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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 16 de gener de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  16 de gener 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.: Gerardo Pisarello Prados, Gala Pin 

Ferrando, Sònia Recasens Alsina, Irma Rognoni i Viader, Raimond Blasi i Navarro, Francisco 

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

Xavier Mulleras Vinzia, Eulàlia Reguant i Cura i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per 

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

general i que certifica. 

 

També hi són presents l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano, la Sra. i els Srs.: Javier Burón 

Cuadrado, gerent d’Habitatge, Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia; Gemma 

Arau Ceballos, gerent del Districte de Nou Barris; Álvaro Porro González, comissionat 

d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum; José Luis Gómez Fernández, 

comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació; Màxim López i Manresa, gerent de 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; Frederic Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia; 

Sergi Marí Pons, gerent d’Empresa i Turisme, Jordi Valmaña i Corbella, director general de 

Cementiris de Barcelona i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau i la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. 

 

S'obre la sessió a les 16.34 h. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que a la sessió ordinària de la comissió, celebrada el mes de 

novembre de 2017, el govern municipal va acceptar un prec del Grup Popular que demanava 

que els facilitessin una còpia del conveni signat amb el Mobile World Congress, amb les 

diverses addendes que inclou aquest conveni. Comenta que dos mesos després encara no els han 

lliurat aquesta informació i, per tant, demana a la presidenta de la comissió i al govern 

municipal que se’ls lliuri aquest conveni, si pot ser en el decurs d’aquesta sessió. 

 

La Sra. PIN no es pot comprometre a lliurar el conveni en el decurs de la sessió perquè és una 

qüestió que no depèn directament d’ella. En tot cas, pren nota de la sol·licitud i es compromet a 

fer arribar aquest document al Grup Popular tan aviat com sigui possible. 

 

La PRESIDENTA comunica als membres de la comissió que el regidor Colom ha excusat 

l’absència perquè no és a la ciutat. Per tant, entén que altres membres del govern respondran a 

les qüestions plantejades que depenen de l’àrea de responsabilitat del Sr. Colom. 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 
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a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

Acord de la Comissió de Govern de  16 de novembre de  2017: 

 

1.-  (3-164/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-164/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al 4rt. trimestre de 2016, per finançar projecte municipal en matèria 

de turisme de l’Institut municipal d’Informàtica, aprovat en Comissió de Govern de 19 

d’octubre de 2017, per un import total de 6.329,51 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

17110695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de  23 de novembre de  2017: 

 

2.-  (2017/624) ADJUDICAR el contracte núm. 17005744, que té per objecte el Manteniment i 

implementació SAP BPC (Lot 1), per un import de 494.454,40 euros, IVA inclòs, de 

conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord 

amb les seves proposicions, en ser considerada l’oferta més avantatjosa a: Lot 1 – a Indra 

Sistemas, SA, NIF A28599033, per un import de 494.454,40 euros IVA inclòs, amb el següent 

desglossament: import net 408.640,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 85.814,40 euros; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatària la 

quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 20.432,00 euros l'import de la garantia 

definitiva del contracte núm. 17005744 - Lot 1, i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 

declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al 

de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 

Hisenda. 

 

3.-  (2017/624) ADJUDICAR el contracte núm. 17006072, que té per objecte Manteniment i 

implementació SAP PCM (Lot 2), per un import de 519.224,31 euros, IVA inclòs, de 

conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord 

amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses a: Lot 2 – a 

Techedge, NIF B82276585, per un import de 519.224,31 euros IVA inclòs, amb el següent 

desglossament: import net 429.111,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 90.113,31 euros; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de cadascun dels 

adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 21.455,55  euros l'import 

de la garantia definitiva del contracte núm. 17006072 - Lot 2, i DECLARAR constituïda la 
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garantia per aquest import, atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 

constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la 

formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 

suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

4.-  (2017/624) ADJUDICAR el contracte núm. 17006075, que té per objecte Manteniment i 

implementació SAP Inversió i Patrimoni (Lot 3), per un import de 330.330,00 euros, IVA 

inclòs, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i 

d'acord amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses a: LOT 3 – 

a Consultia, NIF B82745076, per un import de 330.330,00 euros IVA inclòs, amb el següent 

desglossament: import net 273.000,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 57.330,00 euros; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de cadascun dels 

adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. FIXAR en 13.650,00  euros l'import 

de la garantia definitiva del contracte núm. 17006075 - Lot 3, i RETENIR-LO del preu del 

contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 

garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 

següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, 

sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de 

la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

5.-  (3-167/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-167/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al 4rt. trimestre de 2016, per finançar projecte municipal en matèria 

de turisme de Barcelona Infraestructures Municipals , aprovat en Comissió de Govern de 15 de 

juny de 2017, per un import total de 7.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb 

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

17111395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de  30 de novembre de  2017: 

 

6.-  (2017/120) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

Universitat Oberta de Catalunya, Stichting Free Knowledge Institute, OuiShare España SL i la 

Fundació Privada per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net (Barcola), per l’impuls d’un 

grup de treball compartit en matèria d’economies col·laboratives; FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

7.-  (3–174/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-174/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents del compromís d’ingrés de la Generalitat de Catalunya 

derivat de la Addenda de 27 d’octubre de 2017 al “Contracte Programa 2016-2019”, per tal 
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d’atendre despeses en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat, per un import total de 4.094.699,90 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17111495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-

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

 

8.-  (3–176/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-176/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’ingrés de la Unió Europea per a la realització del 

Projecte B-Mincome any 2017, per un import d'1.766.343,34 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17112095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-

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

 

9.-  (3-177/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-177/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents del compromís d’ingrés de la Generalitat de Catalunya 

derivat de la Addenda de 27 d’octubre de 2017 al “Contracte Programa 2016-2019”, per tal 

d’atendre despeses en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat, per un import total de 361.230,67 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 17112195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-

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

 

10.-  (3–180/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-180/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al 4rt. trimestre de 2016 i 1r. trimestre de 2017, per finançar varis 

projectes municipals en matèria de turisme, aprovats en Comissió de Govern, de 19 d’octubre 

de 2017, per un import total de 989.931,87 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

17112295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

11.-  (3–185/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-185/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2017, provinents de diversos ingressos corresponents a la Subvenció del 

projecte ESA BIC per a atendre despeses de les empreses instal·lades a la incubadora ESA BIC, 

per un import total de 257.500,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

17112395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de  14 de desembre de  2017: 

 

12.-  (F-1703-01) ACCEPTAR, de conformitat amb l’acord aprovat per la Comissió de Govern en 

sessió de data 27 d’abril de 2017, les ofertes per a la formalització de préstecs a llarg termini 

fins a un import màxim global de 51.125.000 euros, amb les entitats financeres Fiare, Banc 

Sabadell i Triodos Bank, d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen en els 

annexos. DELEGAR a l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de Treball, 
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Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i 

Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme 

la signatura i disposició de les operacions. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

13.-  (2017/830) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Centre 

International de Transert d'Innovations et de Connaissances en Économie Sociale et Solidaire, 

per a  la realització del Projecte C.I.T.I.E.S. Barcelona: Transferència d'innovació i 

coneixement en economia social i solidària 2017-2019, que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els 

articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 

de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 

import de 171.900,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

171.900,00 euros amb càrrec a la partida 48723 43351 0702, distribuïts en 46.675,56 euros per 

a l’any 2017, 61.721,76 euros per a l’any 2018 i 63.502,72 per a l’any 2019, condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en les anualitats a favor de Centre International de 

Transert d'Innovations et de Connaissances en Économie Sociale et Solidaire, amb numéro 

d’enterprise du Québec 1172159049. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 

màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del Projecte, presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions de la normativa i del conveni en 

aquest sentit. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la 

signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

14.-  (3–188/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-188/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

d’Ocupació de Catalunya), per atendre despeses derivades del Programa de Garantia Juvenil a 

Catalunya,  per un import de 31.377,78 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

17112995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

15.-  (3–192/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-192/2017 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2017, d’import 2.000.000,00 euros, per fer front a la despesa derivada dels  serveis de neteja 

viària 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. 17120191; 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  21 de desembre de  2017: 

 

16.-  (2017/920) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 50.000 euros, desglossada en 

35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 

pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, condicionat en el cas dels dos 

darrers exercicis a l’existència de crèdit pressupostari suficient, quantitats aportades per 

l’Agència Europea de l’Espai (50%), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (25%), la Diputació de 

Barcelona (12,50%) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat (12,50%), per subvencionar 

l’execució del projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR, a l’empara del que es preveu al 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
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la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica 

de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura 

per acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el 

desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC Barcelona formalitzat en data 3 d’abril 

del 2013, una subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter excepcional, a E-Stratos 

Geosystems SL, amb NIF B-66951690, per un import de 50.000,00 euros, amb el 

desglossament i amb càrrec als pressupostos abans esmentats, per a la realització d’un projecte, 

que ha superat satisfactòriament l’avaluació tècnica del programa ESA BIC Barcelona, 

anomenat “E-Stratos”, amb un cost total d’execució de 137.000  euros, d’acord amb els articles 

22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 

6.2 de la normativa general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 

pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària 

per tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 

mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així 

com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. DONAR 

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

 

17.-  (2017/921) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en 

35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 

pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, condicionat en el cas dels dos 

darrers exercicis a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, per subvencionar 

l’execució del projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR , a l’empara del que es preveu al 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica 

de Catalunya, Caixa Capital Risc i la Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura 

per acollir un Bussines Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el 

desenvolupament de les tasques en el marc del ESA BIC, formalitzat el 3 d’abril de 2013, una 

subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter excepcional, a Imotion Retail, SL, amb 

NIF B-66621327, per un import de 50.000,00 euros, amb el desglossament i amb càrrec als 

pressupostos abans esmentats, per a la realització d’un projecte anomenat “Imotion Analytics”, 

amb un cost total d’execució de 266.600,00 euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa 

general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 

excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que faciliti 

tota la informació que demani l’Ajuntament, i que en el termini màxim de 6 mesos a comptar 

des del pagament de la subvenció presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

Acord de la Comissió de Govern de  28 de desembre de  2017: 

 

18.-  (2017/627) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Fundación 

FIARE i Fiare Banca Ética per al Projecte “Creació de fons per al foment de l’accés al 

finançament de projectes d’economia social i solidària”, per a donar suport al desenvolupament 

de projectes d’economia social i solidària, facilitant el seu accés al finançament, amb la finalitat 

d’impulsar i enfortir l’economia cooperativa, social i solidària així com el sistema de finances 

ètiques com a pràctiques que permeten avançar cap a un nou model socioeconòmic de ciutat on 

l’economia estigui al servei de les persones i contribueixi al desenvolupament integral del 

territori, partint de criteris de sostenibilitat, individual, col·lectiva i mediambiental, que 

instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
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excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 190.000,00 euros; DECLARAR la 

no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l’expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 190.000,00 euros a favor de Fundación FIARE, 

desglossat en 100.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de 2017, 45.000,00 euros amb càrrec 

al 2018 i 45.000,00 euros amb càrrec al 2019, en aquests dos últims casos, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en cada anualitat; REQUERIR l'entitat beneficiària per 

tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 

presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb les previsions del 

conveni; FACULTAR el Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, 

Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Economia i Hisenda. 

 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  (E.03.6020.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

carrer Sense nom (Motors-Tortosa) núm. 7, grafiada en el plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a 

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

acord. 

 

El Sr. BURÓN exposa que aquesta proposta d’acord i les set següents tracten sobre l’adscripció 

de vuit drets de superfície al Patronat Municipal de l’Habitatge perquè aquests solars es destinin 

a diversos usos. Aquesta mesura, afegeix, permetrà construir 84 habitatges al districte de Sants, 

135 a Gràcia, 107 a Horta-Guinardó, 150 a Sant Andreu i 168 a Sant Martí. Remarca la 

distribució territorial d’aquestes actuacions en districtes en què habitualment no és fàcil actuar 

per manca de disponibilitat de sòl. 

Pel que fa a les destinacions, assenyala que 292 d’aquests futurs habitatges, un 40 % del total, 

es destinaran a lloguer social; 202, un 30 % del total, seran per a gent gran, i 150 per a gent 

jove. 

Quant a la distribució per districtes, comenta que 84 habitatges de lloguer social corresponen a 

Sants, 35 de lloguer social a Gràcia, 100 per a gent gran a Gràcia, 85 de lloguer social a Horta-

Guinardó, 22 per a gent gran a Horta Guinardó, 150 per a gent jove a Sant Andreu, i finalment 

al districte de Sant Martí es faran 70 habitatges de lloguer social i 80 per a gent gran, a més 

d’uns altres 18 també de lloguer social. Subratlla que el total de 509 habitatges seran 

allotjaments dotacionals. 
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Tot seguit, remarca la importància d’aquesta mesura i diu que el govern ha procurat tramitar-la 

agrupant un nombre relativament important de solars per no fer-ne un degoteig. Assenyala que 

la principal peculiaritat d’aquest paquet respecte dels anteriors i dels que es tramitaran en el 

futur és que en aquest cas la totalitat són habitatges dotacionals i no hi ha drets de superfície ni 

cohabitatge. Així, doncs, aquesta és una altra de les peces de desplegament del Pla estratègic 

d’habitatge, sense cap altra peculiaritat pel que fa a la gestió, més enllà de l’emplaçament 

territorial d’aquestes actuacions i de l’impacte que puguin tenir més concretament en alguns 

barris. 

 

La Sra. ROGNONI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata perquè han examinat els 

expedients, han comprovat que es tracta d’habitatges dotacionals i recorda que el seu grup ja va 

donar suport al Pla per al dret a l’habitatge. Tanmateix, i en relació amb el debat que s’ha 

produït aquell mateix matí a la Comissió de Drets Socials, assenyala que cal donar una gran 

empenta a l’habitatge social perquè aquesta qüestió és urgent. En aquest sentit, encoratja el 

govern a emprendre aquest tipus d’accions de la forma més ràpida possible i reclama tota la 

informació. Així, indica que la pàgina web del Patronat Municipal de l’Habitatge aquell mateix 

matí no estava actualitzada i tant la ciutadania com els grups municipals han de menester 

aquesta informació per poder dur a terme el control necessari de les actuacions. 

 

El Sr. BLANCO considera que aquesta iniciativa és positiva. Remarca que es tracta de vuit 

solars repartits entre diferents districtes de Barcelona que es destinaran a la promoció 

d’habitatge públic de lloguer, en total més de sis-cents habitatges. Pregunta, però, quan estaran 

disponibles aquests habitatges, quan es construiran i quan s’adjudicaran. Lamenta que el regidor 

d’Habitatge, el Sr. Montaner, no sigui present a la sessió perquè entén que és qui hauria 

d’exposar aquest punt de l’ordre del dia i donar les explicacions oportunes. 

Tot seguit, recorda que el Grup de Ciutadans ha votat a favor de totes i cadascuna d’aquestes 

iniciatives, decisions o drets d’aprofitament per construir habitatge públic, perquè entenen que 

aquesta és una prioritat i una línia d’actuació necessària. Malgrat tot, tal com ja varen exposar a 

la darrera sessió de la Comissió d’Urbanisme, no en veuen els resultats. Així, i segons les dades 

de què disposa, els habitatges que s’adjudicaran durant l’any 2018 són una part dels 44 

habitatges per a gent gran a Quatre Camins, la promoció de 66 habitatges del carrer de Tànger i 

alguns habitatges que estan pendents d’adjudicació a Can Batlló. Insisteix que aquestes són 

totes les actuacions previstes per a 2018 i, per tant, les considera insuficients perquè no cobreix 

les necessitats existents. En aquest sentit, recorda que aquell mateix matí el regidor d’Habitatge 

explicava que hi havia més de 36.000 famílies inscrites al Registre de sol·licitants. 

Conclou, doncs, que no s’estan atenent les necessitats de la ciutat i que no s’arribarà a l’objectiu 

d’incrementar el parc d’habitatge públic de la ciutat amb 4.000 habitatges nous durant el 

mandat actual. El seu grup, doncs, considera que aquestes polítiques haurien de tenir una 

prioritat absoluta, que s’hauria d’actuar amb major celeritat i dedicar-hi tot el pressupost 

disponible. Així, destaca que el mes de novembre solament s’havia executat el 56 % del 

pressupost del Programa de promoció i gestió d’habitatge de promoció pública, al voltant de 18 

milions d’euros. 

Per acabar, critica que l’esforç que s’està fent en aquest àmbit és insuficient perquè, malgrat que 

les intencions són bones, els resultats són molt escassos. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana a les vuit 

propostes d’acord. Entén que la construcció d’aquests 608 habitatges dotacionals per a gent 

gran i per a joves és una bona notícia perquè la ciutat els necessita. 

A continuació, esmenta que el dia anterior al Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample es va 

parlar de l’habitatge públic que s’ha de construir a la zona de l’antiga presó Model i remarca 
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que hi ha 18.000 metres quadrats, que és un espai suficient per fer-hi una actuació important. En 

aquest sentit, indica que l’Eixample és el districte de Barcelona que té menys sòl públic i, per 

tant, considera que cal aprofitar els espais disponibles. Demana, doncs, al govern municipal que 

iniciï aquesta actuació perquè és qui té la responsabilitat de la gestió d’aquest espai. 

Pel que fa al projecte de construcció d’habitatge públic al carrer d’Alí Bei, al barri del Fort 

Pienc, comenta que la immobiliària que havia de fer les obres havia tingut problemes i la 

construcció es va aturar. Pregunta, doncs, quan es preveu que aquestes obres es reiniciïn, tenint 

en compte que la manca de sòl públic a l’Eixample fa que aquesta actuació sigui prioritària. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista a les propostes d’acord. 

Considera que és una bona notícia que es puguin cedir vuit solars que permetran la construcció 

de més de sis-cents habitatges de protecció oficial a la ciutat. Tanmateix, mostra preocupació 

perquè la manca d’habitatge s’està convertint en una xacra perquè moltes famílies no poden 

accedir a un habitatge i moltes de les que ho aconsegueixen a final de mes no poden pagar-ne el 

cost. Remarca, doncs, que moltes persones tenien l’esperança que durant el mandat present 

aquesta situació milloraria però, lluny d’això, considera que aquesta problemàtica ha empitjorat. 

Per aquesta raó, espera que aquestes cessions permetin assolir els objectius del Pla pel dret a 

l’habitatge de Barcelona 2016-2025, perquè no li consta que a hores d’ara aquest pla s’estigui 

complint, i tal com ha comentat algun altre portaveu, no hi ha constància d’habitatges nous que 

s’hagin posat a disposició dels ciutadans de Barcelona. Admet que és difícil que aquest pla es 

pugui complir perquè durant aquest mandat s’haurien de construir gairebé 3.600 habitatges 

nous, però les mesures que es van prenent solament permeten la construcció d’algunes desenes 

d’habitatges, tret d’aquest cas excepcional en què la previsió és d’alguns centenars. 

Així, doncs, el seu grup considera que hi ha molt de camí per recórrer i reitera el vot favorable a 

les propostes d’acord perquè creu que aquestes polítiques d’habitatge s’han d’implementar amb 

la màxima urgència. A tal fi, reclama que, a més a més d’aquestes cessions de sòl, totes les 

llicències i les diligències posteriors per construir aquests habitatges es facin amb celeritat i que 

no hi hagi canvis de rumb, com ha passat al llarg dels darrers anys en algunes actuacions. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’habitatge va ser un dels eixos bàsics de la campanya electoral 

de l’any 2015 i que va portar la candidata Sra. Colau a l’alcaldia da Barcelona. Lamenta, però, 

que després de gairebé tres anys de les eleccions aquest problema no solament no s’ha resolt, 

sinó que cada vegada s’agreuja més, malgrat les promeses de l’alcaldessa. 

Pel que fa als vuit punts de l’ordre del dia que es debaten, manifesta que el Grup Popular en 

general hi està d’acord, però considera que les propostes arriben tard i malament. Pregunta quan 

estaran construïts aquests habitatges i quan estaran disponibles per als ciutadans. 

