprotegida», que va començar el mes de gener de 2015 i ha acabat l’any 

2018. Això vol dir que han estat diverses les persones que l’han impulsat. També està d’acord 

que és important no solament disposar d’aquests dispositius, sinó també que hi hagi persones 

amb capacitat d’utilitzar-los. A més a més, subratlla que amb la formació adequada qualsevol 

persona els podria fer servir. Així, doncs, assenyala que és important fer aquesta formació, però 

apunta que no pot ser obligada perquè requereix una responsabilitat que no tothom vol assumir. 

Els venedors entenen que el personal que ha de tenir aquesta responsabilitat són les persones 

que assumeixen de forma voluntària aquesta responsabilitat. 

A continuació, garanteix que a tots els mercats hi ha personal format i capacitat per fer servir 

els DEA i, en la mesura que sigui possible, la voluntat del Govern és incrementar-lo. Per tant, 

agrairia a la Sra. Ballarín que en aquest moment, públicament, o més endavant, en una reunió 

discreta o tècnica, li faciliti una llista amb les persones que sàpiga que estan interessades a fer 

aquesta formació. Es compromet, doncs, a treballar per ampliar els programes de formació amb 

aquelles entitats que hi mostrin interès. 
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Per aquestes raons, no pot acceptar la literalitat del prec, però sí que n’accepta l’esperit perquè 

aquesta ja és la voluntat del Govern. En tot cas, insisteix que si es vol que aquesta formació 

tingui èxit no es pot fer de forma obligatòria, a més a més que això seria materialment 

impossible. 

 

La Sra. BALLARÍN demana al Sr. Colom que no faci demagògia. Puntualitza que el prec no 

planteja cap mesura obligatòria, sinó que s’ofereixi aquesta formació i que les persones que 

voluntàriament ho vulguin la puguin fer. Entén, doncs, que el Govern rebutja el prec. 

 

El Sr. COLOM assenyala que el prec demana textualment que en un termini de tres mesos es 

realitzi una formació específica per a totes les persones que treballen en els mercats municipals. 

Així, doncs, no pot acceptar el prec en els termes literals amb què està formulat, però amb la 

matisació que ha fet en el sentit d’ampliar la formació a les entitats que hi estiguin disposades 

no hi veu cap problema. Torna a demanar que li facilitin els noms de les entitats que s’hi han 

mostrat interessades perquè això li facilitaria aquesta feina. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/8978) Que el govern municipal redueixi el període mitjà de devolució dels ingressos 

indeguts (dipòsits per garanties, guals, impostos i taxes tributàries, sancions, entre altres) a les 

persones afectades, fins situar-lo en 30 dies, a comptar des del moment del registre de la 

sol·licitud de l'interessat fins al retorn efectiu dels diners. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que a l’informe de la Síndica de Greuges de Barcelona de 2017 es 

destaca que des de l’any 2013 han rebut queixes significatives pel retard excessiu a obtenir la 

devolució de diners ingressats indegudament a la hisenda municipal. Els motius d’aquests 

ingressos indeguts són diversos, com errors en la gestió tributària, sancions econòmiques 

anul·lades o fins i tot pagament duplicat de tributs. Afegeix que les reclamacions presentades a 

la Síndica constaten que el període comprès entre la petició de l’interessat i el retorn efectiu sol 

ser d’un any, tot i que en un cas extraordinari va ser de tres anys i onze mesos. Argumenta que 

aquests ingressos indeguts no solament signifiquen un perjudici per al ciutadà, sinó que també 

és un perjudici per a la hisenda municipal, que ha de meritar i pagar interessos a causa dels 

ajornaments. 

A continuació, assenyala que en la Memòria d’activitat de l’Institut Municipal d’Hisenda de 

2017 es menciona que aquell any hi va haver 9.498 sol·licituds de devolució d’ingressos 

indeguts. 

Per aquestes raons, el Grup Popular presenta aquest prec, en el qual demanen que s’apliquin les 

mesures necessàries per tal que les devolucions dels ingressos indeguts cobrats per 

l'Administració municipal es realitzin en un termini raonable, que entenen que podria ser de 

trenta dies, que és el termini legal màxim per pagar els proveïdors. 