D’altra banda, assenyala que es tracta de diferents tipus d’habitatge social, per a gent jove i per 

a gent gran. El seu grup està d’acord que aquestes actuacions les gestioni el Patronat Municipal 

de l’Habitatge i no, com ha passat en altres actuacions, mitjançant cooperatives, a causa de la 

manca de transparència d’aquesta via. 

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a set de les propostes, mentre que al punt 

número 4 expressa la reserva de vot perquè volen aclarir alguns aspectes, atès que els consta 

que els veïns del barri no estan gaire d’acord amb les promocions que s’hi volen fer. 

 

La Sra. REGUANT observa que tots els grups coincideixen en el fet que l’accés a l’habitatge és 

un problema a la ciutat de Barcelona. Assenyala que aquest problema ja ve de lluny i que no 

s’aconsegueix solucionar amb plans d’habitatge perquè probablement no s’aborda de manera 

global. Si bé admet que en aquest moment hi ha pisos de protecció social gestionats directament 

pel Patronat Municipal de l’Habitatge, situació que la CUP - Capgirem Barcelona considera 

positiva, es pregunta si l’única manera de resoldre la saturació que hi ha és mitjançant la nova 
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construcció per tal de poder oferir un habitatge digne a la ciutadania. Així, indica que no se sap 

quants habitatges buits hi ha a la ciutat, tot i que admet que cada cop n’hi ha menys, però és a 

partir d’aquesta dada que es podrà valorar si la construcció sistemàtica d’habitatge nou és la 

millor solució o no. A més a més, apunta que aquesta via encara endarrereix més la solució del 

problema. Així, doncs, insisteix que si es tingués tota la informació a l’abast potser es podrien 

trobar altres solucions. 

Per aquestes raons, malgrat que el seu grup considera positiu que es faci habitatge protegit, 

anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable a tots els punts, però emfasitza que l’ajuntament va 

endarrerit en les polítiques d’habitatge. Reconeix que hi ha un pla d’habitatge consensuat i 

pactat àmpliament, però en el punt essencial, que és el desenvolupament de promocions 

concretes i línies de col·laboració amb altres administracions, considera que estan endarrerits. 

Troba positiu, doncs, tot allò que signifiqui agilitzar aquestes mesures, malgrat que és conscient 

de les dificultats, i demana celeritat al govern tant en aquesta qüestió com en d’altres. 

 

El Sr. BURÓN agraeix el posicionament de tots els grups perquè en general és favorable a les 

propostes d’acord. De les intervencions que han fet els diferents portaveus, interpreta que hi ha 

una preocupació general pel retard en la implementació de les polítiques d’habitatge, per la 

dimensió del problema i per la capacitat que té l’Ajuntament de Barcelona per fer-hi front. 

Pel que fa als terminis, reconeix que les promocions d’habitatge nou necessiten temps, en molts 

casos per prescripcions legals. Així, indica que abans de començar les obres pel cap baix cal fer 

tres licitacions, amb terminis preclusius establerts per les normes, i que amb la legislació vigent 

pràcticament és impossible fer una promoció en menys de quatre anys. En aquest sentit, 

comenta que la situació de l’Ajuntament de Barcelona és similar a la dels 8.100 municipis de 

l’Estat espanyol. Aquesta situació, afegeix, comporta unes dificultats a les quals cal fer front. 

Quant a les opinions que l’actuació de l’ajuntament és insuficient, subratlla que el 99 % de 

l’oferta la controla el mercat privat i l’1 % restant les administracions públiques i el tercer 

sector. En aquestes circumstàncies, indica la situació de l’ajuntament és d’irrellevància 

sistèmica i, tot i que el pla de treball actual és molt més intens que els anteriors i que això 

permeti fer un creixement molt important, assegura que l’ajuntament no podrà ser rellevant en 

aquest mercat fins que es prenguin determinades mesures legislatives que excedeixen l’àmbit 

competencial municipal. 

Finalment, remarca que aquest paquet de vuit promocions i més de cinc-cents habitatges 

s’insereix en un conjunt d’actuacions que permetran que, al final del mandat, s’hagin impulsat 

seixanta promocions, amb nivells d’execució diferent, i que fan un total de quatre mil 

habitatges. D’aquestes, afegeix, 42 són promocions d’execució directa i 18 són promocions 

conjuntes amb entitats del tercer sector i altres actors amb ànim de lucre limitat. Reconeix que 

aquestes mesures poden ser insuficients però tot i així destaca que es tracta d’un impuls. 

 

La Sra. ROGNONI admet que la legislació vigent condiciona els terminis d’execució, però 

opina que l’ajuntament té capacitat de maniobra. En aquest sentit, recorda els advertiments que 

havia fet l’alcalde Maragall sobre aquesta problemàtica perquè no s’hi dedica l’atenció 

necessària. Assenyala que el govern anterior va iniciar un pla d’urgència i demana que 

l’Ajuntament de Barcelona agilitzi els tràmits per executar les promocions i que es busquin 

solucions alternatives ràpides, com pisos d’emergència i dotacions especials per a gent jove, 

gent gran o persones amb discapacitat, al marge de les polítiques que es puguin fer i que 

serveixin de falca per regular el mercat. 
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El Sr. BLANCO agraeix les explicacions que ha donat el gerent d’Habitatge. El seu grup dóna 

suport a l’impuls d’aquestes mesures i espera que s’executin tan ràpidament com sigui possible. 

Finalment, reitera el vot favorable del seu grup a aquest conjunt de propostes d’acord. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix les explicacions donades, però lamenta que aquestes promocions 

no puguin estar finalitzades abans de quatre anys. Per aquesta raó, insisteix que l’ajuntament ha 

actuat tard. Lamenta que el gerent d’Habitatge no hagi tingut temps de respondre a les 

preguntes relatives a l’edifici del carrer d’Alí Bei i al solar de la presó Model, tenint en compte 

que a l’Eixample no hi ha habitatge social ni sòl públic per construir-ne. 

 

La Sra. BALLARÍN reconeix que hi ha dificultats objectives, però reclama que no s’agreugin i 

que s’intentin superar amb la màxima diligència. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix les explicacions del Sr. Burón. Quant a l’afirmació que al final del 

mandat hi haurà quatre mil habitatges disponibles, voldria que aclarís aquesta dada. D’altra 

banda, comenta que la legislació a què ha al·ludit el gerent d’Habitatge ja hi era tres anys 

enrere, quan el grup del govern es va presentar a les eleccions i, per tant, considera que la Sra. 

Colau va cometre una irresponsabilitat quan va fer determinades promeses electorals, o bé hi ha 

hagut mala fe. En qualsevol cas, creu que se li han d’exigir responsabilitats polítiques perquè 

entén que no es pot proposar, com a punt principal del programa electoral, la solució del 

problema de l’accés a l’habitatge i després dir que la legislació ho impedeix. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

2.-  (E.06.6011.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

la carretera de Sant Cugat núm. 2X, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

3.-  (E.06.6013.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

l’avinguda Mare de Deu de Montserrat núm. 5-11, grafiada en el plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer per a la gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació 

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

TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 

FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 

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

clarificar i executar el present acord. 



 

Ref:  CCP 1/18 Economia i Hisenda 
v.  17/ 1/ 2018     13: 18 

12 

 

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

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

4.-  (E.07.6037.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

carrer Jorge Manrique 14-16 / avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, grafiada en el plànol 

annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a 

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

al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que 

s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

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

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot del PP i CUP.  

 

5.-  (E.07.6039.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

carrer de la Murtra núm. 12-16, Mare de Déu del Coll núm. 222-230 i camí Vell del Coll núm. 

11-17, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el 

planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a 

gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si 

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

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

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

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

 

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

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

6.-  (E.09.6017.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

Ferran Junoy 104-108 amb carrer Ciutat d’Asunción 85-87, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a joves; SOTMETRE l’expedient a 

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

al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que 

s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

7.-  (E.10.6015.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

carrer de Veneçuela núm. 96-106, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

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

lloguer social i per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini 

de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a 

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

acord. 

 

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

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

8.-  (E.10.6034.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

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

carrer Ciutat de Granada núm. 95-97, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

9.-  (E.05.6004.17) EXTINGIR, pel desistiment formulat per la Fundació Privada Sant Medir, la 

concessió d’ús privatiu respecte de part de la finca de propietat municipal coneguda com a Sant 

Medir, situada en la carretera de l’Arrabassada Km 6 s/n, atorgada a l’esmentada Fundació per 

acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, en sessió de 17 de 

desembre de 2003 i formalitzada el 21 de febrer de 2006, per a l’adequació i gestió d’un 

equipament sanitari-assistencial destinat a residència de persones afectades amb disminució 

psíquica profunda; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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El Sr. AYALA exposa que el mes de desembre de 2003 es va concedir a la Fundació Privada 

Sant Medir l’ús privatiu de domini públic d’una part de la finca que hi ha al quilòmetre 6 de la 

carretera de l’Arrabassada per fer-hi un equipament sanitari assistencial. Aquesta fundació, 

afegeix, té previst traslladar-se a Cerdanyola i renuncia a la concessió. Així, doncs, proposa 

acceptar aquesta renúncia. 

 

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

Assenyala que la Fundació Sant Medir s’ha integrat al Grup Catalònia, han traslladat la seu i 

considera que tot és correcte. Remarca que aquest grup té llars residencials, centres oberts i 

centres especials de treball, on s’atenen més de sis-centes persones. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans, atès que la fundació s’ha 

integrat en una altra entitat. Proposa que aquesta finca es destini a tasques assistencials, 

mitjançant una gestió conjunta amb altres entitats del tercer sector o directament des dels 

serveis municipals. 

 

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

 

La Sra. BALLARÍN entén que, si la fundació ha demanat l’extinció del dret, l’ajuntament no 

l’ha de mantenir. 

 

El Sr. MULLERAS critica que, a causa d’alguns requeriments de la Generalitat de Catalunya, 

tal com es desprèn de la lectura de l’expedient, la Fundació Sant Medir no hagi pogut assumir 

una sèrie de despeses i que, per tant, hagin hagut de tancar aquest equipament que 

desenvolupava una funció social important amb nens amb discapacitat psíquica profunda. 

Assenyala que la concessionària ha reformat el centre, que ha tingut un funcionament correcte, i 

encara tenia trenta-vuit anys de concessió. El Grup Popular considera que aquestes finques han 

de tenir un ús social perquè són adequades per donar servei a nens amb discapacitat psíquica i a 

les seves famílies. 

Tanmateix, el seu grup no s’oposa al desistiment que ha demanat la fundació mateixa, però 

tampoc no hi poden votar favorablement perquè creuen que aquesta situació és conseqüència 

d’alguns requeriments que va fer la Generalitat de Catalunya i creu que la fundació hauria pogut 

complir aquests requeriments si hagués tingut les ajudes públiques necessàries, també de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup a la proposta d’acord. 

 

La Sra. REGUANT anuncia el vot favorable de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable. 

 

La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Rognoni expressa el vot favorable del 

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

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

expressa l'abstenció del PP, la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

10.-  (E.08.6040.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte del local de propietat municipal situat en l’immoble del passeig Urrutia 17, 

a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb caràcter onerós i un termini de deu anys, 

prorrogables per cinc anys més, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats de recerca i 
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formació realitzades mitjançant l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, centre de recerca 

propi de la Universitat Autònoma de Barcelona; 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 a la 

Universitat Autònoma de Barcelona; FORMALITZAR-LA; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

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

 

La Sra. ARAU exposa que en aquest edifici del passeig d’Urrútia hi ha instal·lat l’Institut de 

Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un centre de 

recerca i formació que ja es va situar en aquest emplaçament l’any 2007. Aquest local havia 

estat propietat de REGESA, l’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona en va formalitzar la compra 

i ara es vol regularitzar la concessió de l’ús per a aquesta activitat que s’hi desenvolupa des de 

2017. Es proposa que la concessió es faci per un termini de deu anys, més cinc de prorrogables, 

amb un cànon social anual de 650 euros. 

 

La Sra. ROGNONI anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata però la presidenta li 

comunica que en aquest cas no es pot reservar el vot, de manera que expressa l’abstenció del 

seu grup. Exposa que volien estudiar amb calma aquest expedient perquè el nou comissionat de 

Cultura, el Sr. Joan Subirats, pertany a aquest centre, com també exregidors de l’ajuntament. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Comenta que es tracta d’un 

observatori de la universitat i valora que el centre sigui al districte de Nou Barris, zona que 

pateix una manca important d’equipaments culturals. 

 

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

 

La Sra. BALLARÍN recorda que la primera cessió es va fer l’any 2007 i que, amb aquest 

centre, la Universitat Autònoma de Barcelona va ser la primera universitat que es va instal·lar al 

districte de Nou Barris, districte que no tenia cap seu universitària. Posteriorment, l’any 2008 es 

va cedir un espai al barri de Porta per instal·lar-hi la UNED. Per al Grup Socialista, doncs, és 

una bona notícia que a Nou Barris hi hagi un centre universitari i de recerca. 

 

El Sr. MULLERAS apunta que si es tracta de regularitzar l’ocupació d’un equipament públic, 

tal com indica l’expedient, el Grup Popular sol·licita un informe d’Intervenció sobre els 

perjudicis patrimonials que aquesta situació hauria pogut ocasionar a l’Ajuntament de 

Barcelona i a l'Administració pública. 

Tot seguit, comenta que de la lectura de l’expedient també es desprenen irregularitats evidents 

relacionades amb aquest institut, que té moltes vinculacions amb l’Ajuntament de Barcelona, no 

solament pel que fa a subvencions, sinó també als directius. 

D’altra banda, pregunta quin vincle jurídic es va formalitzar amb REGESA i demana que els 

locals municipals s’adjudiquin mitjançant concurrència pública i no pas amb el procediment 

utilitzat en aquesta ocasió. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup i insisteix que demana formalment 

l’informe d’Intervenció sobre les irregularitats i els possible perjudicis per a l’ajuntament que 

hagi pogut causar la situació irregular d’aquest equipament. 

 

La Sra. REGUANT anuncia el vot favorable de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu fot favorable. 
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La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Rognoni expressa l'abstenció 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 contrari del PP, la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

En aquest moment, el Sr Ardanuy marxa de la comissió. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/7832) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal consolidi 

la Fira Solidària de Nadal d'Economia Social iniciada l'any 2012 i que reformuli un nou 

projecte de Nadal per la plaça Catalunya per la campanya de Nadal 2018-2019 que incentivi el 

comerç de proximitat i sigui un reclam per les famílies perquè puguin gaudir de moments 

màgics, plens d'il·lusió i que fomenti els valors de l'amistat, la bondat, l'amabilitat, la tendresa, 

la pau, l'harmonia, la natura i la família, tant per als petits com per als grans, propis dels dies de 

Nadal. 

 

La Sra. RECASENS agraeix al govern municipal que hagin pogut acordar una esmena 

transaccional i assolir el consens en aquesta qüestió que planteja el Grup Demòcrata. 

A continuació, matisa que no pretenen qüestionar el projecte global de la campanya de Nadal, 

sinó que la proposició que presenten es limita a la Fira solidària de Nadal que se celebra a la 

plaça de Catalunya durant l’època nadalenca. Assenyala que el Nadal és una festa tradicional 

molt esperada i creu que cada govern municipal ha creat un relat al voltant d’aquesta festa. 

Així, considera que hi havia un fil conductor comú en els diferents mandats, basat en el model 

de col·laboració publicoprivada per al disseny de les campanyes de Nadal, de manera que hi 

podia participar el teixit econòmic i social de la ciutat, comerciants, empreses, entitats socials i 

solidàries, i associacions culturals, entre altres. Critica que la campanya de Nadal actualment 

hagi reduït enormement els cinquanta dies que durava i les activitats que s’hi feien, com també 

s’ha reduït l’enllumenat dels carrers. Subratlla que el relat comú que havien mantingut els 

diversos governs anteriors consistia a valorar les tradicions nadalenques i a fomentar la 

participació ciutadana. 

Seguidament, exposa que durant el mandat anterior, amb el govern de Convergència i Unió, la 

campanya de Nadal es va fonamentar en quatre pilars: la cultura, la solidaritat, la promoció 

econòmica i la promoció internacional de Barcelona. Així, recorda que el govern anterior va 

instal·lar la Fira de Nadal Solidària als Jardinets de Gràcia l’any 2012, amb vint-i-tres entitats, 

que l’any 2014 es va arribar gairebé a les quaranta i actualment, que s’instal·la a la plaça de 

Catalunya, hi participen seixanta entitats. 

Tanmateix, el seu grup no està d’acord amb les activitats que es desenvolupen a la plaça de 

Catalunya perquè no estan pensades per gaudir-les en família, per despertar il·lusió, creativitat, 

innovació o valors nadalencs com la tendresa, l’harmonia o la natura. Així, critica el taller La 

Bugada dels Malsons perquè creu que no és una activitat que convidi a viure el Nadal de la 

millor manera possible. Li varen sorprendre unes manifestacions de la directora de Barcelona 

Activa, Sra. Sara Berbel, en què parlava de la bugaderia del carrer dels Malsons i qualificava 
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aquesta activitat de catarsi col·lectiva nadalenca per superar allò que fa patir i no deixa dormir. 

Entén que aquests no són els valors que s’haurien de transmetre i considera que enguany la 

plaça de Catalunya no s’ha impregnat de l’esperit de Nadal, sinó que ha estat trista, fosca, 

tancada. 

Per aquestes raons, el seu grup demana que es repensi aquest model que ha impulsat el govern 

actual i que es retorni als valors i a l’esperit de la il·lusió, de la innovació i de la fantasia durant 

les campanyes de Nadal. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que per a les empreses 

del sector tenir o no un bon exercici comercial depèn de la campanya de Nadal perquè és la més 

important de l’any. Assenyala que els darrers anys hi ha hagut molts factors que han modificat 

els hàbits dels consumidors durant aquest període, que l’ha allargat més d’allò que era habitual, 

s’hi han incorporat altres jornades de promoció i s’ha introduït l’ús de les plataformes 

d’internet, que afavoreixen les compres i la recollida de productes. Aquestes circumstàncies, 

afegeix, fan que molta gent tingui més temps i, per tant, necessita espais d’oci per gaudir de les 

festes de Nadal. Entén, doncs, que la Fira Solidària de Nadal era una bona oportunitat per crear 

espais alternatius, perquè no tota l’activitat es reduís a anar de compres i per gaudir de les 

vacances. Creu que la ciutat de Barcelona mereix tenir un espai d’oci on les famílies puguin 

gaudir del temps que tenen fomentant els valors nadalencs, tal com es fa en altres ciutats 

d’Europa. 

D’altra banda, el seu grup enguany ha trobat a faltar una bona campanya internacional que 

promocioni la ciutat de Barcelona per recuperar el prestigi i la posició que tenia com a 

destinació per al turisme de compres. Creu que la campanya de Nadal podria haver afavorit 

aquests objectius, especialment si s’hagués promocionat la singularitat del comerç de 

Barcelona, un comerç inserit en una trama urbana rica en elements de restauració, 

d’arquitectura i culturals. 

Per aquestes raons, considera que repensar com s’enfoca la campanya de Nadal de cara a l’any 

vinent és una bona proposta. En aquest sentit, indica que cal planificar bé l’estratègia per 

promocionar la ciutat davant dels canvis d’hàbits que ha esmentat anteriorment i, en segon lloc, 

per mantenir el lideratge com destinació del turisme de compres, condició que Barcelona 

sempre ha tingut. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el Grup d'Esquerra Republicana ha presentat moltes 

iniciatives demanant que l’ajuntament promogui el comerç de proximitat durant tot l’any i molt 

especialment quan arriba la campanya de Nadal, atès que aquesta és una de les campanyes més 

importants per al sector. Així, recorda que el mes d’abril varen reclamar que el govern 

municipal treballés conjuntament i de manera consensuada amb els eixos comercials de la ciutat 

per fer una proposta de promoció per a la campanya de Nadal que ara s’ha acabat. Remarca que 

el govern va obtenir els vots favorables del govern i lamenta que aquesta proposta no s’hagi 

implementat i que a Barcelona hi hagi hagut un Nadal trist i amb disminució de l’enllumenat en 

vies molt principals de la ciutat. Ignora si el govern està en contra que Barcelona s’ompli de 

llum, d’alegria i de festa quan arriba Nadal, però creu que, independentment de les 

circumstàncies que han envoltat les festes d’enguany, s’haurien d’enllumenar els carrers que 

s’enllumenaven altres anys i també repartir la llum pels barris més perifèrics de la ciutat. 

Destaca el gran esforç que fan els eixos comercials, que paguen la meitat del cost d’instal·lació 

dels llums. 

Pel que fa a la proposició, celebra que el Grup Demòcrata l’hagi presentada i també que la 

qüestió de la pista de gel hagi quedat superada. Opina que aquesta iniciativa no era encertada 

perquè tenia un gran cost ambiental i perquè es feia una privatització de l’espai públic. De tota 
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manera, el seu grup considera que el redactat de la proposició és una mica críptic perquè les 

accions de dinamització comercial han de ser avaluables, i no sap exactament què es vol dir 

quan es parla de conceptes com els moments màgics i plens d’il·lusió, els valors de l’amistat, la 

bondat, l’amabilitat, la tendresa, la pau, l’harmonia, la natura i la família. 

En tot cas, anima el govern municipal a treballar conjuntament amb el sector comercial per 

implicar-lo en les activitats de la plaça de Catalunya i fer d’aquest espai tan cèntric de la ciutat 

un espai diferent. 

Finalment, recomana al govern que comenci a treballar conjuntament amb el sector perquè té un 

any per endavant per aconseguir que la campanya de Nadal de 2018 sigui la millor del mandat, 

perquè podria ser la darrera que organitzi el govern actual. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta ha estat la tercera edició de la Fira del Consum 

Responsable, malgrat que la portaveu del Grup Demòcrata hagi parlat de canvi de model. 

També mostra sorpresa per determinades expressions, com els moments màgics, plens 

d’il·lusió, i el Grup Socialista té dubtes sobre el seu significat. Comenta irònicament, referint-se 

a la situació política actual, que gràcies al PDCat durant els darrers quatre anys s’han viscut 

diferents moments màgics i apunta que el pensament màgic és molt mal conseller de la política. 

Quant a expressions com el foment dels valors de l’amistat, la bondat, l’amabilitat i la tendresa, 

es pregunta com es concreten en una fira sobre consum. 

A continuació, tot i que opina que l’exposició oral que ha fet la portaveu del Grup Demòcrata 

ha estat més clara que no pas el text de la proposició, i que pot estar d’acord que hi hagi més 

alegria, titlla l’argument de bonisme i diu que frega la cursileria. 

Tot seguit, reconeix que segurament cal replantejar alguns aspectes d’aquesta fira, a la vista de 

l’experiència acumulada, començant per la denominació. En aquest sentit, assenyala que el nom 

de l’esdeveniment indueix a pensar que només es fa consum responsable en aquesta fira i que el 

consum que es fa a la resta d’establiments comercials de la ciutat no ho sigui, de responsable. El 

seu grup sempre ha defensat que el consum de proximitat és responsable perquè fa que la ciutat 

sigui millor i troba més encertada la denominació anterior, que era Fira de Nadal d’Economia 

Social. En tot cas, argumenta que si es vol mantenir la denominació de Fira de Consum 

Responsable hi haurien de participar totes les entitats de comerç de proximitat, com la Fundació 

Barcelona Comerç i altres que també aposten per un model comercial propi de Barcelona i 

responsable. 

Finalment, demana més transparència pel que fa a l’adjudicació de les parades que s’instal·len a 

la plaça de Catalunya durant aquesta fira. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el govern municipal no enfoca correctament la campanya de 

Nadal, segurament perquè ni creu en el Nadal, ni en el comerç ni en el turisme. El Grup Popular 

opina, doncs, que s’hauria de canviar l’enfocament de tota la campanya. 

D’altra banda, manifesta sorpresa pel text transaccionat entre el Grup Demòcrata i el govern 

municipal, que han conegut poc abans d’iniciar-se la sessió. No sap si aquest pot ser un 

avançament d’altres pactes que es poden produir durant aquesta setmana, però en tot cas diu 

que el text original els agradava, no així el que es duu a votació perquè sembla que el grup 

proposant hagi pactat aquest model de Nadal amb el govern. Afegeix que aquest govern dóna 

molta importància a la Fira d’Economia Social i Consum Responsable, expressió que no 

figurava al text original de la proposició. 

Seguidament, manifesta que el seu grup no està d’acord que s’hagin eliminat activitats com la 

pista de gel i no entén que el Grup Demòcrata pacti aquest model amb el govern municipal. A 

més a més, també estan en contra de convertir la plaça de Catalunya en un mercat antisistema, 

com creu que fa el govern municipal. Per tant, discrepa de l’afirmació que es fa a la proposició 

en el sentit que el nou model de Nadal s’ha de fer mitjançant la Fira d’Economia Social i 
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Consum Responsable, perquè insisteix que el govern municipal l’ha convertida en una fira 

antisistema, que utilitza per donar diners i espai públic a associacions afins a l’alcaldessa Ada 

Colau, que d’altra banda no promocionen ni el comerç ni el Nadal. 

 

La Sra. REGUANT diu que aquest debat li produeix un estat de xoc. Entén que hi ha moltes 

maneres de concebre la il·lusió i l’amabilitat, però que, en tot cas, els valors de l’economia 

social són la proximitat, el comerç just, la transparència, la integració social, la intercooperació, 

la participació, l’ecologia, la sostenibilitat. Creu que aquests valors es poden adequar a allò que 

molta gent considera que ha de ser el Nadal. Per tant, discrepa que es presentin com a 

antagònics el Nadal i la fira de la plaça de Catalunya, malgrat que la CUP - Capgirem 

Barcelona no comparteixi el plantejament d’aquesta fira. D’altra banda, discrepa que la pista de 

gel s’hagi d’instal·lar a la plaça de Catalunya, tal com proposa el portaveu del Grup Popular, si 

el Nadal ha de significar solidaritat i proximitat. 

Seguidament, argumenta que s’ha de fomentar un altre tipus de consum en aquest moment en 

què es promou de manera excessiva el consumisme per sobre de les possibilitats de la societat. 

Per tant, es mostra favorable a impulsar activitats, i no solament per Nadal sinó durant tot l’any, 

que tinguin en compte la proximitat, el comerç just, per tant, unes relacions socials i laborals 

justes, la transparència i la integració social. 

En conclusió, el seu grup és favorable a la celebració de la Fira d’Economia Social a la plaça de 

Catalunya. 

Pel que fa a la resta de la proposició, els han sorprès alguns dels termes que conté, si bé entén 

que les festes de Nadal poden generar la necessitat de mostrar de manera excessiva determinats 

sentiments. 

En tot cas, indica que el seu grup comparteix en part els darrers canvis que s’han produït en 

aquesta campanya i atès que el text transaccional s’acosta més a allò que entenen que hauria de 

ser la campanya de Nadal, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. Tanmateix, 

assenyala que els valors del Nadal poden ser molt diversos i que no pas tothom els viu de la 

mateixa manera, i per aquesta raó demana que no es vinculi la idea de passar dies en família 

exclusivament amb el consum perquè potser són qüestions diferents. En aquest punt, reclama 

que es tingui en compte tota la gent que no tenen accés a un determinat tipus de consum, perquè 

a la ciutat de Barcelona encara hi ha desigualtats i fomentar el consum encara en genera més. 

 

El Sr. PORRO agraeix al Grup Demòcrata la seva predisposició per presentar un text 

transaccionat. Admet que la proposta planteja qüestions altament subjectives i que és molt 

difícil concretar si es dóna prou empenta, visibilitat o espai a determinats valors. Partint d’un 

respecte total cap a les emocions, la sensibilitat i la subjectivitat de cadascú respecte a com viu 

el Nadal i com hagi interpretat el que es feia a la plaça de Catalunya, separaria els diferents 

debats que s’han plantejat en les diverses intervencions. 

Quant a la fira, apunta que el govern municipal està consolidant aquesta activitat iniciada l’any 

2012, i en aquest punt estan d’acord amb el grup proposant. Així, han instal·lat la fira en un lloc 

més central de la ciutat, han ampliat el nombre de casetes i el nombre d’entitats participants, 

que actualment són una seixantena, i s’ha arribat a les cinquanta mil visites, 12.400 vendes. 

Considera, doncs, que aquesta fira té èxit. 

D’altra banda, assenyala que aquest no és l’únic punt de la ciutat on es faci consum 

responsable, sinó que es tracta simplement d’una mostra. 

Amb relació a la intervenció de la portaveu de la CUP - Capgirem Barcelona, opina que els 

valors que difon la fira són compatibles amb els valors del Nadal i, per tant, no hi veu cap 

conflicte. I pel que fa a la intervenció del portaveu del Grup Popular, destaca que a la fira hi 

participa el tercer sector, empreses d’inserció, centres especials de treball i cooperatives. No 

entén, doncs, que se situïn aquestes activitats en l’àmbit antisistema i convida els detractors a 
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visitar la fira amb una mica més de paciència per entendre l’oferta de les entitats que hi 

participen. 

Quant a la proposta cultural que es pot trobar al centre de la plaça de Catalunya, assenyala que 

la gestiona l’ICUB, amb una direcció artística i sota uns criteris exclusivament artístics, i s’hi 

duen a terme diferents espectacles. En la darrera edició, l’espectacle central girava al voltant del 

conte de Nadal i les diferents bombolles estaven relacionades aspectes com el Tió, la pèrdua 

dels arbres o el sopar de Nadal, i la temàtica general feria referència a les 800.000 llars de 

Barcelona i es destacaven els llaços familiars. 

Finalment, pel que fa a la Bugaderia dels Somnis, activitat que ha generat rebuig a la Sra. 

Recasens, subratlla que l’èxit ha estat important, que els participants han deixat 25.000 

missatges, la qual cosa indica que molts ciutadans han gaudit d’aquesta experiència 

participativa. En tot cas, indica que la idea era foragitar els malsons per començar l’any amb 

somnis bons, si bé reconeix que s’entra en un terreny subjectiu i assegura que el govern 

respectarà totes les visions. 

 

La Sra. RECASENS hauria preferit que hagués estat el tinent d’alcalde Pisarello qui hagués 

intervingut en nom del govern, atès que havien acordat la transacció que es duu a votació. 

Quant a les acusacions que ha formulat el portaveu del Grup Popular, assegura que el seu grup 

no està pactant un model, sinó un canvi de model, perquè estan revisant la proposta que s’ha fet 

durant els darrers anys a la plaça de Catalunya. 

D’altra banda, diu que li causa sorpresa el rebuig del Grup d'Esquerra Republicana a la pista de 

gel, quan els comerciants en són molt favorables. Remarca que aquesta activitat atreia milers de 

ciutadans i que s’havia dissenyat consensuadament amb el sector. En tot cas, el Grup 

Demòcrata no pretén fer un debat al voltant de la pista de gel, sinó incentivar el comerç de 

proximitat i promoure el posicionament internacional de Barcelona, els valors de la cultura i de 

les tradicions catalanes, i un reclam per al gaudi familiar. 

En relació amb la intervenció de la portaveu del Grup Socialista, que li ha causat sorpresa, 

assegura que no es negarà mai a parlar de valors, fins i tot en el si de la Comissió d’Economia i 

Hisenda, perquè creu en l’economia social de mercat. Així, malgrat que la Sra. Ballarín s’hagi 

rigut de conceptes com la bondat, l’amistat, l’amabilitat, la tendresa, la pau o l’harmonia, 

considera que aquests són els valors propis de la infància, tal com consta a la web de valors de 

la Generalitat de Catalunya, i que el dolor, el trauma o el sofriment no són valors propis de 

Nadal. 

Quant als missatges que varen deixar els participants a la plaça de Catalunya, pregunta al Sr. 

Porro si es va aturar a llegir-los. Així, comenta que hi havia nenes que ploraven mentre 

escrivien que tenien por dels crits del seu pare. Considera que aquests no són els valors de 

Nadal, sinó que s’hauria d’incentivar l’esperança, la il·lusió, la creativitat, la innovació, 

l’alegria, i no els traumes, els dolors i la por. 

En conclusió, subratlla que amb aquesta proposició estan pactant un canvi pel que fa a la 

campanya de Nadal. 

 

La Sra. MEJÍAS apunta que fa anys que s’està intentant fer aquest replantejament en la 

campanya de Nadal perquè hi ha hagut un canvi d’hàbits i per Nadal no pas tothom vol anar de 

compres. Per tant, considera que s’han de trobar alternatives perquè les famílies, i sobretot els 

més petits, puguin gaudir de determinats espais de la ciutat i afavorir, des del punt de vista 

cultural i educatiu, la participació i el gaudi d’aquests dies en família. Creu, doncs, que és 

important que aquest replantejament es faci de cara a l’edició de l’any vinent. 
 

La Sra. CAPDEVILA reitera que el seu grup és contrari a privatitzar l’espai públic per 

instal·lar-hi una pista de gel a la qual no tots els ciutadans de Barcelona es poden permetre 

d’anar-hi. 
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La Sra. BALLARÍN exposa que si el govern vol discriminar positivament determinades entitats 

ho podria fer amb transparència i no passaria res, però creu que no hauria de jugar amb 

ambigüitats. 

En tot cas, reitera que el seu grup votarà favorablement a la proposició, però no li ha quedat clar 

si està votant l’enfortiment o la reformulació del projecte, perquè apunta que l’esmena no els ha 

arribat formalment. 

 

El Sr. MULLERAS replica a la Sra. Recasens que ell sí que es va quedar en estat de xoc quan 

va visitar la fira el mes de desembre, una fira que amb aquesta proposta volen consolidar, i va 

veure que s’hi venien llibres com ara El manifest del Partit Comunista, Putas insumisas, 

Jodidos turistas o les memòries d’una famosa terrorista palestina. Per això el seu grup no pot 

estar d’acord a consolidar aquest model de fira i apunta que el model del Grup Popular no és de 

la CUP ni el de Barcelona en Comú. Mostra rebuig, doncs, pel pacte entre el Grup Demòcrata i 

el govern municipal pel que fa a aquesta qüestió. 

 

La PRESIDENTA llegeix el text transaccionat que es posa a votació. 

 

El Sr. MULLERAS exposa la posició contrària del seu grup a la primera part de la proposició, 

però a favor de la segona, atès que els valors que s’hi ressenyen entren en contradicció amb el 

model actual de fira. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup a la proposició. 

 

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 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 l'abstenció del PP i la Sra. Reguant expressa el vot favorable de 

la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

El Govern Municipal continuarà consolidant la Fira Solidària de Nadal d'Economia Social 

iniciada l’any 2012 mitjançant la Fira d’Economia Social i Consum Responsable, i revisarà la 

proposta artística-cultural per a la campanya de Nadal 2018-2019 a Plaça Catalunya, perquè 

incentivi el comerç de proximitat i sigui un reclam per a les famílies perquè puguin gaudir de 

moments màgics, plens d’il·lusió i que fomenti els valors de l'amistat, la bondat, l'amabilitat, la 

tendresa, la pau, l'harmonia, la natura i la família, tant per als petits com per als grans, propis 

dels dies de Nadal. 

 

La PRESIDENTA anuncia que, per raons d’agenda, el punt 18 de l’ordre del dia es tractarà a 

continuació. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/7863) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal mitjançant 

Barcelona Activa, SA augmenti de forma considerable les dotacions per a intermediació i per a 

plans d'ocupació per tal de fomentar l'ocupació de qualitat a Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA exposa que l’ocupació de qualitat és un dels punts programàtics importants del 

Grup de Ciutadans i per aquesta raó presenten una proposició que fa referència a la 

intermediació i als plans d’ocupació que es desenvolupen des de Barcelona Activa. Creu que la 

intermediació és essencial per crear ocupació de qualitat a la ciutat. En aquest sentit, demana 

que es creuin les dades de les persones que han passat per Barcelona Activa, ja sigui per fer un 



 

Ref:  CCP 1/18 Economia i Hisenda 
v.  17/ 1/ 2018     13: 18 

22 

curs de formació o per sol·licitar ajudes, i de les que han passat pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya, per satisfer la demanda de llocs de treball que tenen empreses grans, mitjanes, 

petites i autònoms. 

A continuació, indica que per fer més efectiva la intermediació seria convenient que Barcelona 

Activa desplegués aquesta eina territorialment per tal d’arribar a tots i cadascun dels racons de 

la ciutat on hi ha empreses petites i autònoms que necessiten treballadors, i que Barcelona 

Activa exercís la funció bàsica que hauria de tenir, que és la creació d’ocupació de qualitat a la 

ciutat, de forma més efectiva. 

Seguidament, recorda que a començament de mandat el Grup de Ciutadans va coincidir amb els 

Srs. Pisarello i Colom a donar un canvi d’orientació a Barcelona Activa per aconseguir que 

aquest organisme fos una mena d’empresa de treball temporal, d’ens que connectés els 

treballadors amb les empreses que proveeixen ocupació de qualitat. Reconeix que el govern ha 

fet part d’aquesta feina, després d’una iniciativa plantejada pel seu grup a l’inici del mandat, 

iniciativa que fins i tot el govern va incorporar al projecte de Programa d’actuació municipal, i 

també admet que des de Barcelona Activa s’han tirat endavant nombroses mesures amb les 

quals estan d’acord. Tanmateix, creu que per a la creació d’aquesta ocupació de qualitat 

Barcelona Activa ha de fer un esforç addicional, ateses les circumstàncies actuals i les dades 

que arriben. En aquest sentit, assenyala que s’acaben de conèixer les dades estadístiques i d’atur 

de desembre, i remarca que des del mes d’octubre les dades han empitjorat sensiblement. 

El seu grup, doncs, davant de la fuga massiva d’empreses de la ciutat a causa de la inestabilitat 

política actual, opina que Barcelona Activa ha de posar remei a aquesta situació mitjançant els 

seus recursos pressupostaris. També creu que aquest organisme hauria d’actuar amb els plans 

d’ocupació, especialment per als dos sectors de població més sensibles i que pateixen un índex 

d’atur més elevat, que són els majors de quaranta-cinc anys i els menors de vint-i-cinc, no 

solament perquè aquestes persones puguin obtenir tots els serveis que els permetin 

desenvolupar la vida personal amb una ocupació de qualitat, sinó també per continuar formant-

se i reincorporar-se a la societat. 

Per aquestes raons, demana el vot favorable dels grups municipals a la proposició perquè entén 

que aquesta és una qüestió d’interès vital per als ciutadans, atès que a totes les enquestes, 

estudis i sondejos l’atur continua figurant com un dels problemes principals de Barcelona. Creu, 

doncs, que aquesta és una qüestió de ciutat en la qual tots els grups haurien d’estar d’acord. 

 

La Sra. RECASENS recorda que durant el mandat anterior l’ajuntament va decidir incrementar 

l’aportació municipal al pressupost de Barcelona Activa per implementar un nou model que 

permetés posar en marxa polítiques pròpies d’ocupació i de creixement econòmic, alineades 

amb la lluita contra l’atur. Afegeix que des que Convergència i Unió va accedir al govern 

municipal varen patir una doble limitació, les retallades que va haver de dur a terme la 

Generalitat de Catalunya a causa de l’asfíxia a què estaven sotmeses les seves finances, que en 

aquell moment havien arribat al punt àlgid, i les grans retallades en els fons d’ocupació que va 

efectuar el Govern de l’Estat. En aquest context, el govern municipal va fer un esforç per dotar 

Barcelona Activa de l’autonomia necessària per aplicar polítiques pròpies actives d’ocupació. 

Així, entre els anys 2011 i 2014 l’aportació del consistori es va incrementar un 75 % i va passar 

de 14 milions d’euros a més de 24 milions. 