 

El Sr. AYALA comenta que aquest prec barreja diversos conceptes i, per tant, és una mica 

difícil de contestar. En primer lloc, els conceptes d’ingressos indeguts, dipòsits per a garanties i 

guals són diferents. Així, assenyala que els guals no són ingressos indeguts. 

En segon lloc, el text del prec confon el període de resolució d’una sol·licitud i el període de 

pagament de la sol·licitud. Aclareix que, tal com estableix la llei, el període de pagament és 

correcte, són trenta dies i destaca que en el cas de les garanties i guals la mitjana de 2017 ha 
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estat de 16,94 dies, mentre que en el cas dels ingressos indeguts la mitjana és de 24,82 dies. 

Quant al termini establert per resoldre, indica que és de sis mesos i el Govern està resolent 

aquests expedients amb una mitjana de 167 dies. 

 

El Sr. MULLERAS entén que el termini de trenta dies per tornar els ingressos indeguts no 

s’està complint. El seu grup demana una solució per al fenomen que ha denunciat la Síndica de 

Greuges en el seu informe, on es diu que la mitjana per retornar els ingressos indeguts és d’un 

any de mitjana, i en algun cas és superior. Quant a la devolució d’ingressos per dipòsits per a 

garanties i guals, insisteix que es refereix als ingressos indeguts. Pel que fa als altres conceptes, 

reitera que es tracta de sancions econòmiques anul·lades, pagament duplicat de tributs o 

simplement errors en la gestió tributària. 

Formula el prec perquè creu que els barcelonins tenen dret a tenir aquests diners a la seva 

disposició i que l’ajuntament té l’obligació de reduir al màxim el termini per al retorn dels 

ingressos indeguts. 

 

El Sr. AYALA reitera que la mitjana del termini de pagament és de vint-i-quatre dies i que la 

mitjana del termini de resolució és de 167, i no pas un any. En tot cas, afirma que el Govern 

està prenent mesures, com un increment del 10 % de la plantilla de l’IMH i també s’ha creat un 

equip de treball especialitzat per a aquesta qüestió. Admet que sempre es pot millorar i, per tant, 

volen agilitzar la resolució d’aquests expedients. Finalment, apunta que s’està dissenyant un 

nou sistema informàtic que sigui més àgil que l’actual. 

En tot cas, comenta que aquesta proposta no és realitzable d’acord amb la llei actual, que és 

molt garantista. Això implica que el període de presentació d’al·legacions davant d’una 

resolució és de deu dies i, a més a més, en la majoria de casos es demana un informe del 

Consell Tributari, el qual triga al voltant de sis mesos a resoldre. Per tant, l’IMH actua d’una 

forma molt ràpida. Tot i així, assegura que es milloraran els procediments, però dins dels 

terminis legals i d’acord amb les garanties que tenen els ciutadans, que l’ajuntament té 

l’obligació de protegir. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/8986) La primera edició del curs "Economia i Ecologia política del turisme" va tenir el 

suport de l'Ajuntament de Barcelona? I en cas de resposta afirmativa, quin tipus de suport va 

tenir per part de l'Ajuntament? Quin ha estat l'import amb el què l'Ajuntament de Barcelona ha 

finançat aquest curs per les dues edicions ? Quants participants s'han inscrit a les sessions que 

s'han celebrat fins ara? Quin ha estat el capteniment de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de 

finançar un curs d'aquesta temàtica? 

 

La Sra. RECASENS exposa que anteriorment havien demanat informació sobre el curs 

Economia i ecologia política del turisme, organitzat per Albasud i La Hidra Cooperativa, que 

s’ha impartit durant els mesos d’abril i maig. Observa que aquest curs té el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que en aquesta segona edició del curs hi ha sessions amb 

títols molt suggeridors, tal com ja va passar en la primera edició, si bé en aquell cas no hi 

constava el logotip de l’ajuntament. 