D’altra banda, assenyala que el mes de setembre de 2016 es va reunir per primera vegada la 

Taula per a l’Ocupació a Barcelona i no té notícies que s’hagi tornat a reunir. Apunta que es 

tractava d’una reproducció de la taula Barcelona Creixement, que s’havia creat sota el govern 

de Convergència i Unió. Critica la intenció del govern actual d’aturar i tirar enrere la feina feta 

pel govern anterior i que, per tant, també suprimís la taula Barcelona Creixement. Tot i així, 

admet que el govern actual continua amb les polítiques d’ocupació que va implementar el 

govern de l’alcalde Trias. Malgrat tot, el Grup Demòcrata observa que després de dos anys de 
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mandat no hi ha cap programa nou d’ocupació i per ells és un motiu d’orgull que els programes 

d’ocupació juvenil, PISL i Proper siguin vigents. 

A continuació, manifesta que després d’una llarga crisi s’albira una petita recuperació 

econòmica, però també reconeix que aquesta recuperació general no es trasllada al mercat 

laboral. Afirma, doncs, que hi ha reptes molt punyents, com la qualitat i l’estabilitat dels llocs 

de treball que es creen, la durada dels contractes o el nivell salarial. Pensa que ningú no dubta 

que calgui implementar el salari mínim de ciutat de mil euros, però afirma que el govern 

municipal no té una posició contundent en aquesta qüestió. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, però esmenta les 

al·legacions que han presentat al pressupost municipal, en què també demanen reforços en 

matèria d’ocupació. 

 

El Sr. BOSCH diu que ha llegit la proposició amb atenció i està d’acord en les mesures 

concretes que es proposen per generar més plans d’ocupació i augmentar les possibilitats 

d’ocupació a la ciutat perquè, tot i que l’atur hagi disminuït sensiblement i sigui inferior al que 

hi ha al conjunt de l’Estat espanyol, els nivells d’atur a Barcelona encara haurien de disminuir 

més. Tanmateix, critica que el grup proposant insereixi aquestes mesures en un context de 

catastrofisme i consideri que a partir del mes d’octubre la situació s’hagi deteriorat molt. 

Contràriament, el Grup d'Esquerra Republicana considera que aquesta diagnosi no és certa i 

apunta que, segons alguns indicadors, la situació econòmica ha millorat. En segon lloc, afirma 

que el Grup de Ciutadans s’equivoca en l’atribució de responsabilitats, que no corresponen a 

aquells que varen voler votar sobre el futur de Catalunya, sinó a aquells que varen donar ordres 

a cossos armats per reprimir la gent i varen generar unes imatges tremendes. En aquest sentit, 

assenyala que pocs turistes voldran viatjar a un lloc on peguen la gent per voler votar i que el 

clima empresarial no es millora aprovant un decret que permet la fuga exprés d’empreses. 

D’altra banda, insisteix que l’atur a Catalunya és del 12,5 %, mentre que la mitjana de l’Estat 

espanyol és del 16,4 %. Pregunta, retòricament, si aquesta situació és culpa del procés 

independentista. També comenta que el creixement a l’aeroport el mes d’octubre va ser del 3,9 

% i que el creixement del PIB és superior al de l’any anterior, tal com han reconegut 

l’Associació de Responsabilitat Fiscal o Foment del Treball, entitats que no són 

independentistes, sinó tot el contrari. 

En definitiva, considera que el grup proposant no enfoca de manera correcta aquesta qüestió i 

per aquesta raó anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que, al marge del procés independentista, el Grup Socialista té clar 

que la principal eina que té la ciutat de Barcelona per combatre la desigualtat i per garantir els 

drets bàsics dels ciutadans és la creació d’ocupació, oportunitats d’ocupació de qualitat i amb 

futur. Remarca que aquest és un repte transversal que han d’assumir les empreses però amb la 

col·laboració de l’ajuntament. També creuen que es pot fer una intervenció directa sobre 

col·lectius determinats que pateixen més intensament l’atur, especialment aquells als quals la 

crisi ha deixat més allunyats del mercat laboral. Opina que un bon instrument per actuar de 

manera directa sobre aquests col·lectius són els plans d’ocupació i també la intermediació. 

A més a més, creu que Barcelona Activa ha de ser el braç executor de les polítiques d’ocupació 

de l’ajuntament i alhora dinamitzador de les polítiques actives de creació d’ocupació a la ciutat. 

Recorda que Barcelona Activa precisament es va crear amb aquest objectiu. 

D’altra banda, recorda que l’any 2011 Barcelona Activa tenia un pressupost de 29,7 milions 

d’euros per a polítiques d’ocupació, pressupost que el govern de l’alcalde Trias va reduir, i que 

l’any 2015 el Grup Socialista va arribar a un acord pressupostari amb el govern municipal per 

tornar a impulsar aquestes polítiques, destinant 4 milions d’euros per a formació, de la qual es 

podien beneficiar dues mil persones aturades de molt llarga durada; 2.300.000 euros per al Pla 
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de xoc contra l’atur juvenil, que beneficiava 1.800 joves, amb beques de formació professional i 

500 bonificacions d’FP dual, i 2 milions d’euros per al foment de l’ocupació en l’àmbit de la 

rehabilitació, mitjançant la subvenció a 2.500 diagnosis d’edificis. Per tant, insisteix que el seu 

grup és un ferm defensor de les polítiques actives d’ocupació. 

Finalment, comenta que la contractació directa dels anys 2015 i 2016 va ser de 1.500 persones, 

amb un pressupost de 17,5 milions d’euros. Considera, doncs, que aquestes dades queden lluny 

de les de l’any 2011. A més a més, els preocupa que hi continuï havent un 38 % del total dels 

aturats, gairebé 30.000 persones, que són aturats de llarga durada, raó per la qual considera que 

cal potenciar i augmentar la intermediació i els plans d’ocupació mitjançant Barcelona Activa. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que aquesta proposició els ha donat l’oportunitat de sentir com el 

portaveu del Grup d'Esquerra Republicana reconeixia que l’aeroport de Barcelona segueix una 

bona trajectòria i se n’alegra atès que aquest grup sempre critica que l’aeroport va malament 

perquè el gestiona l’Estat. 

Pel que fa a les polítiques d’ocupació del govern municipal, el Grup Popular entén que s’han de 

reorientar, però adverteix que no es tracta només d’augmentar la dotació econòmica de 

Barcelona Activa, sinó que cal establir nous objectius i estratègies. Per aquesta raó, entén que la 

mesura que proposa el Grup de Ciutadans és necessària i important però no suficient. En aquest 

sentit, considera que les polítiques d’ocupació no es poden centrar en plans d’ocupació que 

tenen una durada de sis mesos, sinó que s’hauria de fomentar l’ocupació de qualitat i estable a 

les empreses. En aquest sentit, comenta que l’any 2016 es varen destinar 12,8 milions d’euros a 

plans d’ocupació municipals però solament es varen invertir 2 milions d’euros en el programa 

Barcelona es Compromet amb l’objectiu de crear llocs de treball de qualitat i estable. Així, 

doncs, opina que les polítiques d’ocupació que impulsa l’Ajuntament de Barcelona estan mal 

enfocades, perquè s’adrecen massa a la temporalitat i no pas prou a l’ocupació de qualitat i 

estable. 

Quant a la intermediació laboral, pensa que cal intensificar l’activitat del servei de cerca de 

treballadors de Barcelona Activa, que posa en contacte les empreses que tenen vacants amb les 

persones que cerquen feina. El seu grup considera que la Generalitat de Catalunya hauria de 

comprometre’s a fer una transferència anual a l’Ajuntament de Barcelona per tal de finançar els 

programes i serveis relacionats amb les polítiques d’ocupació a la ciutat, atès que aquesta és una 

competència autonòmica. Denuncia que aquest és un altre exemple d’incompliment de les 

obligacions de la Generalitat i que l’ajuntament hagi de suplir la manca de despesa que hauria 

de fer el Govern autonòmic. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. REGUANT considera que és un oxímoron que el Partit Popular, que va propiciar la 

reforma laboral més letal de la història del món del treball a l’Estat espanyol, ara parli 

d’ocupació estable i de qualitat. 

En relació amb la proposició, té la sensació que es fan propostes buides de contingut. La CUP - 

Capgirem Barcelona està d’acord a demanar a l’Ajuntament de Barcelona que creï ocupació, és 

a dir, que governi i que faci la feina que li pertoca, però també creu que els grups municipals 

haurien d’expressar en quin sentit volen que es governi, amb quins objectius i amb quines 

pautes. 

D’altra banda, afirma que en aquesta proposició ni s’exposa ni es proposa res en cap sentit. A 

més a més, considera que l’exposició de motius es refereix a situacions que no són certes, com 

deslocalització d’empreses, caiguda del consum i baixada del turisme. A més a més, la 

proposició demana que l’ajuntament augmenti la intermediació i els plans d’ocupació, sense 

diferenciar aquests dos conceptes, i el seu grup considera que es tracta de dues línies d’actuació 

diferents. En aquest sentit, comenta que intermediar és gestionar les ofertes i les demandes del 
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món del treball, de les empreses i de les persones que viuen o treballen a Barcelona, i no del 

mercat. Quant als plans d’ocupació, assenyala que signifiquen generació d’ocupació directa de 

l’Ajuntament de Barcelona, però de caràcter temporal i amb la finalitat de remoure situacions 

d’atur concretes. Així, doncs, entén que els plans d’ocupació mai no generaran ocupació de 

qualitat, tret que s’entengui per qualitat contractes de sis mesos de durada màxima i mil euros 

bruts el mes. 

A continuació, opina que per fer propostes d’intermediació cal tenir clar què s’està fent 

actualment en aquest àmbit. Pregunta, doncs, com funcionarà l’aproximació de Barcelona 

Activa als barris, com funcionaran les oficines locals d’ocupació, com funciona realment la 

col·laboració de Barcelona Activa amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. Es mostra d’acord amb 

l’objectiu de treballar per crear ocupació i condicions de treball que siguin de qualitat, però creu 

que augmentar les dotacions per a intermediació i per a plans d’ocupació és una mesura buida 

de contingut i que no posa l’ocupació de qualitat al centre de les polítiques de l’ajuntament. 

 

El Sr. PISARELLO no vol entrar a debatre la descripció de la situació que fa el grup proposant 

perquè no s’hi posarien d’acord. Apunta que durant el mes d’octubre es varen signar 18.089 

contractes de treball i des del començament de la crisi mai no se n’havien signat tants, si bé 

reconeix que el nivell d’atur a la ciutat és important i que la feina que es genera no és de prou 

qualitat. 

Més enllà d’això, el Grup de Barcelona en Comú està d’acord amb l’esperit de la proposició, 

perquè tots els grups volen generar ocupació de qualitat, però remarca que el govern té una 

estratègia en matèria d’ocupació, pactada amb els actors principals, que permetrà invertir 31 

milions d’euros l’any 2018, el doble del que es va invertir el 2014 i el 2016. Per tant, indica que 

el creixement en la inversió que es demana ja s’ha produït. Tot i així, no creu que els plans 

d’ocupació concrets i aïllats siguin la millor mesura per aconseguir ocupació de qualitat. 

A continuació, manifesta que el seu grup està d’acord a augmentar els plans integrals 

d’ocupació. Així, el govern ha aprovat tres plans de desenvolupament econòmic als districtes 

que més ho necessitaven i programes específics per a col·lectius en situació d’especial 

vulnerabilitat. Entén que aquesta és una bona política. 

Pel que fa a la intermediació, destaca que Barcelona Activa està treballant amb empreses que 

garanteixen que els contractes siguin de sis mesos com a mínim i amb sous de mil euros si els 

convenis no n’estableixen un de superior. Per tant, tot i que l’ajuntament no té competències en 

matèria laboral, defensa que el govern municipal està incidint en aquest àmbit i afegeix que 

estan treballant amb el SOC per definir un nou model de promoció laboral més descentralitzat i 

que vagi a buscar la gent als barris. 

Malgrat això, apunta que potser no estan d’acord amb el grup proposant en el model de fons 

perquè Barcelona en Comú no comparteix les polítiques que ha defensat Ciutadans en l’àmbit 

estatal, com el contracte únic i el suport a les polítiques del Partit Popular. Tot i que admet que 

aquesta filosofia laboral pot ser legítima, insisteix que el seu grup no la comparteix. 

Finalment, comenta que podria votar a favor de l’esperit de la proposició però no del model de 

fons. Així, doncs, no es compromet a fer més plans d’ocupació individuals perquè aquesta no és 

la política del govern, tot i que han doblat la inversió en aquest àmbit. Abans de decidir el sentit 

del vot, doncs, vol escoltar la rèplica del Sr. Sierra. 

 

El Sr. SIERRA agraeix els vots favorables d’alguns grups, que poden ser rellevants per a 

l’aprovació de la proposició en funció del sentit del vot de Barcelona en Comú. En tot cas, al 

seu grup li interessa que la quantitat d’1.200.000 euros que es destina a intermediació es dobli, 

perquè aquesta mesura entén que genera ocupació de qualitat. 
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A continuació, replica al Sr. Bosch que la proposició no és catastrofista i que a la seva 

intervenció anterior no ha fet cap referència a l’1 d’octubre, ni als fets del mes de setembre i 

dels mesos posteriors, i s’ha limitat a parlar del clima d’inestabilitat política. Així, doncs, el 

Grup d'Esquerra Republicana es limita a votar en contra de la proposició i, un cop més, posa 

l’independentisme i l’estelada per sobre dels interessos de Barcelona. Li augura, doncs, que no 

serà mai alcalde de Barcelona perquè té la fixació de posar la ciutat al servei de 

l’independentisme. 

En qualsevol cas, agraeix els vots favorables i puntualitza als grups de Barcelona en Comú, 

Popular i de la CUP - Capgirem Barcelona que aquesta proposta no és abstracta, sinó força 

concreta, si bé reconeix que pot ser una mica indeterminada perquè es demana augmentar 

considerablement la inversió en aquestes polítiques. Entén, doncs, tenint en compte que la 

intermediació és la millor eina per crear ocupació de qualitat, que la inversió d’1,2 milions 

d’euros en aquest àmbit és una proposta molt concreta i espera que el govern la dugui a terme. 

 

El Sr. BOSCH no sap si algun dia serà alcalde de la ciutat, tot i que en té la voluntat, però creu 

que el que és difícil que Barcelona accepti un alcalde catastrofista i negativista com el Sr. Sierra 

quan el que han de fer és animar la ciutat i fer que cada cop sigui millor. Creu que els ciutadans 

prefereixen un altre tipus de perfil com a alcalde de Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS replica a la Sra. Reguant que l’oxímoron polític és donar suport a uns 

pressupostos de la Generalitat que inclouen plans d’ocupació de sis mesos i després dir que està 

en contra d’aquests plans d’ocupació. 

 

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

 

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

expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP. 

S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/7829) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a 

realitzar, i presentar en aquesta Comissió en un termini màxim de 3 mesos, un informe sobre la 

situació dels treballadors del sector de l'economia de plataformes i possibles mesures que pot 

prendre l'Ajuntament per tal de millorar les seves condicions laborals, d'acord amb tots els 

agents implicats. 
 

El Sr. BOSCH exposa que darrerament ha aparegut el fenomen de l’economia de plataformes, 

empreses que basen l’oferta de béns i serveis en la xarxa d’internet. Lamenta que la gran 

flexibilitat i l’agilitat que permeten les xarxes i les plataformes digitals hagin tendit a generar 

una certa precarietat i degradació dels llocs de treball que hi són associats, fins al punt que 

l’estiu passat hi va haver vagues i altres accions per tal d’impulsar la creació d’una empresa 

cooperativa en el marc de l’economia social que pugui garantir els drets laborals i que pugui 

evitar un retrocés en el camp dels drets laborals dels treballadors d’aquest sector. 

Paral·lelament, apunta que a la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu ha 

encarregat un estudi que posa en relleu la necessitat de canviar les regulacions europees per tal 

de protegir els treballadors. 
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A continuació, considera que cal donar suport, des de Barcelona Activa i des dels àmbits que 

calgui, a iniciatives com la constitució de la cooperativa de l’economia social que reclamen 

molts treballadors i altres agents de l’economia cooperativa, social i solidària. 

D’altra banda, comenta que l’estudi a què feia referència anteriorment assenyalava que hi ha 

una manca de dades disponibles i dificultats per poder calcular correctament la dimensió 

d’aquesta economia de plataformes. Per aquesta raó, demana que l’Ajuntament de Barcelona 

faci un informe per conèixer amb dades correctes i ajustades a la realitat la situació de 

l’ocupació i la protecció social dels treballadors d’aquest sector, i que s’apuntin possibles 

mesures per tal de millorar-ne la situació a la ciutat de Barcelona. Entén que aquestes mesures 

haurien de ser consensuades amb els agents implicats per tal que siguin aplicables i que no es 

limitin a ser meres declaracions d’intencions. 

Finalment, remarca que aquest és un sector emergent i molt innovador del teixit econòmic de 

Barcelona. Per tant, el Grup d'Esquerra Republicana voldria que la innovació, l’agilitat i la 

capacitat de generar ocupació que té aquest sector no vagi en detriment d’unes condicions de 

treball que en molts casos ha costat molts anys d’aconseguir i, per tant, el seu grup no vol que 

es corri el risc que aquesta situació es degradi. 

 

El Sr. BLASI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició, si bé vol fer algunes 

reflexions. En primer lloc, recorda el 17 de gener de 2017 el seu grup va presentar una 

proposició a la Comissió d’Economia i Hisenda, que va ser transaccionada i va rebre el suport 

de tots els grups municipals, en la qual instaven el govern municipal a identificar els sectors on 

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

regulació per evitar que esdevinguin economia submergida i competència deslleial cap a altres 

activitats econòmiques i una pèrdua de drets per als usuaris i consumidors i de drets socials dels 

treballadors. També instaven el govern a presentar un informe de seguiment de l’estat de la 

proposició en el termini màxim de quatre mesos. Assenyala que aquella proposició contemplava 

els punts que estan debatent, entenent que l’economia de les plataformes forma part de 

l’economia col·laborativa, i destaca que ja mostraven preocupació pels drets dels treballadors. 

Afegeix que l’11 de juliol de 2017 varen fer un seguiment de la proposició i que el govern va 

fer un enfilall de comentaris i argumentacions, però critica que no es va arribar a cap concreció 

sobre la qual els grups municipals puguin treballar, debatre i arribar a conclusions. 

Per tant, el seu grup dóna suport a aquesta proposició perquè voldria que també es donés 

compliment a la que varen presentar un any enrere. En tot cas, considera que aquest debat és 

important i que la ciutat de Barcelona pot arribar a ser un referent per a altres ciutats i altres 

territoris que tinguin aquesta mateixa problemàtica. 

 

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

contradictori que el grup proposant en el punt anterior hagi votat en contra d’una iniciativa a 

favor de la qualitat de l’ocupació i ara en presenta una que parla de la manca de qualitat dels 

llocs de treball en aquest sector, que xoca frontalment amb el marc juridicolaboral vigent. 

Tot seguit, replica al Sr. Blasi que no es tracta que altres ciutats s’emmirallin en Barcelona, sinó 

que aquesta és una qüestió de relacions laborals de caràcter general i opina que s’ha de trobar 

un marc en el qual tothom se senti protegit de determinades pràctiques, que en algun cas 

freguen l’abús. En aquest sentit, indica que es tracta de plataformes que interactuen per oferir 

determinats serveis mitjançant sistemes digitals, que tenen una certa flexibilitat en l’horari de 

treball, que ofereixen als treballadors l’oportunitat de guanyar diners amb aquests horaris 

flexibles per comptes de fer-los un contracte fix, i aquesta situació genera una certa inseguretat 

jurídica a l’hora de garantir els drets laborals. 

D’altra banda, comenta que ja hi ha estudis que assenyalen que hi ha treballadors casuals que 

utilitzen aquestes plataformes per complementar la seva feina habitual, però n’hi ha d’altres per 
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als quals aquests són els seus ingressos principals. Per tant, remarca que aquest és un àmbit de 

precarietat laboral, que implica inestabilitat per als treballadors. A més a més, denuncia que 

aquestes empreses es neguen a establir una relació laboral amb els treballadors que els vinculi 

directament amb l’empresa. Per aquesta raó, indica que s’estan generant falsos autònoms, 

persones que treballen al servei de les empreses i que moltes vegades paguen més per l’alta a la 

Seguretat Social com a autònoms d’allò que cobren desenvolupant aquests serveis. 

Tot seguit, reitera que hi ha inseguretat jurídica i precarització derivada d’aquesta feina 

esporàdica, i remarca que Barcelona és la primera ciutat on s’ha produït una vaga dels 

treballadors d’aquest sector per reclamar els drets laborals. Tanmateix, el seu grup considera 

que aquesta qüestió no l’ha d’estudiar únicament i exclusiva l’Ajuntament de Barcelona, tot i 

que sí que hauria de fer d'altaveu davant de l'Administració competent, que en aquest cas podria 

ser el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, o bé promoure la reforma legal 

convenient en el Congrés dels Diputats per tal de posar ordre en aquest nou fenomen que genera 

problemes i que surt del marc jurídicolaboral vigent. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup, perquè considera que no és l’Ajuntament 

de Barcelona qui ha de regular les relacions laborals o qui ha d’intervenir en la relació entre 

empreses i treballadors, sinó que cal un nou marc laboral renovat, més ampli i actualitzat a la 

realtitat. 

 

La Sra. BALLARÍN està d’acord que cal reconèixer i regular totes les formes noves 

d’economia, com ara l’anomenada economia de plataformes, que també rep altres 

denominacions. El Grup Socialista considera que cal fer aquesta regulació perquè aquestes 

economies tenen un pes cada vegada  més gran en l’economia global. 

A continuació, comenta que, segons l’estudi a què feia referència el portaveu del grup 

proposant, entre l’1 % i el 5 % dels adults han cobrat per alguna feina d’aquest tipus i també 

demostra que com més importància té aquesta economia la protecció social de les persones que 

hi treballen és menor. Així, argumenta que s’ha demostrat que, com més depèn un treballador 

d’aquestes plataformes, té menys accés a la protecció social. D’aquesta manera, afegeix, es 

genera una zona difusa perquè no se sap si aquests són treballadors per compte aliè o per 

compte propi, situació que genera manca de seguretat en l’ocupació i en els ingressos, i més 

precarietat laboral. També troba preocupant que, tal com es desprèn de l’informe, el 70 % dels 

treballadors d’aquest sector no tenen cap tipus d’accés a la protecció social en cas d’embaràs, a 

l’assistència infantil o a ajuts per a l’habitatge. Considera que aquesta situació justifica que tots 

els govern, partits polítics i institucions comencin a treballar per resoldre aquest problema. 

D’altra banda, assenyala que, segons el mateix informe, cal tenir més informació real de la 

situació i evitar que les plataformes excloguin els treballadors de les proteccions socials 

bàsiques. Creu que l’Estat i la Generalitat haurien de prendre mesures en aquest sentit i comenta 

que el Departament d’Economia durant dos anys ha intentat abordar aquesta qüestió, però opina 

que anava despistat perquè tenia altres prioritats i, per tant, s’hi ha centrat molt poc. Creu, 

doncs, que si hagués treballat en aquestes qüestions per comptes de centrar-se en el procés 

independentista potser als treballadors d’aquestes plataformes els hauria anat una mica millor. 

Finalment, quant a la recollida d’informació per saber què està passant amb aquestes 

plataformes, encara que no sigui una competència pròpia i obligatòria de l’ajuntament, creu que 

hi pot col·laborar. De tota manera, considera que el termini de tres mesos per fer aquest informe 

és excessivament curt. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’economia col·laborativa està en expansió i que va guanyant 

pes a la ciutat i al país en general. Després de llegir l’informe del Parlament Europeu al qual 

s’ha fet referència, assegura que no revela que la protecció social dels treballadors de 

l’economia de plataformes a Espanya sigui menor que a altres països de la Unió Europea. En 
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aquest sentit, comenta que en el quadre 23 d’aquest informe es constata que la protecció social a 

Espanya és per sobre de països com França, Bulgària o Itàlia. Per tant, si bé admet que aquesta 

protecció social s’ha de millorar, insisteix que la situació a Espanya és millor que a altres països 

de la Unió Europea. 

D’altra banda, apunta que s’hauria de debatre qui té la competència sobre la protecció social i 

els drets laborals, i entén que aquesta tasca correspon a la Generalitat de Catalunya i fins i tot al 

Govern de l’Estat, però no pas a l’Ajuntament de Barcelona. Així, doncs, pregunta amb quina 

finalitat es demana que el govern municipal elabori aquest informe i què pot fer a la pràctica 

l’ajuntament. 

Per acabar, diu que el Grup Popular definirà el sentit del vot després de rebre resposta a 

aquestes preguntes. 

 

La Sra. REGUANT exposa que l’economia col·laborativa cada cop està més en voga i de 

vegades es considera que l’economia canvia perquè segueix el seu curs natural, que la 

tecnologia simplement existeix, que és com és i que no pot ser d’una altra manera, de manera 

que l’única resposta que es pot donar és esperar que les empreses s’autoregulin. La CUP - 

Capgirem Barcelona considera que ni l’economia avança desmotivada ni la tecnologia és 

neutra. Per aquesta raó, creu que és important treballar amb sobirania tecnològica, com 

comença a fer l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit del programari lliure i en altres àmbits. 

Així, doncs, opina que parlar d’economia col·laborativa és parlar d’un model concret i no pot 

ser que les empreses que promouen d’una manera explosiva una activitat econòmica i 

n’extreuen uns beneficis no en siguin responsables legalment i es desentenguin de les 

conseqüències negatives. 

Pel que fa a la proposició, creu que l’Ajuntament de Barcelona s’ha de posicionar a favor de les 

condicions de treball dignes i, per tant, ha de donar suport als treballadors del que anomena 

falsa economia de plataformes, que normalment encobreixen empreses mercantils que 

s’aprofiten de la legislació per oferir condicions de treball precàries. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, però demana que en 

l’elaboració d’aquest informe siguin escoltats els treballadors d’aquestes empreses i les 

demandes dels qui pateixen la precarietat. En aquest sentit, recorda que el mes de desembre la 

Inspecció de Treball de València ha reconegut la relació laboral de la plantilla de Deliveroo. 

Assenyala, doncs, que no es pot proposar simplement que els treballadors s’organitzin en 

cooperatives, sinó que cal prèviament que es reconegui que existeix una relació laboral entre els 

treballadors d’aquestes plataformes i les empreses. També recorda que aquesta empresa ha 

acudit a la Unió Europea per defensar el seu model de falsos autònoms. Reclama, doncs, que 

l’ajuntament es posicioni de manera clara contra aquests models que precaritzen els llocs de 

treball i potencien un model econòmic que en cap cas té en compte la vida de les persones. 

 

El Sr. PORRO diu que comparteix molts dels arguments exposats i, per tant, no els repetirà. 

Assenyala que el govern municipal està treballant molt en aquesta qüestió i en el moment que 

es va produir la vaga dels repartidors de Deliveroo varen mantenir una reunió amb ells per 

entendre la naturalesa d’aquest problema. També es varen reunir amb la direcció de Deliveroo 

España per mostrar la preocupació de l’ajuntament davant d’aquest fenomen i obrir canals per 

intentar resoldre el conflicte, i es varen reunir amb el Departament de Treball de la Generalitat 

atès que essencialment les competències en aquest àmbit no són de l’Ajuntament de Barcelona. 

Informa que la direcció de l’empresa no es va voler reunir amb els repartidors, però afegeix que 

aquests repartidors estan seguint el programa de Barcelona Activa «La comunificadora», un 

programa d’acompanyament de projectes d’economia veritablement col·laboratives, per crear 

una plataforma cooperativa pròpia, amb el suport també de la Generalitat de Catalunya. 
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A continuació, informa que des de fa un mes i mig el govern municipal està estudiant amb la 

UGT la possibilitat d’elaborar un informe compartit, atès que el sindicat també està treballant 

en aquest tema i de fet ha obert una pàgina web adreçada específicament a treballadors 

d’aquestes plataformes. 

En conclusió, el govern és favorable a la proposició, si bé proposa ampliar el temps per elaborar 

l’informe de tres a sis mesos perquè consideren que aquest informe és rellevant. Tot i que també 

creuen que l’ajuntament té limitacions de competències, creu que l’informe pot ajudar a donar 

alguns passos. 

D’altra banda, comunica que l’ajuntament està en contacte amb altres ciutats que estan 

treballant en aquestes qüestions, com Sant Francisco, que ha fet la primera guia de drets 

laborals per a treballadors de les plataformes. També volen que els punts d’informació sobre 

drets laborals que s’estan obrint a diferents districtes puguin assessorar sobre aquesta qüestió. 

Més enllà del món laboral, informa que el govern municipal està treballant en la qüestió de les 

economies col·laboratives i, en aquest sentit, reconeix que queda pendent el compliment de la 

proposició a què feia referència el Sr. Blasi i manifesta el desig de dur-la a terme. En aquesta 

línia, comenta que en el marc de l’Smart City Expo se celebrarà la trobada Sharing Cities 2018, 

agafant el relleu de Nova York, en què es reuniran ciutats de tot el món per compartir 

estratègies davant d’aquest fenomen. Finalment, apunta que estan seguint l’informe de la 

Generalitat sobre economies col·laboratives, en el qual ha participat el govern municipal i hi ha 

fet una valoració pròpia, com també en l’informe del Parlament Europeu. 

Per acabar, es compromet a complir la proposició del Grup Demòcrata aprovada el 17 de gener 

de 2017. Recorda que aquella era una proposta molt genèrica, mentre que la que debaten en 

aquest punt és més específica, cosa que en facilita l’aplicació. En tot cas, el govern està treballat 

en aquesta qüestió i es compromet a posar una data per acabar els treballs. 

 

El Sr. BOSCH  dóna les gràcies a tots els grups que han anunciat el vot favorable a la 

proposició i que, per tant, entén que comparteixen que la certesa que la modernitat no per força 

ha de significar precarietat, que innovació tecnològica no ha de significar sobreexplotació 

laboral i que han de lluitar perquè això no sigui així. 

Pel que fa a la intervenció de la portaveu de la CUP-Capgirem Barcelona, remarca que l’esperit 

de la proposta consisteix a escoltar els treballadors, sobretot aquells que fa temps que protesten 

per la degradació de les condicions de treball que pateixen. Així, manifesta que la proposició 

parteix de la necessitat de prestar atenció a aquestes preocupacions. 

Quant a la intervenció de la portaveu del Grup Socialista, creu que la Generalitat fa la seva 

feina i que aquest no és el moment ni el lloc de discutir què fa una altra institució, però està 

segur que si llegeix l’informe sobre economia col·laborativa que va publicar la Generalitat el 5 

de setembre veurà que està fent una feina molt interessant en aquest àmbit. 

En relació amb la intervenció del portaveu del Grup Popular, apunta que l’ajuntament pot fer un 

informe sobre la situació en aquest sector i pot adoptar mesures, malgrat que no tingui 

competències plenes en aquesta qüestió, perquè pot atorgar ajudes per a la promoció de 

l’ocupació. En aquest sentit, argumenta que l’Ajuntament de Barcelona ja està fent actuacions i 

encara en pot fer més. Creu que en col·laboració amb el SOC i mitjançant Barcelona Activa, 

que és una eina poderosa, l’ajuntament pot actuar en aquest àmbit, començant amb l’elaboració 

d’un informe per avaluar la situació a la ciutat, malgrat que es confirmi la diagnosi que 

l’informe europeu fa sobre l’Estat espanyol, segons el qual la degradació d’aquest sector no és 

tan forta com en altres països. 

Finalment, sobre les observacions de la portaveu del Grup de Ciutadans, assegura que el seu 

grup sempre està a favor de la millora de l’ocupació. Precisament per això argumenta que el 

discurs catastrofista no es bo per millorar aquesta ocupació, posició que creu que és coherent. 
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El Sr. BLASI assenyala que és complicat fer un debat sobre una qüestió tan complexa quan 

només disposen de tres minuts per intervenir i per aquesta raó volen tenir tota la informació per 

poder debatre amb la resta d’agents implicats i poder plantejar solucions. 

D’altra banda, agraeix la predisposició del Sr. Porro a complir amb el compromís que es deriva 

de l’aprovació de la proposició aprovada el mes de gener proppassat, tot i que ja fa un any que 

es va presentar aquella iniciativa, que va ser transaccionada i tots els grups municipals hi varen 

donar suport. 

Tot seguit, replica a la portaveu del Grup de Ciutadans que cal lideratge, estudiar com es pot 

abordar aquesta qüestió i qui ho ha de fer. Matisa que no ha dit que sigui l’Ajuntament de 

Barcelona qui hagi de fer aquesta regulació, però considera que una ciutat que és referent en 

molts aspectes ha d’exercir el lideratge en aquesta matèria. 

En tot cas, desitja que aquesta proposició tingui més sort que la que va presentar el seu grup i 

espera que els terminis de què ha parlat el comissionat Sr. Porro es compleixin i es pugui fer 

una feina que sigui útil per a la ciutadania i per als treballadors d’aquest sector. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, especialment després 

que el grup proposant hagi acceptat allargar el termini per a presentar l’informe fins a sis mesos. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix amb molts dels arguments expressats pel Sr. Bosch i amb 

l’objectiu que la modernitat no esdevingui sinònim de precarietat. Tanmateix, creu que han de 

ser coherents i no té clar quina competència pot tenir l’ajuntament pel que fa a relacions 

laborals, com sí que en tenen la Generalitat de Catalunya i l’Estat. Per tant, no sap què pot fer 

l’ajuntament per resoldre aquest problema mb les competències que té, més enllà de fer un 

informe. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

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

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Bosch 

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

Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la CUP. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a realitzar, i presentar 

en aquesta Comissió en un termini màxim de 6 mesos, un informe sobre la situació dels 

treballadors del sector de l'economia de plataformes i possibles mesures que pot prendre 

l'Ajuntament per tal de millorar les seves condicions laborals, d'acord amb tots els agents 

implicats. 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 14 i 18 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/7853) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que en el termini d'un mes es 

presenti un pla de promoció econòmica específic per a la propera edició el Mobile World 

Congress que compti amb les aportacions i treball conjunt de tots els grups polítics, així com 

agents econòmics de la ciutat, i que contempli, com a mínim: 1. Un pla detallat amb les accions 

de promoció específica que realitzarà la ciutat de Barcelona durant els dies previs, durant i 

posterior al congrés, aprofitant l'estada a Barcelona de més de 100.000 professionals, els i les 

principals líders tecnològics del sector, inversors/es i emprenedors/es. 2. Una proposta de 

campanya de comunicació local i internacional amb l'objectiu de promocionar la ciutat de 
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Barcelona, tal i com fan d'altres ciutats del món en esdeveniments d'aquestes característiques. 3. 

Un projecte de treball amb el conjunt d'agents econòmics de la ciutat per a esdevenir un 

veritable pla de ciutat, així com d'altres sectors com la cultura o el comerç. 4. Els compromisos 

detallats que adquireix la ciutat per a situar-se en els propers anys al capdavant de la indústria 

mòbil i convertir Barcelona en un veritable referent mundial en aquest camp. 5. La proposta 

d'inici dels treballs per a presentar una candidatura per a consolidar el Mobile World Congress 

més enllà del 2023 a Barcelona. 6. Els indicadors de seguiment per tal de presentar un informe 

elabora de forma conjunta amb la Mobile Word Capital a la sessió del Ple Municipal del mes de 

març amb el balanç d'aquestes accions, així com de les iniciatives dutes a termes per a 

consolidar un entorn atractiu per a la generació de la indústria mobile a la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix al Grup Demòcrata les esmenes que ha presentat, que el Grup 

Socialista ha acceptat, i diu que ja han lliurat a la resta de grups el text definitiu de la 

proposició. 

Tot seguit, exposa que Barcelona té la sort de ser la seu del Mobile World Congress, un dels 

esdeveniments tecnològics més importants del món i que Barcelona ha de continuar mantenint 

en el futur perquè la ciutat necessita aquest congrés i l’ajuntament l’ha de saber conservar i 

cuidar com al bé més preuat. Recorda que la celebració d’aquest congrés a Barcelona va ser 

fruit de l’esforç i del lideratge dels governs socialistes, amb l’alcalde Hereu al capdavant. 

Assenyala que el Mobile World Congress és la combinació de tres ingredients que troba que en 

aquests moments són absents en el govern municipal. 

En primer lloc, indica que quan es va aconseguir que aquest congrés se celebrés a Barcelona, el 

govern municipal tenia una visió de ciutat i sabia que Barcelona no es pot aturar d’impulsar-se 

per consolidar-se com una ciutat global. En segon lloc, la ciutat tenia sentit de l’oportunitat. 

S’havien detectat les oportunitats que hi havia al món i es va llançar a caçar-les amb valentia. I, 

en tercer lloc, el govern municipal tenia capacitat de diàleg i per sumar majories. Així, en 

aquest cas va ser capaç de sumar l’Estat, la Generalitat i tota la societat civil per a la consecució 

d’aquest projecte. 

A continuació, apunta que entre 26 de febrer i l’1 de març més de cent mil professionals 

visitaran la ciutat i Barcelona tornarà a esdevenir la capital mundial del mòbil. Considera que 

això és un miracle que serà possible perquè aquest esdeveniment s’ha fet gran a Barcelona i 

alhora Barcelona s’ha fet gran amb aquest congrés. Recorda que en la primera edició hi varen 

assistir cinquanta mil visitants i actualment ja en són cent mil; també ha augmentat el nombre 

de treballadors i emprenedors vinculats a les indústries del mòbil a la ciutat, i a més a més els 

sectors de la restauració i del taxi tenen la sort de comptar amb aquest esdeveniment al març, 

que és un mes complicat per a aquests sectors. 

D’altra banda, subratlla que el Mobile World Congress és patrimoni de tots i, per tant, també 

agraeix a l’alcalde Trias i a la regidora Recasens l’impuls que varen fer, amb molt d’èxit, de la 

feina feta anteriorment pel PSC. 

Quan falten pocs dies per a la celebració d’aquest esdeveniment, manifesta que Barcelona té 

una nova oportunitat per explicar-se al món en positiu. Apunta que el Sr. Hoffman, conseller 

delegat de l’empresa que organitza l’esdeveniment, ha manifestat diverses vegades que està 

monitoritzant la situació a Catalunya dels darrers mesos de 2017, que ha estat un període difícil 

per a la ciutat, per al país i per a l’economia. Suposa, doncs, que ho fa per la inestabilitat 

política que s’està vivint. Per tant, creu que aquesta situació complicada requereix que la ciutat 

de Barcelona faci un esforç encara més gran per mantenir les oportunitats que signifiquen 

esdeveniments com el Mobile World Congress, i no n’hi ha prou a desitjar que no passi res que 

empitjori la situació. Entén, doncs, que un govern ha d’aspirar a més i ha d’esprémer al màxim 

aquestes oportunitats de generació d’ocupació, riquesa i projecció de la ciutat. 
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Per aquestes raons, reclama accions concretes del govern i un programa ambiciós per aprofitar 

les oportunitats de què parlava. No pretén que el govern doni grans xifres de l’esdeveniment, 

sinó que comenci a treballar en mesures simples i concretes, que tingui sentit de l’oportunitat i 

no de l’oportunisme, que assumeixi compromisos concrets i nous, que implementi una dotació 

pressupostària per fer un pla i una campanya concreta d’accions de promoció de Barcelona 

destinada a les cent mil persones que visitaran la ciutat durant els propers dies. A més a més, 

fruit de la transacció a què han arribat amb el Grup Demòcrata, volen dimensionar bé els serveis 

de la ciutat per tal que aquests dies arribin a tots els visitants i especialment als barcelonins. 

Finalment, assenyala que el govern compta amb tot el potencial de l’ajuntament, amb un equip 

tècnic magnífic per promocionar la ciutat internacional i disponibilitat pressupostària suficient. 

En aquest sentit, remarca que el pas del Grup Socialista pel govern va permetre que aquest 

pressupost per a promoció internacional s’hagi doblat. En definitiva, reclama al govern que 

deixi de ser un espectador i que passi a l’acció. 