A continuació, llegeix el text de la pregunta. 
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El Sr. COLOM explica que el primer curs duia per títol Jornades de consum crític: Turisme, 

desenvolupament i crisi. En aquella edició es varen fer sessions com ara «El turisme residencial 

com a depredador del territori», «El cost del desenvolupament turístic: “l’acumulació per 

despossessió», «Consumint turísticament Barcelona: afectats i resistències». Aquestes jornades 

varen ser organitzades, entre altres entitats, per Albasud, amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona, i es varen realitzar entre el 23 i 24 de gener de 2015. En aquest punt, comenta 

irònicament que s’ha equivocat de curs, perquè aquest es va fer durant el mandat del Govern de 

Convergència i Unió. La Sra. Recasens replica que no se’n recorda i li pregunta, doncs, si no 

era conscient d’allò que feia durant el seu mandat. 

Es planteja, doncs, què ha de dir ara perquè la portaveu del Grup Demòcrata fa temps que acusa 

el Govern municipal actual d’organitzar cursos d’aquest tipus i de fomentar la turismofòbia. 

Pregunta, doncs, si el govern anterior també feia turismofòbia quan l’any 2015 donava suport a 

aquests cursos. Ell creu que no i, en conseqüència, el Govern actual tampoc no en fa. Per tant, 

considera que l’actitud del Grup Demòcrata és una impostura. 

 

La Sra. RECASENS afirma que li és indiferent que la renyin, però reclama una resposta a les 

preguntes que ha formulat. 

 

El Sr. COLOM diu que explicarà els diners que ha posat l’ajuntament per donar suport a la 

segona edició del curs quan la Sra. Recasens expliqui quant va costar l’edició de 2015. 

 

La Sra. RECASENS demana l’empara de la presidenta. No sap què li passa al Sr. Colom, però 

el veu excessivament agressiu i no sap si li fa vergonya respondre a aquesta pregunta. En tot 

cas, assegura que no parla de turismofòbia, sinó que es limita a preguntar amb quants diners 

l’ajuntament ha finançat aquest curs i quants participants ha tingut. Apunta la possibilitat que 

tant els recursos com els participants siguin els mateixos que els de 2015, però no ho sap i per 

això ho pregunta. 

 

El Sr. COLOM diu que no ha renyat ningú i que s’ha limitat a explicar el capteniment del 

Govern municipal en aquesta qüestió. Insisteix que el Grup Demòcrata ha construït un discurs 

des de fa temps en el sentit que donar suport a un determinat curs significa fomentar 

turismofòbia i creu que pot preguntar a la portaveu d’aquest grup si considera que donar suport 

a aquests cursos és fomentar la turismofòbia o no. 

Pel que fa a la pregunta concreta, creu que mentre no esgoti el temps d’intervenció pot dir allò 

que consideri convenient. 

 

La PRESIDENTA indica que, segons el Reglament, els grups de l’oposició poden formular 

preguntes i que els grups del Govern han de respondre. Afegeix que el regidor pot respondre 

com li sembli oportú, però la portaveu que formula la pregunta té dret a rebre una resposta. 

 

El Sr. COLOM insisteix que fins que no esgoti el temps d’intervenció ni la presidenta ni la 

portaveu que formula la pregunta no poden intuir que no respondrà. 

 

La PRESIDENTA li comunica que ha aturat el temps perquè pugui respondre a la pregunta. 

 

El Sr. COLOM insisteix que pot utilitzar el temps d’intervenció per dir allò que cregui 

convenient. Així, doncs, denuncia la impostura dels darrers mesos del Grup Demòcrata, que ha 

acusat el Govern de fomentar la turismofòbia pel fet de donar suport a uns cursos que el Govern 
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anterior també havia finançat. Malgrat que la Sra. Recasens digui que això no ho recorda, 

manifesta que el Govern actual fa les coses a consciència. 