 

La Sra. RECASENS agraeix les referències col·lectives i personals que ha fet la portaveu del 

grup proposant. Exposa que la Fira de Barcelona acull el Mobile World Congress des de l’any 

2006, on es va traslladar des de Canes, a França, i durant la seva permanència a Barcelona 

aquest saló ha experimentat un creixement progressiu. Així, apunta que l’any 2017 es va batre 

el rècord de participants, amb 108.000 visitants, i un impacte econòmic de més de 465 milions 

d’euros i 13.200 llocs de treball. Entén que seguidament parlaran de la qualitat i de la 

temporalitat d’aquests llocs de treball, però creu que no es pot negar l’impacte directe i 

indirecte que tenen esdeveniments d’aquesta magnitud, no solament en el reconeixement 

internacional de la ciutat, sinó també a curt termini en el sector del taxi, en les empreses de 

càtering, en els hotels, en els establiments turístics, en el transport públic o en la creació, directa 

o indirecta, de llocs de treball. 

Creu, doncs, que tothom està d’acord que la Capital del Mòbil és una aposta per transformar la 

ciutat mitjançant la innovació, la creativitat i les noves tecnologies, però cal que les 

administracions i el món empresarial s’hi esforcin perquè aquesta és una oportunitat única 

també per reforçar el perfil tecnològic de Barcelona, que ha esdevingut un dels punts forts de la 

ciutat, com també els sectors capdavanters vinculats a l’economia del coneixement. En aquest 

sentit, remarca que Barcelona ha estat capaç d’atraure empreses i professionals d’aquests 

àmbits. Així, doncs, opina que l’ajuntament ha de ser capaç de potenciar aquesta imatge de 

marca associada al sector de la tecnologia mòbil perquè aquest creixement fort no s’aturi. 

A continuació, comenta que més enllà del congrés hi ha la qüestió de la capitalitat del mòbil. 

Veient, però, que esgota el temps d’intervenció, no desenvolupa aquest argument. 

Pel que fa a les esmenes que han transaccionat, assenyala que han posat un termini de quinze 

dies per presentar el pla de promoció econòmica perquè el congrés és a punt de començar. En 

segon lloc, en el punt 5, han eliminat la referència a la convocatòria de 2023 perquè han de 

treballar any a any i garantir que enguany l’esdeveniment funcioni. Finalment, han afegit un 

sisè punt per tal que l’ajuntament dimensioni els serveis públics, a causa de la gran afluència de 

visitants que hi haurà aquests dies, en benefici tant dels ciutadans com dels congressistes. 

Per acabar, desitja que l’edició de 2018 del Mobile World Congress sigui un èxit. 

 

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

formulen té caràcter preventiu, i creu que tothom hi està més o menys d’acord, per tal de 

garantir el bon funcionament dels serveis públics a la ciutat durant la celebració del Mobile 

World Congress. El seu grup formula aquest prec, i alhora se suma a la iniciativa presentada pel 

Grup Socialista, perquè han vist amb preocupació com a l’última reunió del Patronat de la 

Fundació Mobile World Capital, celebrada a Barcelona, el seu director va advertir que si la 

situació d’inestabilitat continuava podia perillar la permanència del Congrés Mundial del Mòbil 
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a la ciutat de Barcelona. Puntualitza que no solament es refereix a la inestabilitat política i 

social que es viu els darrers mesos, sinó també al fet que el dia que es va reunir el patronat de la 

fundació hi va haver una vaga de transport que va generar molts problemes a la mobilitat de la 

ciutat. Considera que aquesta situació ha de preocupar l’ajuntament perquè, malgrat que les 

perspectives per a l’edició de 2018 siguin positives, s’ha de garantir que en les edicions 

posteriors, fins a 2023 i si pot ser més endavant, la ciutat de Barcelona continuï acollint aquest 

esdeveniment que té un impacte tan important. Adverteix que ja hi ha competidors disposats a 

acollir aquest congrés i, de fet, després de la reunió del patronat a què s’ha referit anteriorment 

va transcendir que el MWC es podia traslladar a Sillicon Valley, a Califòrnia, si la situació 

d’inestabilitat continua. 

En definitiva, assenyala que Barcelona corre el risc de perdre aquest esdeveniment si no es 

cuida, i insisteix que l’any anterior va tenir un impacte a la ciutat de 500 milions d’euros, que 

va generar, segons diuen els informes, 13.200 llocs de treball temporals, i que dinamitza un 

sector molt important perquè garanteix la diversificació econòmica i perquè també té un 

impacte a tota l’àrea metropolitana. A més a més, subratlla que aquest congrés ha generat un 

ecosistema d’empreses tecnològiques que varen arribar a Barcelona com a representants 

comercials però que han esdevingut empreses molt importants i no es poden deixar perdre. 

A continuació, apunta que és molt important el compromís del govern en aquesta qüestió, però 

també el dels grups municipals i el dels àmbits directament vinculats al funcionament de la 

ciutat durant aquests dies. Per això, el prec que presenten s’adreça més específicament a 

garantir el funcionament dels serveis públics, aspecte que requereix que el govern faci accions 

prèvies per saber quina és la situació d’aquests serveis i per prevenir qualsevol tipus de 

mobilització que pugui posar en risc la celebració del congrés amb normalitat. 

D’altra banda, coincideix en la necessitat de promoció internacional de Barcelona per fidelitzar 

la presència del MWC i per buscar també la complicitat amb altres sectors econòmics, com el 

del comerç i la cultura, que es beneficien molt de la celebració d’aquest esdeveniment a la 

ciutat. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició presentada pel Grup Socialista i 

espera que el govern municipal expliqui quines accions està duent a terme per garantir el 

funcionament normal dels serveis públics durant la celebració del MWC. 

 

El Sr. BOSCH es mostra molt favorable a aquestes iniciatives, com ho demostra el fet que a 

final de 2015 el Grup d'Esquerra Republicana va proposar-ne una de molt similar, en la qual 

demanava que el govern de la ciutat utilitzés la Fundació Mobile World Capital per impulsar 

projectes que tinguessin impacte social a la ciutat de Barcelona a l’entorn d’aquest congrés i de 

l’eclosió de les noves tecnologies associades al mòbil. 

Tot seguit, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i troba que l’esmena 

transaccional que el grup proposant ha acordat amb el Grup Demòcrata és correcta. 

A continuació, recorda que quan es va aconseguir que Barcelona acollís el Mobile World 

Congress el seu partit governava a la Generalitat de Catalunya i hi va tenir un paper, com també 

a l’Ajuntament de Barcelona, on eren responsables de l’àrea de promoció econòmica. Considera 

que les aportacions que varen poder fer en aquell moment eren modestes però importants, 

aportacions que assegura que continuaran fent, com ho han fet sempre, des d’una convicció 

total i des de la pràctica política. 

Per acabar, manifesta que el seu grup vol que el Congrés Mundial del Mòbil es quedi a la ciutat 

de Barcelona i per aquesta raó han de lluitar perquè en aquest camp no es regala res. També 

volen que el congrés sigui un èxit pel que fa a la creació de talent, d’innovació i de creativitat, 

però també volen que aquest èxit se socialitzi, perquè si no es comparteix no es podrà qualificar 

d’èxit, sinó lucre i benefici per a uns quants. En aquest sentit, creu que un dels aspectes més 

importants dels quals s’està parlant en aquests moments és la possibilitat que aquest 
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esdeveniment permeti augmentar i millorar la formació sobretot entre la gent més jove, perquè 

estigui ben preparada a l’hora d’incorporar-se al món del treball en aquest sector emergent i de 

tant pes a la ciutat de Barcelona i a tot el món. 

 

El Sr. MULLERAS replica al Sr. Bosch que les derrotes són orfes i les victòries tenen molts 

pares. En aquest sentit, apunta que aconseguir que Barcelona fos la seu del Mobile World 

Congress va ser un èxit compartit, que qualifica de ménage à trois, entre l’Estat, la Generalitat i 

l’Ajuntament de Barcelona, que varen treballar units per aquest objectiu. Entén que aquesta és 

una demostració clara que junts arriben més lluny. 

Seguidament, lamenta que durant el darrer trimestre de l’any 2017 s’hagin produït situacions 

d’inestabilitat política i d’incertesa econòmica que han afectat negativament Barcelona en 

l’àmbit internacional i també internament. Per tant, diu que s’ha de rellançar la imatge 

internacional de la ciutat i creu que el Congrés Mundial del Mòbil serà una gran prova de foc. 

Afirma que si aquest esdeveniment surt malament podrà ser considerat com un símptoma de 

decadència econòmica i serà el pitjor missatge que la ciutat pot enviar al món perquè el món 

mirarà Barcelona. Així, doncs, que aquest congrés surti bé opina que és una condició necessària 

per explicar al món que Barcelona continua essent una ciutat de primera, una de les millors 

ciutats del món per viure-hi i per fer-hi negocis i turisme. Demana que tots els grups municipals 

es conjurin perquè aquest projecte surti bé, perquè no solament és un projecte de ciutat, sinó de 

país. Reitera que l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 

aposten al cent per cent pel MWC. Amb la intenció, doncs, que el congrés sigui un èxit, el Grup 

Popular va presentar una iniciativa a la Comissió d’Economia i Hisenda dos mesos enrere, 

perquè considera que en aquest moment és més estratègic i més necessari que mai. 

A continuació, apunta que des de l’ajuntament s’ha de treballar abans, durant i després de la 

celebració del MWC en continguts, en imatge, en teixit productiu i en promoció, i que tot el que 

es faci serà poc per aconseguir l’objectiu de fer que aquest esdeveniment sigui un èxit. Li 

sorprèn que el Grup Socialista presenti aquesta proposició en aquest moment perquè ha estat 

molts mesos en el govern municipal i podria haver impulsat moltes d’aquestes propostes. En tot 

cas, celebra la presentació de la iniciativa perquè va en la mateixa línia en què treballa el Partit 

Popular des de fa molt de temps al Govern de l’Estat i a l’Ajuntament de Barcelona. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. REGUANT es pregunta si queda res a dir del MWC, tret que tothom es feliciti pel fet 

que se celebri a Barcelona i se n’atribueixi el mèrit. La CUP - Capgirem Barcelona ja ha 

manifestat reiteradament què en pensa d’aquest esdeveniment i de tot el que l’envolta. 

Tot seguit, replica a la Sra. Ballarín que escoltant la seva intervenció feia la impressió que allò 

més important és que el Sr. Hoffman estigui tranquil, que no trobi cap problema i sobretot que 

no es molesti. Creu que s’haurien d’invertir les prioritats i tenir en compte els veïns. Tal com 

han dit reiterades vegades, el problema d’aquest esdeveniment és com redistribueix o no 

redistribueix la riquesa que genera a la ciutat, com genera precarietat laboral o les 

conseqüències que té per a la ciutat. 

D’altra banda, argumenta que el MWC capta l’atenció dels mitjans internacionals i monopolitza 

durant els dies en què se celebra la informació dels mitjans locals, amb tres missatges principals 

que tots els altres grups municipals repeteixen: les novetats tecnològiques, la quantitat enorme 

de diners que es mou durant aquests dies i la imatge de Barcelona com a nou hub tecnològic al 

sud d’Europa. Denuncia que amb aquests grans missatges s’amaguen els dos objectius que 

porten les grans empreses a gastar-se milions d’euros per tenir presència en els estands. El 

primer és promoure el fetitxe, utilitzat per tothom, del producte tecnològic, però amagant les 

relacions socials que hi ha al darrere, tant pel que fa a la producció com al desenvolupament del 

programari. El segon dels objectius amagats, afegeix, és lliurar una nova batalla pel control de 
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la tecnologia i, per tant, la gestió de les dades dels usuaris. Aquests dos elements, continua, mai 

són sobre la taula quan es parla del Mobile World Congress i mai no es denuncien. Entén que 

també s’haurien de tenir en compte quan es parla de l’economia col·laborativa. 

Per aquestes raons, el seu grup ha denunciat sistemàticament el MWC i donen suport a 

l’organització del Congrés de Sobirania Tecnològica, que enguany celebrarà la tercera edició, el 

dia 3 de març. Assenyala que aquest congrés sí que planteja totes aquestes qüestions i intenta 

mostrar l’altra imatge del MWC. 

 

El Sr. GÓMEZ felicita la ciutat perquè considera que el Mobile World Congress és un èxit de 

Barcelona i no solament de les institucions, sinó de la Fira de Barcelona, els hotelers i altres 

sectors. Espera que, com ha passat cada any, l’edició d’enguany també serà un èxit. 

A continuació, es mostra d’acord amb la proposta transaccional que es presenta perquè 

considera que els grups municipals han d’estar units i afrontar el MWC amb tota la força de la 

ciutat. 

D’altra banda, manifesta que el govern està preocupat però alhora compromès perquè aquest 

congrés surti bé perquè, després de molts conflictes, Barcelona donarà una imatge positiva 

davant de més de cent mil persones d’arreu del món, d’empreses, institucions, ciutats i països. 

Assegura que el govern municipal és conscient de la gran importància que té l’edició d’enguany 

del MWC i per aquesta raó el govern ja està treballant en tots els punts que es plantegen a la 

proposició, si bé reconeix que falta compartir la informació amb la resta de grups municipals. 

Recorda que ell prové de Fira de Barcelona i, per tant, sap perfectament què significa el Mobile 

World Congress per a la ciutat. 

Seguidament, informa que el govern està treballant amb totes les institucions relacionades amb 

l’organització, que estan en contacte permanent amb l’associació GSMA, també amb la 

Fundació Mobile World Capital, amb la qual creen plans d’acció, amb Fira de Barcelona i amb 

les empreses principals. Insisteix, doncs, que l’ajuntament i tota la ciutat saben que han d’estar 

units per afrontar aquesta edició per tal que surti millor que mai i que el darrer dia del congrés 

es pugui dir que ha estat el MWC més gran i més ben organitzat de la història. 

Pel que fa al termini, demana ampliar-lo fins a trenta dies. En tot cas, insisteix que el govern 

està treballant en tots i cadascun dels punts que es proposen i es compromet a donar tota la 

informació per escrit als grups municipals. Afegeix que, a un mes de l’inici de l’edició 

d’enguany, el govern està molt ocupat i que treballa intensament en tots els preparatius. 

 

La Sra. BALLARÍN replica al Sr. Gómez que en aquests moments no és un consultor, sinó el 

comissionat d’Empresa i, tot i que entén que ha tingut poc temps, no ha explicat absolutament 

res de nou, més enllà de bones paraules i bons propòsits, quan falten menys de quaranta dies 

perquè comenci el MWC. El seu grup vol un pla d’acció concret i, per tant, li agraeix les seves 

paraules però entén que no són suficients. Argumenta que Barcelona sap que aquest congrés és 

imprescindible per a la ciutat, per socialitzar-ne els beneficis, i cal alguna cosa més que bones 

paraules per garantir-ne la continuïtat. 

 

La Sra. MEJÍAS demana al comissionat si està en condicions de garantir que tots els serveis de 

la ciutat estaran prou dimensionats perquè tothom tingui accés al transport públic i als altres 

serveis de la ciutat, i que no hi hagi problemes, tal com ha passat altres anys. Insisteix que es 

refereix a tots els ciutadans de Barcelona i de l’àrea metropolitana i no solament als participants 

al congrés. Li demana, doncs, que faci les gestions oportunes per garantir que tots els sectors 

que realitzen una activitat indestriable del MWC estiguin a punt per oferir el servei i que ningú 

no es vegi perjudicat. 
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El Sr. GÓMEZ assegura que la prestació dels serveis està garantida i no esperen cap sorpresa 

d’última hora. Insisteix que no han començat a treballar ara en l’organització d’aquest 

esdeveniment, sinó que ja fa temps que l’estan preparant i tan aviat com sigui possible lliuraran 

als grups municipals el pla d’accions que ja s’està executant. 

 

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 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 la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la 

CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 
 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que en el termini de 15 dies es presenti un pla de 

promoció econòmica específic per a la propera edició del Mobile World Congress que compti 

amb les aportacions i treball conjunt de tots els grups polítics, així com agents econòmics de la 

ciutat, i que contempli, com a mínim: 1. Un pla detallat amb les accions de promoció específica 

que realitzarà la ciutat de Barcelona durant els dies previs, durant i posterior al congrés, 

aprofitant l'estada a Barcelona de més de 100,000 professionals, els i les principals líders 

tecnològics del sector, inversors/es i emprenedors/es. 2. Una proposta de campanya de 

comunicació local i internacional amb l'objectiu de promocionar la ciutat de Barcelona, tal i 

com fan d'altres ciutats del món en esdeveniments d'aquestes característiques. 3. Un projecte 

de treball amb el conjunt d'agents econòmics de la ciutat per a esdevenir un veritable pla de 

ciutat, així com d'altres sectors com la cultura o el comerç. 4. Els compromisos detallats que 

adquireix la ciutat per a situar-se en els propers anys al capdavant de la indústria mòbil i 

convertir Barcelona en un veritable referent mundial en aquest camp. 5. Els indicadors de 

seguiment per tal de presentar un informe elaborat de forma conjunta amb la Mobile World 

Capital a la sessió del Ple Municipal del mes de març amb el balanç d'aquestes accions, així 

com de les iniciatives dutes a termes per a consolidar un entorn atractiu per a la generació de 

la indústria mobile a la ciutat de Barcelona. 6. Donat que la setmana que se celebra el Mobile 

World Congress la ciutat rebrà un important nombre de visitants addicionals, l'Ajuntament 

vetllarà pel normal i bon funcionament de la ciutat i dimensionarà adequadament tots els 

serveis públics de la ciutat, en benefici dels propis ciutadans, així com dels congressistes que 

ens visitaran en aquestes dates. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/7842) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a que 

s'elaborin les balances fiscals de la Generalitat amb la ciutat de Barcelona al llarg de cadascun 

dels anys des de 2007 fins a 2017. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la ciutat de Barcelona genera el 31 % del PIB de Catalunya i 

només rep el 15 % de les inversions de la Generalitat de Catalunya. Entén que aquest argument, 

que es repeteix sovint en el relat independentista, també es pot aplicar a la ciutat de Barcelona. 

Així, apunta que el dèficit inversor de la Generalitat de Catalunya amb Barcelona durant els 

darrers deu anys ha estat de 3.756 milions d’euros, seguint la lògica independentista d’equiparar 

PIB amb inversió pública de l'Administració. Afegeix que la inversió per habitant a Barcelona 

en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2017 era de 96 euros, mentre que la 

mitjana de la resta de Catalunya era de 153 euros per habitant, un 37 % de diferència. 

Considera, doncs, que aquestes tres dades ja justificarien la necessitat de disposar d’un estudi 

acurat, d’un informe oficial sobre les balances fiscals, que quantifiqui el greuge econòmic de la 

Generalitat amb Barcelona. 
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Tot seguit, assenyala que també hi ha un criteri de transparència de compliment obligat en el 

sector públic. Així, mentre que altres administracions, vilipendiades contínuament pels partits 

independentistes, sí que publiquen les seves balances fiscals, la Generalitat de Catalunya, 

malgrat les peticions reiterades del Grup Popular, no ho ha fet mai. 

Addicionalment al dèficit inversor de la Generalitat de Catalunya, comenta que l’Ajuntament de 

Barcelona ha d’incórrer de forma recurrent i creixent en despeses de suplència i subsidiarietat, i 

posa com a exemple els 40 milions d’euros que l’ajuntament ha hagut de pagar per unes 

actuacions que corresponen a la Generalitat i que representen 7 milions d’euros per any, o els 2 

milions d’euros per any per a beques menjador, o el deute de la Generalitat de Catalunya amb 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Denuncia, doncs, que la Generalitat de Catalunya no compleix els seus compromisos amb 

Barcelona. Recorda que des de l’any 2005 hi ha el Pla d’equipaments i, dotze anys més tard, a 

Barcelona encara hi ha pendents de fer sis residències per a gent gran, quatre CAP, set instituts i 

dues comissaries dels Mossos d’Esquadra. 