Finalment, atès que ha esgotat el temps d’intervenció, es compromet a facilitar per escrit la 

informació que es demana. Però, en resum, diu que el primer curs no va costar res i que el 

segon es va finançar amb 750 euros. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/8970) Quines accions s'han dut a terme per mantenir el número d'esdeveniments en els 

propers anys i quina és la previsió que té el govern municipal de celebració de grans 

esdeveniments, congressos, conferències, simposis o exposicions en la ciutat de Barcelona? 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Pregunta quines accions ha dut 

a terme el Govern municipal per mantenir el nombre d’esdeveniments que s’organitzen a 

Barcelona i quina és la previsió de grans esdeveniments per al futur. Recorda que en la 

compareixença tractada al punt 3 de l’ordre del dia el comissionat Gómez ha afirmat que la 

celebració de grans esdeveniments es manté constant, però el seu grup voldria que, més enllà 

d’escoltar i acompanyar les persones que volen celebrar un congrés a Barcelona, el Govern 

expliqui com pensa remuntar la caiguda del 20 % de conferències, simposis o exposicions, que 

s’ha produït com a conseqüència de la situació d’inestabilitat. També vol saber com pensa 

col·laborar el Govern amb l’àmbit privat per garantir el manteniment i l’increment de 

l’organització d’aquests simposis. 

 

El Sr. GÓMEZ matisa que l’acompanyament que el Govern fa als organitzadors 

d’esdeveniments no es limita a dur-los a passejar per la ciutat. Apunta que l’organització 

d’aquests esdeveniments és molt complexa i cadascun té necessitats o demandes específiques, i 

aquí és on el Govern municipal intervé de manera proactiva i quan els ho demanen. Subratlla 

que a Barcelona s’organitzen 180 esdeveniments cada any, molts dels quals són independents, 

d’altres són més grans o més complexos i en les primeres edicions necessiten la implicació de la 

ciutat per donar suport a la candidatura o perquè ofereixi espais. Així, doncs, l’acompanyament 

es refereix a ofertes concretes en moments determinats i a negociacions concretes. 

Pel que fa a la promoció internacional, indica que l’ajuntament va fer una campanya d’urgència 

durant el MWC que va arribar a més de 100.000 persones. A més a més, ell mateix assisteix a 

congressos on es reuneixen els organitzadors de convencions de grans marques per explicar-hi 

les oportunitats que ofereix Barcelona. Per tant, assenyala que aquesta feina és constant i la 

col·laboració amb les empreses organitzadores n’és una de les guies importants. 

Seguidament, anuncia que en les properes edicions de la Design Week i del Sónar l’ajuntament 

tornarà a fer una campanya per internacionalitzar els valors de la marca Barcelona. 

Aquestes, doncs, són les estratègies del Govern municipal, perquè la ciutat s’ha de promoure 

amb valors i amb missatges positius. Insisteix que reben organitzadors d’esdeveniments molt 

importants i que volen venir a Barcelona durant els pròxims anys, i treballen amb ells perquè 

això sigui possible i guanyar així les candidatures d’altres ciutats. El seu equip, afegeix, fa 

aquesta feina i posa totes les eines que tenen a disposició de la ciutat. Remarca que Barcelona té 

un ventall d’empreses del sector d’organització d’esdeveniments, grans, mitjanes i petites, de 

primer nivell, i l’ajuntament és al seu costat perquè això continuï essent així. 
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La Sra. MEJÍAS pregunta si el Govern està treballant amb algun sector concret, com la 

medicina i la sanitat o la tecnologia, per atraure més congressos o esdeveniments a Barcelona. 

Per raons professionals sap que es va cancel·lar un esdeveniment molt important d’un bufet 

d’advocats americans i pregunta si fan res per retenir o captar esdeveniments d’aquest tipus. 

També esmenta els sectors de l’alimentació i de l’automobilisme, que són sectors molt 

importants per a la ciutat de Barcelona, i demana si hi ha cap tipus de programa de promoció o 

de captació en aquest sentit. 

En definitiva, li hauria agradat que el comissionat hagués explicat quines són les estratègies i 

les eines que utilitzen, però de la seva intervenció no pot deduir que el Govern estigui fent gaire 

res per fidelitzar aquests esdeveniments a la ciutat de Barcelona i per atraure’n de nous. Espera, 

doncs, que els pròxims anys siguin tan positius com els anteriors, però insisteix per aconseguir-

ho cal treballar molt. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/8971) Quines accions es duran a terme per evitar les accions judicials del sector 

comercial, per la competència deslleial que suposa el top manta i les pèrdues que s'han produït 

al sector? 

 

El Sr. SIERRA comenta irònicament que en aquesta sessió tindran una altra prova que el 

Govern actua a consciència, tal com acaba d’assegurar el Sr. Colom en el debat del punt 15 de 

l’ordre del dia. Exposa que algunes associacions del sector comercial de Barcelona han 

interposat demandes judicials per la competència deslleial que suposa el top manta i per les 

pèrdues que aquesta activitat causa al sector. En aquest sentit, pregunta quines actuacions pensa 

dur a terme el Govern per evitar aquestes accions judicials. 

 

La PRESIDENTA, veient que el Sr. Pisarello dubta si ja s’ha formulat la pregunta o no, 

denuncia que aquesta actitud del Govern és vergonyosa. Assenyala que ha estat membre de 

moltes institucions i que ha participat en moltes comissions parlamentàries i municipals, i mai 

no havia vist aquesta actitud en membres del Govern. Davant de la protesta del Sr. Colom, 

manifesta que està en l’ús del seu torn de paraula i té tot el dret a criticar aquestes actituds. A 

continuació, dona la paraula al Sr. Pisarello perquè respongui la pregunta que ha formulat el Sr. 

Sierra. 

El Sr. Colom intenta fer una queixa, però la presidenta decideix abandonar la sala perquè no 

suporta la falta d’interès i d’educació ni el capteniment vergonyós del Govern. 

 

El Sr. PISARELLO demana a la presidenta que no faci un espectacle. 

 

El Sr. COLOM demana a la presidenta que reconsideri aquesta decisió. 

 

El Sr. PISARELLO li critica que s’hagi posat a cridar com una mestra d’escola autoritària. 

 

La PRESIDENTA replica que el comportament dels membres del Govern és intolerable. 

 

(La presidenta abandona la sessió i el Sr. Colom assumeix la presidència en funcions de la 

comissió.) 
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El Sr. COLOM comenta que durant els darrers anys en les comissions municipals s’han produït 

queixes perquè algun membre havia considerat que no s’atenien les seves demandes, situació 

que han patit tots, però mai no s’havia suscitat una reacció d’aquest tipus, que qualifica de 

desmesurada. 

 

El Sr. PISARELLO diu que no sabia que el punt 16 ja s’havia substanciant amb anterioritat i 

que per aquesta raó ha dubtat. Creu, però, que aquests errors són disculpables. 

 

El Sr. SIERRA repeteix que el Sr. Colom, en un punt anterior, ha dit que el Govern fa les coses 

a consciència, però lamenta, irònicament, que amb aquesta pregunta tindran ocasió de tornar-ho 

a comprovar. Exposa que la pregunta fa referència a les denúncies que el sector comercial de 

Barcelona ha anunciat que interposaria a causa de la competència deslleial que representa el top 

manta i les pèrdues que té el sector per aquesta raó. Pregunta, doncs, quin serà el capteniment 

del Govern municipal sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. PISARELLO assegura que el Govern té una relació fluïda amb els comerciants, els quals 

saben que es poden adreçar a l’ajuntament sempre que tinguin alguna consideració a fer. Per les 

informacions que té, però, no s’ha emprès cap acció legal com les que comenta el Sr. Sierra. En 

tot cas, el Govern reitera que la venda ambulant no autoritzada no és permesa al carrer. 

 

El Sr. SIERRA troba desconcertant que respongui el Sr. Pisarello per comptes de fer-ho el 

regidor de Comerç, però en qualsevol cas confirma que el Govern fa les coses a consciència. 