Finalment, recorda que aquesta proposta el Grup Popular ja la va fer l’any 2012 i, per tant, no és 

fruit de la conjuntura política actual. Remarca que aquella iniciativa es va aprovar però l’alcalde 

Trias durant el seu mandat mai no va voler demanar aquestes balances fiscals a la Generalitat de 

Catalunya. Entén, doncs, que és una qüestió de justícia quantificar el greuge inversor i 

econòmic de la Generalitat amb Barcelona. Per tant, per transparència i per coherència política, 

demana el vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. RECASENS reconeix que aquesta demanda que fa el Grup Popular ha estat recurrent. 

Recorda que a final de 2014 el govern municipal va entendre que la conjuntura i les relacions 

econòmiques entre la Generalitat i l’ajuntament havien millorat prou i varen enviar una carta al 

conseller Mas-Colell demanant aquesta informació. Afirma que aquesta informació ha de ser 

documentada i presentada pel Govern de la Generalitat a petició de l’Ajuntament de Barcelona, 

petició que, com acaba de dir, ja es va fer. No entén, doncs, la insistència del grup proposant. 

D’altra banda, assenyala que en el debat de la comissió en què es va tractar aquest tema va 

quedar clar que el govern municipal, davant la conjuntura de crisi econòmica i dels problemes 

greus de tresoreria que patia la Generalitat, no podia demanar aquesta informació en aquell 

moment i pressionar, així, encara més el Govern català. Per aquestes raons, el govern municipal 

va treballar molt intensament per millorar les relacions amb la Generalitat en molts aspectes i, 

entre altres, en matèria financera. 

Finalment, indica que durant el mandat anterior el govern municipal va haver de posar ordre en 

la conciliació comptable entre ambdues administracions, tasca que encara no s’havia fet i que 

era necessària per poder tractar la informació d’acord amb els criteris aplicables en la 

comptabilitat nacional. Finalitzat el mandat, afegeix, varen deixar aquesta conciliació 

comptable absolutament controlada, amb previsions de tancament de l’exercici corrent amb 

plenes garanties i amb un coneixement exacte de la quantitat pendent de pagament. Considera 

que la prova de tot això és la creació de la Comissió del Deute i tots els informes i la 

documentació associada que es van aportar. A més a més, diu que es va fer un avenç 

extraordinari en l’actualització de les quantitats tributàries pendents de pagament i en la 

identificació de l’estat de tots els drets i deures referits a aquesta qüestió. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposició, sobretot pel 

principi de transparència, que és un dels punts programàtics principals del seu grup i un 

concepte molt desitjable en una institució pública i en les relacions amb una altra institució 

pública com la Generalitat de Catalunya. Comenta que aquesta relació denota un maltractament 

i un desavantatge clars respecte d’altres ciutats. Per exemple, esmenta les transferències que 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat fan al Consorci d’Educació, tot i que pròpiament no 
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formen part de la balança fiscal, però sí que demostren que l’Ajuntament de Barcelona s’ha 

posat al servei de l’independentisme i de la Generalitat, de manera que ha fet de banc dolent de 

l’independentisme. Subratlla, doncs, que el dèficit que pateix la ciutat és clar i evident. Així, 

assenyala que en el Consorci d’Educació l’Ajuntament té un 40 % de participació en les 

decisions i, tanmateix, hi fa el 70 % de les aportacions econòmiques. 

En qualsevol cas, i malgrat el vot favorable del seu grup a la proposició, apunta que s’ha de 

tenir en compte el principi de solidaritat, principi que la ciutat de Barcelona exerceix respecte a 

la resta de Catalunya, com també Catalunya exerceix respecte a la resta d’Espanya. Per tant, tot 

i que no creu que el portaveu del grup proposant s’hagi convertit en independentista «tabarnès», 

el seu grup creu que, en bé de la transparència, aquestes balances fiscals entre Barcelona i la 

Generalitat s’haurien de publicar. 

 

El Sr. BOSCH celebra, irònicament, que finalment els grups Popular i de Ciutadans admetin 

que és necessari publicar aquesta informació, que hi hagi total transparència i que les balances 

fiscals siguin útils per treballar per una autèntica solidaritat entre territoris, per tal que no hi 

hagi territoris que després de fer les aportacions corresponents s’arruïnin ells mateixos. 

De tota manera, creu que és difícil que es puguin entendre i que el ménage à trois que 

anteriorment ha esmentat el portaveu del grup proposant és impracticable en aquesta qüestió, 

perquè hi ha una incomprensió total. Assenyala que les balances fiscals no són un pur exercici 

acadèmic, sinó que provenen d’una necessitat i serveixen, tal com ho entén el seu grup, per 

estudiar les diverses situacions i evitar l’abús de qui té el poder, en aquest cas econòmic, de qui 

mana en la recaptació i en l’assignació de recursos. Per tant, davant de l’Estat, considera que les 

balances fiscals tenen molt de sentit perquè són un instrument de control del Govern de l’Estat, 

que és qui té la capacitat recaptatòria, qui pot establir discrecionalitat en la recaptació i també 

qui té les eines per fer el repartiment dels recursos. 

A continuació, argumenta que quan el Govern central té la possibilitat de generar dèficit 

pressupostari i limita de forma dràstica aquesta possibilitat a les comunitats autònomes, i encara 

molt més dràstica a les administracions locals, vol dir que té poder d’assignació de recursos i de 

distribució de la recaptació. Entén que aquest argument no és aplicable a la relació entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. 

D’altra banda, indica que el Govern central aprofita el dèficit fiscal exagerat de certes 

comunitats com les Illes Balears, el País Valencià o Catalunya per finançar les seves despeses 

en matèria de defensa o de cobertura del rescat bancari, i considera que aquesta capacitat que té 

l’Estat no és aplicable al Govern de Catalunya perquè aquest no té aquestes competències. 

A més a més, apunta que el Fons de liquiditat autonòmica, aparentment creat per finançar les 

comunitats autònomes, provoca que el 60 % dels pagaments d’aquest fons al govern de 

Catalunya el 2018 siguin per pagar els interessos del FLA mateix, és a dir, per finançar l’Estat 

encara més, de manera que es genera un abús d’aquells que controlen les eines del finançament 

econòmic. Considera, doncs, que mesures d’aquest tipus no són aplicables a les relacions entre 

el Govern català i l’Ajuntament de Barcelona. 

En tot cas, reitera que el seu grup sempre ha estat a favor de la transparència, però opina que el 

grup proposant no justifica per què es necessita aquesta informació i demana que ho facin. 

Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el Grup Municipal Socialista sempre ha estat molt actiu per 

conèixer i analitzar les relacions econòmiques i financeres entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, recorda que la Comissió No Permanent d’Estudi del 

Deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, que el PSC va liderar 

durant el mandat anterior, n’és un exemple clar. Assenyala que aquesta comissió va permetre 

analitzar l’evolució de diverses magnituds relatives al deute vençut i no vençut de la Generalitat 
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de Catalunya amb el consistori, i també dades sobre la despesa supletòria que havia de realitzar 

l’ajuntament. Recorda que pocs dies enrere s’ha fet pública una sentència que obliga la 

Generalitat a pagar les escoles bressol i, per tant, considera que la feina que varen fer va ser útil. 

Seguidament, indica que des de fa dècades el seu grup ha analitzat amb molt de detall cadascun 

dels pressupostos de la Generalitat, quin impacte real tenien sobre l’economia de la ciutat, el 

volum inversor o les transferències corrents, entre altres aspectes. Les conclusions d’aquesta 

anàlisi indiquen que Barcelona i l’ajuntament fan un sobreesforç continuat per finançar la 

Generalitat i per contribuir a la solidaritat amb el conjunt de ciutadans de Catalunya. Entén que 

aquest fenomen és paral·lel a allò que passa entre Catalunya i la resta d’Espanya. 

Per tant, el seu grup pensa que aquesta qüestió s’ha d’estudiar, però des del màxim rigor 

acadèmic i des de la màxima transparència, i no pas com ho han fet fins ara ambdós governs, 

perquè no tenen cap interès a fer pedagogia ni d’aportar dades per capgirar aquesta situació, 

sinó que cadascú manipula aquestes dades segons els seus interessos. 

Finalment i sense entrar en els detalls tècnics, reitera la posició favorable del seu grup a 

analitzar aquests fluxos econòmics i financers entre la ciutat de Barcelona i la resta del país, 

però reclama que aquest estudi sigui factible des del punt de vista municipal, que es faci des del 

màxim rigor acadèmic i des de la màxima neutralitat ideològica. Per tant, vol saber si es 

garantiran aquestes premisses i, en funció d’això, decidiran el sentit del vot del seu grup. 

 

La Sra. REGUANT assenyala que molts dels arguments que volia plantejar ja han estat 

exposats, però la pregunta principal que es fa el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona és quin 

és l’objectiu d’aquesta iniciativa, més enllà d’una certa sornegueria o un intent de generar certs 

paral·lelismes. Així, doncs, segons quin sigui l’objectiu, el seu grup podria estar d’acord que 

s’elaborin aquestes balances fiscals, però insisteix que no acaba d’entendre amb quina finalitat 

s’ha presentat aquesta proposició. 

 

El Sr. PISARELLO argumenta que està d’acord a reclamar a l’Estat o a la Generalitat que 

aportin allò que li pertoca a la ciutat de Barcelona. Apunta que aquesta reivindicació ja l’han 

feta moltes vegades i estan satisfets amb la reducció del deute que la Generalitat tenia amb 

l’ajuntament, també amb la reducció del que anomenen deute ciutadà, aspecte que reclamen 

cada cop que es parla d’inversions en matèria social. 

D’altra banda, també mostra preocupació perquè l’Ajuntament de Barcelona en aquests 

moments ha de destinar 240 milions d’euros a actuacions que són competència de la Generalitat 

i de l’Estat, com ara en matèria d’habitatge, de promoció econòmica. Considera que s’hauria de 

recuperar una certa equitat, que a més a més legalment és prescriptiva. En tot cas, insisteix que 

el Govern de l’Estat tampoc compleix els seus compromisos. Així, apunta que l’Ajuntament de 

Barcelona ha patit retallades en diversos programes i properament hi pot haver una retallada de 

80 milions en matèria de plusvàlues com a conseqüència de les polítiques del Govern de l’Estat. 

Tots aquests aspectes, afegeix, formen part de la qüestió de fons que planteja la proposició del 

Grup Popular. 

A continuació, indica que el Grup de Barcelona en Comú no comparteix la filosofia que hi ha 

darrere de la proposició, perquè no estan d’acord ni amb el «Catalunya ens roba» ni amb 

l’«Espanya ens roba». Entén que la relació entre els territoris ha de ser una relació de 

solidaritat, d’equitat i transparent, i per tant no entraran en aquesta qüestió des d’un punt de 

vista polític. 

Des del punt de vista conceptual, no veu com es pot plantejar tècnicament aquesta mesura 

perquè la interacció econòmica de Barcelona amb l’àrea metropolitana o amb la resta de 

Catalunya no té res a veure amb la interacció que hi ha amb la resta de l’Estat. Per tant, insisteix 

que no veu com es pot fer un estudi, des del punt de vista tècnic, per arribar a mesurar les 

balances fiscals. Comenta que han parlat d’aquesta qüestió amb els equips tècnics de 
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l’ajuntament, però insisteix que aquestes situacions no es poden equiparar perquè les 

interrelacions econòmiques entre Barcelona i Catalunya i les que hi ha entre Catalunya i 

Espanya són diferents. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. BALLARÍN diu que tenia previst votar a favor de la proposició si anava en la línia d’allò 

que demana el seu grup, tal com varen fer en la proposició que es va presentar l’any 2012 i a la 

qual també varen donar suport la resta de grups municipals que tenien representació en aquell 

moment. Així, no estan d’acord amb iniciatives inconsistents, que només pretenen fer 

demagògia en un sentit o en un altre. 

En tot cas, anuncia el vot favorable a la proposició, però insisteix a demanar que no s’utilitzi per 

fer demagògia. 

 

La Sra. REGUANT anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, atès que no ha rebut 

resposta a la pregunta que havia formulat a la intervenció anterior. 

 

El Sr. PISARELLO vol escoltar els arguments del grup proposant abans de pronunciar-se sobre 

el sentit del vot. 

 

El Sr. MULLERAS entén que l’objectiu de la proposició ha quedat clar en la seva primera 

intervenció i consisteix solament a posar fi al greuge inversor que s’ha produït durant molts 

anys a la ciutat de Barcelona. Encara no sap si, en aquesta qüestió, el govern municipal se situa 

al costat del bloc independentista o no. En tot cas, insisteix que el seu grup defensa el principi 

de solidaritat, però creu que tothom està d’acord que s’ha de fer compatible aquest principi amb 

el principi de justícia econòmica. Li sorprèn, per tant, que hi hagi grups que durant anys han 

demanat insistentment les balances fiscals de entre l’Estat i Catalunya i que ara siguin 

incapaços de demanar les balances fiscals entre Barcelona i la Generalitat de Catalunya. No sap 

de què tenen por aquests grups, però assegura que hi ha un gran dèficit inversor, i posa com a 

exemples la presó Model, la línia 9 del metro, el deute de la Generalitat amb l’ajuntament, 

l’educació o la sanitat. Afegeix que Barcelona està cansada d’aquesta situació i diu prou als 

incompliments d’inversió de la Generalitat de Catalunya, a pagar a la Generalitat una barra 

lliure que no saben perquè serveix. El seu grup, doncs, demana més justícia tributària i 

econòmica, perquè al cap i a la fi s’està perjudicant Barcelona i els barcelonins. 

 

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

 

El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot contrari del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Bosch 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 la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP. ES 

REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

16.-  (M1519/7819) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Crear, en el termini de 6 mesos, 

un Cens de Comitès d'Empresa i Delegats i Delegades de personal de les empreses de 

Barcelona, sota la supervisió de Barcelona Activa, SA. En aquest cens, hi ha de constar: a. Nom 

de l'empresa. b. Número de treballadors i treballadores i tipus de contracte laboral (indefinit, 

temporal, parcial, obra i servei...). c. Número de representants sindicals. d. Nom dels 
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representants sindicals. 2. En el marc del desenvolupament de la línia estratègica 8 de 

Barcelona Activa, SA "Millora del benestar, la professionalització de les persones treballadores, 

fomentant l'excel·lència, la transversalitat, la participació i el desenvolupament del talent" i a 

través del cens, fomentar i crear un espai de relació de proximitat entre totes les persones que 

desenvolupen tasques de representant sindical. 

 

La Sra. REGUANT exposa que, ateses les altes xifres de precarietat laboral al país i a la ciutat, 

veient també com els contractes temporals augmenten i els indefinits disminueixen, s’han 

d’utilitzar totes les eines a l’abast per potenciar una ocupació digna. Per aquesta raó, la CUP - 

Capgirem Barcelona creu que cal una estratègia per a la creació d’oportunitats de treball i renda 

que millori les condicions de vida de les classes populars, però també per defensar la qualitat de 

les condicions laborals dels treballadors que ja tenen feina. En aquest sentit, apunta que les 

polítiques d’ocupació se solen centrar més a generar nova ocupació i no tant a vetllar per 

l’ocupació que ja existeix. 

A continuació, argumenta que al llarg de la història la representació sindical i les mobilitzacions 

per a la defensa dels drets dels treballadors han estat eines clau per millorar la qualitat de les 

seves condicions laborals. Concretament, considera que la representació sindical és una eina 

que ha estat amagada i molt desconeguda per molts treballadors de les empreses de la ciutat. 

Sovint, afegeix, és la mateixa empresa qui busca evitar el conflicte laboral i estalviar-se la 

necessària millora de les condicions laborals que garanteixi vides dignes, de manera que 

dificulta l’accés a la representació sindical de molts treballadors per tal de no haver de pagar 

salaris dignes. El seu grup entén que la invisibilització del dret a la representació sindical també 

afecta la capacitat que tenen les administracions públiques de donar resposta als diferents 

conflictes laborals, i aquestes administracions públiques han de ser garants de l’ocupació digna. 

D’altra banda, indica que per donar resposta als conflictes laborals no s’han d’invisibilitzar els 

conflictes mateixos, tal com a vegades fan les administracions, ni tampoc s’han d’utilitzar 

subterfugis, sinó que cal que les administracions públiques segueixin de prop tots els conflictes 

laborals existents. 

Recorda que temps enrere el seu grup ja va plantejar la conveniència que l’Ajuntament de 

Barcelona disposés d’una regidoria de treball que vehiculés les polítiques públiques d’ocupació 

i que fos garant de les condicions dignes de treball a la ciutat. Atès que aquesta regidoria no 

existeix, considera que el govern de la ciutat no s’exerceix les funcions de control laboral, més 

enllà  del que pugui fer la Inspecció de Treball, sovint de manera insuficient. També afirma que 

no hi ha un suport prou clar de l’ajuntament als diferents comitès d’empresa i, per tant, no fa 

una intervenció igualitària en els conflictes laborals que hi ha a la ciutat. 

Per aquestes raons, proposen que, com a primer pas per resoldre aquesta situació, es creï un 

cens de comitès d’empresa i delegats de personal de les empreses de Barcelona, de depengui de 

Barcelona Activa, si bé també entenen que les polítiques d’ocupació no haurien d’estar 

vinculades a una empresa, tot i que sigui municipal. Aquest cens, afegeix, hauria de servir per 

crear espais de relació, més enllà de les cúpules sindicals, entre els representants sindicals de la 

ciutat, i també per poder detectar conflictes laborals. Apunta que aquesta seria una eina dels 

treballadors per millorar les seves vides i, per tant, per tenir una ocupació digna. Insisteix que 

aquest seria un primer pas i que després caldria anar molt més enllà i crear espais de relació de 

proximitat entre totes les persones que desenvolupen aquesta tasca de representació sindical. 

 

La Sra. RECASENS comenta que l’article 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de 

2006, estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de treball i 

relacions laborals, que inclou les funcions de l’Oficina Pública d’Eleccions als Òrgans de 

Representació dels Treballadors. 
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Assenyala que, d’acord amb l’article 112 de l’Estatut, correspon a la Generalitat, en l’àmbit de 

les seves competències executives, la potestat reglamentària, que inclou l’aprovació de 

disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat i també la funció executiva, que inclou 

la potestat d’organització de la seva pròpia administració i, en general, totes les funcions i les 

activitats que l’ordenament atribueix a l'Administració pública. 

Continua dient que, d’acord amb l’article 69 i següents del Reial decret legislatiu pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, correspon a l’oficina pública 

dependent de l’autoritat laboral el registre de les actes, l’expedició de les còpies autèntiques 

d’aquestes i, a requeriment del sindicats interessat, l’expedició de les certificacions acreditatives 

de la seva capacitat representativa i dels resultats electorals. 

En resum, considera que aquesta és una competència exclusiva de la Generalitat i no pas de 

l’ajuntament. 

Pel que fa al punt segon de la proposició, creu que és una tasca que haurien de fer els 

representants sindicals i, per tant, no acaba d’entendre aquest punt. A més a més, creu que hi 

podria haver alguna vulneració de la protecció de dades i que utilitzar aquestes dades podria ser 

il·legal. 

 

El Sr. SIERRA diu que aquesta proposició no s’entén i que fins i tot ha hagut de parlar amb 

l’autor de la proposta per veure si la hi podia aclarir perquè no té cap sentit. Admet que aquest 

cens de representants sindicals que demanen és molt lloable i seria molt útil, però aquesta 

qüestió no és competència de l’ajuntament ni forma part de les finalitats de Barcelona Activa 

per crear ocupació de qualitat. 

Per aquesta raó, anuncia el vot contrari del Grup de Ciutadans a la proposició i espera que hi 

hagi algun altre fòrum on puguin plantejar aquesta proposta. 

 

La Sra. CAPDEVILA expressa el compromís del Grup d'Esquerra Republicana amb la qualitat 

de l’ocupació a la ciutat de Barcelona. Així, recorda que han presentat diverses iniciatives sobre 

el salari mínim de ciutat, temps enrere varen demanar que el govern presentés l’estratègia 

d’ocupació de Barcelona, el pla per al foment de l’ocupació juvenil i altres mesures 

relacionades amb l’ocupació de qualitat. 