Indica que el sector comercial insisteix en aquesta queixa des de 2015 i, tal com s’ha recollit en 

els mitjans de comunicació, han anunciat que interposaran demandes contra l’ajuntament per 

deixament de funcions, perquè el fenomen del top manta ja existia quan governava 

Convergència i Unió i quan Barcelona en Comú va governar amb el PSC, però apunta que el 

problema és desmesurat des que el Govern actual governa en solitari. 

Així, acusa el govern de permetre que les màfies tinguin a Barcelona un aparador per col·locar 

els seus productes, per explotar persones vulnerables i per perjudicar el comerç de la ciutat amb 

una competència deslleial manifesta. A més a més, indica que aquesta activitat il·legal ocupa 

l’espai públic impunement mentre als comerciants els posen restriccions i els retiren les 

terrasses sense miraments i sense avís previ. Per tant, acusa el Govern de permetre que s’hagi 

passat dels 200 manters que hi havia a Barcelona a 800, segons dades que el Govern mateix 

reconeix. 

A continuació, malgrat que el Sr. Pisarello hagi afirmat que aquesta activitat no és permesa, diu 

que no sembla que això sigui veritat perquè només cal sortir al carrer, passar qualsevol 

diumenge per l’avinguda Joan de Borbó per observar com hi ha centenars de manters, just 

davant de comerços que precisament venen els mateixos productes. També suggereix als 

membres del Govern que vagin al passeig de Gràcia, als voltants del Parc Güell o a la plaça de 

Catalunya, i podran observar que fins i tot es posa en risc la salut i la integritat física de moltes 

persones a les sortides del metro que hi ha en aquesta plaça. 

Finalment, reclama que el Govern no digui que no permet aquesta activitat perquè considera 

que és una vergonya el que està passant amb el comerç a Barcelona i molts dels comerciants ho 

han assenyalat en el marc del Consell de Comerç i Ciutat, fins i tot quan n’era presidenta la Sra. 

Ballarín. 

 

El Sr. PISARELLO indica que aquesta ha estat l’enèsima intervenció sobre aquesta qüestió en 

la mateixa línia, però reitera que no li consten les denúncies de què ha parlat el Sr. Sierra. 

Malgrat les notícies que puguin sortir a la premsa, ell s’ha de limitar a respondre allò que li 
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consta i quin és el capteniment del Govern, que ja han explicat moltes vegades. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/8956) Quina és l'opinió del govern municipal pel que fa als productes i serveis turístics 

que es promocionen i es comercialitzen a través de la web de turisme? 

 

La Sra. CAPDEVILA, abans de formular la pregunta, lamenta l’actuació de la presidenta de la 

comissió, perquè ha creat una situació de crispació que és precisament el que no hauria de fer 

una presidenta de comissió. 

A continuació, exposa que després de la presentació en aquesta mateixa sessió d’una sèrie 

d’estratègies turístiques, amb les quals està d’acord perquè considera que cal emprendre algunes 

accions abans que s’acabi aquest mandat, el Grup d'Esquerra Republicana vol ressenyar la 

realitat dels productes que es comercialitzen des de l’ens encarregat de la dinamització de 

l’oferta turística a Barcelona. Aquests productes, afegeix, inclouen rutes per a segways, 

rickshaws, go cars, patinets elèctrics, rutes amb bicicleta pel bari Gòtic, tarifes planes per a 

discoteques, jocs, pàrquings per a viatgers perquè els turistes arribin a Barcelona amb vehicle 

privat, entre altres. 

Per tant, vol saber l’opinió del Govern municipal sobre aquests productes i serveis turístics que 

es promocionen i es comercialitzen mitjançant la web de Turisme de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM diu que li hauria agradat que aquesta qüestió es plantegés al Consorci Turisme 

de Barcelona, perquè és un organisme publicoprivat i els grups municipals hi tenen 

representació, i allà s’hi pot debatre sobre les estratègies en matèria de turisme. En tot cas, 

manifesta que el Govern dins de Turisme de Barcelona impulsa el Pla estratègic de turisme, que 

pretén avançar en un turisme sostenible i responsable. Creu que el consorci també ha de tenir un 

paper per gestionar conjuntament amb l’ajuntament aquesta activitat econòmica, i ha de 

promoure, amb els establiments i entitats del sector, aquest turisme sostenible i de qualitat. 

D’altra banda, comenta que el Govern treballa conjuntament amb la Cambra de Comerç per 

estendre l’acreditació Biosphere de la destinació Barcelona a les entitats, per tal que incorporin 

aspectes mediambientals, socials o laborals dins de les bones pràctiques. A més a més, a 

Turisme de Barcelona estan treballant en una estratègia de màrqueting per a una destinació 

sostenible. I, finalment, també s’està treballant perquè els elements que apuntava la Sra. 

Capdevila, a més a més de complir la regulació, segueixin les bones pràctiques del guiatge i 

se’n pugui fer una bona gestió. 

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que s’ha limitat a preguntar què opina el Govern de la pàgina 

web de Turisme de Barcelona i que entén que no li ha respost. Pregunta, doncs, si està d’acord 

en això que anuncia la web i si creu que amb la promoció d’aquest tipus de productes es pot 

aconseguir un turisme de qualitat i respectuós amb la ciutat. Qüestiona, doncs, que la pàgina 

web del consorci hagi de promocionar rutes turístiques amb bicicleta pel barri Gòtic i que 

aquest tipus de mesures puguin fer que la ciutat sigui més sostenible. També critica que es 

donin facilitats per aparcar als turistes que arriben a Barcelona amb cotxe. Al seu grup tot això 

li sembla contradictori. 

Per tant, insisteix a preguntar què opina el Govern de la pàgina web que anuncia aquest tipus de 

productes, perquè la resposta no li ha quedat clara. 
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El Sr. COLOM repeteix que aquestes preguntes s’haurien de plantejar en el si del Consorci 

Turisme de Barcelona. Així, recorda que la regidora Gala Pin ja fa alguns anys ja va expressar 

la seva opinió sobre la nigth card. En aquell moment cap dels grups municipals presents va 

donar suport a aquesta crítica. Per tant, li sembla bé que es discuteixi aquesta qüestió en la 

Comissió d’Economia i Hisenda, però suggereix que es dugui aquest debat al consorci, que 

expliquin als empresaris la necessitat que la promoció de la ciutat sigui compatible amb una 

gestió responsable del turisme i treballar conjuntament en aquesta línia. En tot cas, allò que li 

interessa és poder avançar en aquesta direcció. 

Amb aquesta resposta, doncs, creu que ja explica l’opinió del Govern sobre com s’ha de 

treballar i on s’ha de fer. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/8963) Quines gestions ha realitzat el govern de la ciutat amb l'Estat per promoure la 

modificació de la Llei reguladora d'hisendes locals en el sentit de permetre que Barcelona pugui 

seguir aplicant els anomenats "topalls" més enllà de tres anys, per tal d'evitar que l'any 2021 es 

produeixin increments desmesurats de l'IBI que no puguin ser atenuats per l'Ajuntament de 

Barcelona? 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text de la pregunta. Espera que aquest cop la pregunta l’hagin 

redactada correctament. 

 

El Sr. PISARELLO respon que el 9 de març de 2017 va sol·licitar al secretari d’Estat d’Hisenda 

que s’ampliés la limitació de tres anys per a les bonificacions contemplades en la Llei 

d’hisendes locals. El gerent d’Economia també va mantenir correspondència entre el 3 de març 

i el 18 d’abril de 2017, i una reunió de treball el 28 de març del mateix any amb el director 

general del Cadastre, per tal d’establir els termes d’aquesta modificació. Finalment, el secretari 

d’Estat d’Hisenda es va comprometre per escrit, el 15 de juny de 2017, a promoure els canvis 

normatius necessaris. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la resposta, però constata que al Congrés dels Diputats s’han 

debatut diferents lleis, on en aquest moment es discuteix la Llei de pressupostos, i no ha vist 

que hi hagi cap esmena en aquest sentit. Per tant, mostra preocupació perquè els valors 

cadastrals de molts immobles han disminuït fruit de la revisió cadastral, s’ha produït un 

increment mitjà del 19 %, que no és lineal perquè en alguns barris aquest valor s’ha incrementat 

un 50 %, un 60 % i fins i tot un 80 %. A més a més, indica que s’ha anat congelant l’IBI i, si 

aquesta contenció no es pot mantenir, els anys 2018, 2019 o 2020 es poden produir increments 

del 50 %, del 35 % i fins i tot en alguns barris del 131 % d’aquest impost. 

En conclusió, demana que el Govern sigui conscient que tots els grups que varen donar suport a 

la modificació cadastral, que va obtenir un consens força ampli, varen plantejar com a requisit 

essencial que es treballés els límits establerts en la LRHL es puguin estendre de tres a deu anys. 

Així, doncs, li preocupa que després d’un any de la resposta que va donar el secretari d’Estat 

d’Hisenda no s’hagi tornat a saber res més d’aquesta qüestió. Suggereix al Govern que comenci 

a treballar en aquest sentit perquè les conseqüències poden ser molt preocupants i li reclama que 

no ajornin aquesta gestió fins al pròxim mandat perquè qui governi a partir de 2019 segurament 

necessitarà un temps abans d’abordar aquesta qüestió. 
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El Sr. PISARELLO replica que la modificació legal que han acordat està incorporada en la 

disposició final dinovena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/8979) Quin és l'import pressupostat, l'import liquidat i el nombre de sol·licituds 

presentades i acceptades en cadascuna de les subvencions fiscals (per a persones amb escassos 

recursos econòmics, persones vídues majors de 65 anys, famílies nombroses i monoparentals, 

nous autònoms, empreses creadores d'ocupació estable, i establiments de comerç cultural) i de 

subvencions en l'àmbit econòmic (per a cooperatives, continuïtat empresarial, i economia social 

i solidària) durant els anys 2016, 2017 i 2018 (previst)? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la 

resposta per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS diu que ja han rebut la resposta per escrit però encara no han tingut temps 

d’analitzar-la. Sense entrar en el debat, doncs, manifesta que han plantejat aquesta pregunta 

perquè tradicionalment hi ha un nivell baix d’execució d’aquest tipus d’execucions i volien 

conèixer-ne l’evolució dels darrers anys. En tot cas, anuncia que després d’analitzar la resposta 

en tornaran a parlar si troba que falta informació. 

 

La Sra. RECASENS demana que es distribueixi una còpia d’aquesta resposta a la resta de grups 

municipals, petició a la qual el Sr. Colom accedeix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/8987) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada la Comissió d'Economia i Hisenda de 18 d'abril de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/6039) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el govern municipal a través 

de l'IMMB es doti d'un pla d'acció (dinamització i millores) amb recursos econòmics suficients 

per poder treballar amb paral·lel amb les associacions de paradistes per tal de mantenir la 

competitivitat dels mercats, especialment la dels mercats remodelats una vegada finalitzat el 

període de rellançament. - Que aquest Pla es faci d'acord amb els paradistes i es mantingui 

informat als Grups municipals i al consell rector dels mercats i que es presenti en aquesta 

Comissió en el termini de 4 mesos per tal que pugui començar a implementar-se el gener del 

2018. 

 

La Sra. RECASENS demana que els donin per escrit la resposta a aquest seguiment de 

proposició. 

 

Es dóna per tractada. 

 

El Sr. MULLERAS planteja una qüestió de forma. Comenta que en la proposició amb contingut 

de declaració institucional que ha presentat el Grup de Barcelona en Comú havia estat 

transaccionada amb el Grup Demòcrata, però al seu grup no els ha arribat cap transacció i 
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entén, doncs, que el text aprovat és l’original, tal com apareixia a l’ordre del dia. En cas 

contrari, pregunta quin és el text que s’ha sotmès a votació. 

 

La SECRETARIA informa que el text definitiu s’ha enviat als grups municipals per correu 

electrònic just abans de l’inici de la sessió. 

 

V)  Mocions 

VI) Declaració Institucional 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.18 h. 

 

 