Tot seguit, exposa que el context macroeconòmic actual indica que hi ha una certa recuperació, 

en el qual Catalunya exerceix el lideratge respecte de la resta de l’Estat, malgrat el caos que 

auguraven determinats grups polítics perquè la gent va voler votar el seu futur i exercir la 

sobirania. En aquest context, afegeix, hi ha un descens destacable de l’atur, però amb altes taxes 

de temporalitat i una elevada pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. En aquest sentit, 

esmenta les reformes laborals impulsades pel PSOE i pel Partit Popular, que considera que 

laminen drets laborals i afavoreixen la disminució de l’atur com l’actual, amb una ocupació 

d’una qualitat manifestament millorable. 

Quant a la proposició, el seu grup la valora positivament perquè, tal com diu el text de la 

proposició, va en la línia estratègica número 8 de Barcelona Activa, millora del benestar, la 

professionalització dels treballadors, augment de l’excel·lència, la transversalitat, la participació 

i el desenvolupament del talent. Per tant, creu que l’ajuntament ha d’establir eines concretes per 

aconseguir aquest objectiu en l’àmbit de la formació, entre d’altres, que complementin els 

programes que ja duen a terme els sindicats. 

Per aquestes raons, i perquè creuen que aquesta mesura fomenta la professionalització i la 

millora de les eines de què disposen les persones encarregades de la defensa dels drets dels 

treballadors, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que aquesta proposició no és un model de claredat i, després de 

llegir-la, de parlar-ne amb delegats sindicals i d’escoltar amb atenció el discurs de la portaveu 
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del grup proposant sobre els drets laborals dels treballadors de l’ajuntament, sospita que aquesta 

proposta no té res a veure amb l’enfortiment dels drets laborals i a la representació sindical, sinó 

amb la promoció d’un sindicat determinat que en aquests moments no és majoritari a les 

empreses de l’ajuntament. Creu que no és tasca dels regidors promocionar uns sindicats 

determinats. 

Pel que fa a aspectes concrets, entén que la informació que es demana correspon a la Generalitat 

i, aquella que és obligatòria, és depositada en registres d’aquesta Administració. D’altres 

informacions, com ara els noms dels representants sindicals, són protegides per la Llei de 

protecció de dades. En relació amb la formació dels delegats, apunta que n’han parlat amb ells 

mateixos i expliquen que efectivament la formació que ara com ara reben és perfectible, perquè 

la formació en l’àmbit professional es contempla en el Pla de recursos humans i els delegats 

sindicals no hi poden accedir, tot i que hi ha cursos que els podrien ser útils. Tanmateix, apunta 

que aquesta qüestió l’estan negociant en el marc del seu conveni col·lectiu. Quant a la formació 

pròpia dels delegats sindicals, indica que ja la fan els sindicats mateixos. 

En conclusió, no entén el sentit de la proposició, si bé admet irònicament que pot ser culpa de 

les seves limitacions i de les limitacions de les persones a qui ha demanat informació. Així, 

doncs, anuncia el vot contrari del Grup Socialista a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS diu que aquesta proposició també genera molts dubtes al Grup Popular 

perquè quan es llegeix fa l’efecte que parli d’una competència que no és de l’ajuntament sinó 

del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no entenen la finalitat de 

fer el cens que es demana, si bé la portaveu del Grup Socialista ha fet referència finalitats 

ocultes i a un sindicat que no coneixen. Voldria, doncs, que el grup proposant aclarís els 

veritables objectius de la proposició abans d’expressar el sentit del vot. 

D’altra banda, pregunta quines competències té l’Ajuntament de Barcelona en matèria de treball 

perquè fins i tot s’ha parlat de crear una regidoria de treball. També voldrien saber si realment 

aquestes propostes formen part dels objectius de Barcelona Activa, atès que la proposició 

demana que aquestes mesures es prenguin des d’aquest organisme. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que l’Ajuntament de Barcelona no pot actuar com a sindicat però sí 

que té una tasca en matèria laboral i té el deure d’intervenir-hi d’una manera garantista. 

Sobre l’existència o no d’una regidoria de treball, remarca que hi ha una tinença d’alcaldia de 

Treball que vetlla per aquesta qüestió. Així, assenyala que ell mateix, com a regidor de 

Presidència i com a president de Barcelona Activa, té un paper actiu quan l’ajuntament 

contracta personal o quan s’obren borses de treball, i que fa polítiques que incideixen en 

qüestions laborals. Per tant, reitera que hi ha una tinença d’alcaldia que vetlla pels temes 

laborals i una política de contractació pública que ha incorporat les clàusules laborals com a 

qüestió fonamental en la redefinició de la contractació. També remarca que l’ajuntament 

impulsa la concertació pel salari mínim de ciutat i en la intermediació que es fa amb les 

empreses s’exigeixen unes condicions laborals bàsiques, com ara una durada mínima de sis 

mesos en els contractes de treball, salaris de mil euros quan no hi hagi un conveni que 

n’estableixi un de més alt. En conclusió, assegura que l’Ajuntament de Barcelona fa una 

política laboral, tot i que no té competències en aquest àmbit. 

A continuació, afirma que han estudiat la proposició molt detingudament i, tret d’algun aspecte 

de formació que s’està discutint amb la Gerència de Recursos Humans, reitera que l’ajuntament 

no té les competències per dur a terme les mesures que es proposen i no han trobat cap altre 

model en cap altra ciutat que els pogués servir de guia. 

Finalment, malgrat que no tenen una discrepància de fons amb la proposició, el govern troba 

que tècnicament és complicat d’implementar les mesures que es proposen perquè, a més a més 

de la manca de competències, en algun cas es podria entrar en conflicte amb la Llei de protecció 
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de dades. Insisteix, a més a més, que l’ajuntament té responsables polítics que vetllen pels 

temes laborals i assegura que el treball ha tingut un paper central en la política del consistori. 

Aquesta política, afegeix, ha estat reconeguda no solament pels actors locals i per molts altres 

ajuntaments, que permanentment els demanen informació sobre aquestes polítiques perquè són 

de les més avançades que s’han dut a terme. 

 

La Sra. REGUANT replica al Sr. Sierra que tenen el despatx al mateix pis i, si mai té dubtes, 

pot demanar-li a ella mateixa que els hi resolgui. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Ballarín, li ha fet pensar en la dita castellana que diu piensa 

el ladrón que todos son de su condición. Assegura que aquesta proposició està pensada per a 

tots els treballadors i que no es tracta de sindicats majoritaris i minoritaris ni d’afavorir unes 

sigles concretes. Demana, doncs, que aquesta no sigui l’excusa per votar en contra de la 

proposició. Insisteix que la proposta s’adreça a les persones que dediquen hores a la 

representació sindical. A més a més, remarca que no és una proposta genèrica, sinó concreta, i 

entén que Barcelona Activa és l’ens instrumental de les polítics de treball a Barcelona. 

Quant a la intervenció del Sr. Pisarello, reconeix que hi ha una direcció política, però matisa 

que es referia a una sola figura política responsable d’aquest àmbit i que desplegui tota una 

sèrie de polítiques. També admet que l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat polítiques en 

matèria d’ocupació, però considera que hi ha hagut variacions i el que proposen és avançar en 

aquest sentit, i insisteix que Barcelona Activa és l’ens instrumental de les polítiques de treball a 

Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA assegura que no té cap inconvenient a comentar les propostes amb la Sra. 

Reguant. 

D’altra banda, indica que no es tracta que aquestes mesures afavoreixin un sindicat o un altre i 

n’està segur perquè el Sr. Garganté, que era afiliat al sindicat al qual es referia la Sra. Ballarín, 

ja fa temps que no és regidor del consistori barceloní. 

En relació amb la intervenció de la Sra. Capdevila, li recorda les votacions dels festivals de 

l’OTI i emeten el vot en funció de qui fa la proposta. Al seu entendre, s’ha de considerar el 

contingut i allò que volen per als barcelonins, independentment de qui ho proposi. 

Per acabar, s’alegra que el Sr. Pisarello es preocupi per les condicions de la contractació, perquè 

indica que al consistori hi ha determinades persones que tenen una relació laboral molt 

qüestionable amb l’ajuntament. Es refereix a una persona que es troba a la porta d’entrada i li 

suggereix que s’interessi per aquesta qüestió. 

 

La Sra. BALLARÍN lamenta que la primera vegada que sent utilitzar el castellà a la Sra. 

Reguant sigui per insultar directament. Li demana, doncs, que retiri l’expressió que ha dit 

perquè està segura que en trobarà alguna altra amb el mateix significat però que no tracti de 

lladres els membres del seu grup. No sap si la portaveu del grup proposant la coneix prou, tot i 

que suposa que no, i explica que té una certa trajectòria a l’ajuntament i creu que no és gens 

sectària. Insisteix a demanar a la Sra. Reguant que retiri les seves paraules. Remarca que en la 

seva intervenció s’ha referit a una sospita, però en cap cas ha afirmat que aquesta sospita 

estigués demostrada. Insisteix que ha parlat amb diferents sindicats majoritaris i li han dit que 

no veuen clara aquesta proposta. En tot cas, suggereix la possibilitat que els seus companys de 

partit li hagin redactat la proposició i que no sàpiga què està defensant realment. 

 

El Sr. MULLERAS palesa que no s’ha respost a cap de les preguntes que ha fet en la 

intervenció anterior i, per tant, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. 
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El Sr. PISARELLO no té clar quin és el model que es proposa i no veu com es pot dur a terme 

aquesta proposta des de Barcelona Activa. 

 

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

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

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

Mulleras expressa el vot contrari del PP i la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la CUP. 

ES REBUTJA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 17 i 21 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/7833) Que el Govern municipal ens informi dels motius pels quals s'ha decidit emetre 

deute públic, en quines condicions i que ens proporcioni la informació necessària sobre la 

possibilitat d'insuficiència de recursos econòmics per fer front a les inversions previstes sense la 

necessitat de l'emissió d'aquest deute. Preguem que en el transcurs de la Comissió d'Economia i 

Hisenda se'ns faciliti la informació d'aquest prec també per escrit. 

 

La Sra. RECASENS exposa que l’objectiu del prec és que el govern municipal informi dels 

motius pels quals ha decidit emetre deute públic. El Grup Demòcrata troba a faltar molta 

informació i transparència sobre una mesura tan important, perquè l’emissió de bons per valor 

de 35 milions d’euros, que no és una quantitat insignificant, no és un aspecte menor. 

A més a més, comenta que fa anys que no es feia una operació similar i l’única informació a 

què han tingut accés és una nota de premsa i algun titular sobre aquesta decisió. Posteriorment 

s’ha explicat que es tracta d’uns bons d’economia verda per finançar projectes de caràcter social 

o mediambiental i inversions verdes. Apunta que s’hi poden posar els adjectius o complements 

que es vulgui, però al capdavall emetre bons és endeutar l’ajuntament. 

A continuació, assenyala que, malgrat que el nivell de deute de l’ajuntament és molt per sota de 

les ràtios màximes legalment previstes, voldrien saber el motiu real d’aquesta mesura. També 

demana informació sobre els projectes que es pretenen finançar. Recorda que en una 

intervenció anterior el tinent d’alcalde Pisarello ha esmentat que l’ajuntament té un problema de 

80 milions d’euros per l’impacte que ha tingut la revisió de les plusvàlues, i el seu grup ha 

tingut coneixement que hi ha 35 milions que correspondrien a indemnitzacions de plusvàlues de 

persones que ja han pagat aquest impost i que no els corresponia de fer-ho, i una disminució 

d’ingressos de 50 milions en concepte d’aquest impost prevista per a 2018. 

Per tant, el seu grup vol saber què passa exactament amb les finances de l’Ajuntament de 

Barcelona, si hi ha un problema i, per tant, cal emetre deute per tal de restablir la situació 

financera normal. 

 

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

resolució de 30 de novembre de 2017 de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i 

Local s’autoritzava l’ajuntament a emetre aquest deute públic. Posteriorment es va fer públic un 

informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal en què es deia que aquesta 

autorització no s’hauria d’haver donat atès que permet incomplir els límits de la regla despesa i 

que incideix en les modificacions del Pla econòmic i financer pactat entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat. Per tant, pregunta quines són les causes que justifiquen aquesta 
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emissió de deute públic. A més a més, indica que s’estableix un període de deu anys, la qual 

cosa significa un endeutament per a l’ajuntament que no acaben d’entendre gaire. 

 

El Sr. PISARELLO explica que el govern en aquest cas aixeca deute pel valor de les 

amortitzacions corresponents a l’any. Puntualitza que amb aquesta mesura el deute no 

augmenta, sinó que continua essent dels més baixos que hi ha hagut els darrers temps. 

A continuació, comenta que l’estratègia del govern municipal consisteix a reduir el deute, 

diversificar-lo i fer que sigui condicionat, en aquest cas condicionat a objectius de tipus social o 

ambiental. Així, es tracta de guanyar independència respecte de la banca convencional, apostar 

més per la banca ètica, que encara té un paper reduït però que forma part de la diversificació, i 

en el cas del bo sostenible es pretén condicionar els finançaments a inversions socials i 

ambientals, com pot ser la construcció de plaques solars. Considera que aquesta és una política 

innovadora, que compta amb l’autorització del ministeri i per tant no planteja cap dels 

problemes a què es referia la Sra. Mejías. Afegeix que Barcelona és una de les primeres ciutats 

de l’Estat que posa en marxa aquest tipus d’alternativa. 

Finalment, argumenta que aquesta emissió de deute és una mesura de finançament que no 

augmenta el deute de l’ajuntament i insisteix que permet tenir un finançament més diversificat, 

objectiu que defensa el govern municipal. 

 

La Sra. RECASENS replica que el Sr. Pisarello no ha respost a cap de les preguntes que havia 

formulat i que les explicacions que ha donat ja les havia pogut llegir als diaris. A més a més, 

apunta que ja estan una mica escamats perquè el govern al començament del mandat va fer una 

roda de premsa en què va anunciar que posaria 50 milions a la banca ètica i el Grup Demòcrata 

ja va advertir de les dificultats d’aquestes operacions. En aquest moment, segons dades del 

govern municipal, hi ha 15 milions a Triodos i 7,5 milions a Fiare. Entén, doncs, que en aquest 

cas no estan parlant de banca ètica i vol saber la situació real de les finances de l’ajuntament. En 

aquest sentit, pregunta si el tinent d’alcalde pot afirmar que aquesta emissió de bons no té res a 

veure amb les dificultats que té l’ajuntament a curt termini causades per la qüestió de les 

plusvàlues. 

Finalment, demana que aquesta informació se’ls lliuri per escrit en el decurs de la sessió. 

 

La Sra. MEJÍAS reconeix que l’ajuntament ha obtingut l’autorització del Govern de l’Estat per 

fer aquesta operació i assenyala que l’emissió de bons s’ha pogut fer gràcies a l’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució. En tot cas, mostra preocupació perquè a l’Ajuntament de Madrid 

s’ha produït una situació molt diferent i Barcelona en Comú dies enrere va presentar una moció 

de suport a aquell ajuntament perquè, segons ells, la monitorització de les finances locals que fa 

el ministeri és injusta. Tanmateix, comenta que la situació a l’Ajuntament de Madrid és 

conseqüència d’haver superat reiteradament la regla de despesa i el límit que estableix la Llei 

d’estabilitat pressupostària. 

Finalment, anuncia que el seu partit farà la mateixa pregunta al Congrés dels Diputats, per saber 

quina és la finalitat del Govern a l’hora d’autoritzar aquest tipus de despesa. En tot cas, allò que 

més els ha preocupat és l’informe negatiu que ha emès l’autoritat independent de responsabilitat 

fiscal, AIReF, organisme que els mereix credibilitat, que diu que l’Ajuntament de Barcelona en 

aquests moments està incorrent en situacions de risc a l’hora de garantir el sanejament de les 

finances locals. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que el ministeri és l’autoritat que ha d’autoritzar aquestes 

operacions i que això no té res a veure amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució ni amb 

l’impost de plusvàlues, sinó que és la política que segueix el govern municipal en matèria 

d’endeutament. 
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D’altra banda, assegura que el cas de Madrid no té res a veure amb la situació de Barcelona i 

que aquesta emissió de bons no té cap relació amb la regla de despesa. Insisteix que 

l’ajuntament no té aquest problema, sinó que es tracta d’una política estrictament financera d’un 

govern que ha reduït l’endeutament i que vol diversificar-lo al màxim. 

 

Es dóna per tractat. 

 

18.-  (M1519/7834) Que el Govern municipal implementi en el Pressupost 2018 una partida 

extraordinària per dotar una línia de subvencions directes i excepcionals per garantir el 

funcionament i la continuïtat de les entitats que treballen atenent directament persones amb 

discapacitat i que encara no han rebut la subvenció pertinent. 

 

La Sra. ROGNONI llegeix el text del prec. Exposa que l'Administració pública no pot oferir 

directament el nivell d’atenció que necessiten algunes persones amb discapacitat i ho han de fer 

les entitats que treballen en aquest àmbit. Aquestes entitats, afegeix, durant els dos darrers anys 

han patit dificultats i tensions de tresoreria i liquiditat molt importants. 

Tot seguit, assenyala que aquest prec té un antecedent l’any 2012 o 2013, quan aquestes entitats 

també varen patir aquestes dificultats a causa de la reducció del dèficit i perquè l’Estat no va 

pagar unes quantitats molt importants, de fins a 6.000 milions d’euros. En aquell cas, es va 

dotar l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat amb aquesta quantitat directa i 

excepcional per garantir la continuïtat d’aquesta assistència. 

Si bé en aquell cas la mesura era adreçada a polítiques laborals i de foment de la vida autònoma 

i independent, remarca que en aquest cas, la necessitat és una altra, provocada per la intervenció 

econòmica que ha patit la Generalitat de Catalunya, i no solament per l’aplicació de l’article 

155 de la Constitució, sinó també per altres circumstàncies que vénen de més enrere. Assenyala 

que és urgent cobrir les necessitats de les entitats d’aquest àmbit i, atès que l’Ajuntament de 

Barcelona té la capacitat d’intervenir-hi, demana que doni prioritat a aquesta actuació. 

 

La Sra. PIN confirma que els anys 2012 i 2013 l’Ajuntament de Barcelona va implementar unes 

subvencions per als centres especials de treball, a causa de les retallades que havien fet els 

governs de Convergència i Unió i del Partit Popular. Posteriorment, aquestes subvencions, que 

eren extraordinàries, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat les va consolidar i 

actualment pugen a 1.230.000 euros. Afegeix que també hi ha un conveni marc per a la inserció 

laboral, que ve del mandat anterior i que permet finançar l’activitat de la xarxa d’inserció 

laboral. 

A continuació, coincideix amb la Sra. Rognoni en l’anàlisi de la situació, si bé considera que 

actualment la Generalitat té recursos per satisfer aquesta necessitat, malgrat que els darrers 

mesos hagi patit una situació molt complicada a causa de l’aplicació de l’article 155. 

Per aquesta raó, rebutja el prec però es compromet a pressionar les administracions, sobretot el 

govern de l’Estat, perquè si l’aplicació de l’article 155 continua vigent pugui donar el vistiplau 

al finançament de les entitats d’aquest sector. 

 

La Sra. ROGNONI lamenta que no s’accepti el prec perquè, si bé admet que governar és 

complicat, representa una manca de suport a aquest sector que ofereix atenció a persones amb 

necessitats greus i agudes. Considera que l'Administració pública pot estudiar fórmules per 

ajudar aquestes entitats, tenint en compte que han passat dos anys molt complexos. 

 

La Sra. PIN creu que no discrepen en el fons de la qüestió, que és la necessitat de donar suport a 

aquestes entitats, sinó en quina ha de ser la font de finançament, tenint en compte les 

competències de les diferents administracions. En aquest sentit, insisteix que l’Ajuntament de 
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Barcelona ja atorga unes subvencions per valor d’1.230.000 euros, mesura que ja es va 

implementar durant el mandat anterior, i considera que la Generalitat també hi ha de posar 

recursos. Reitera, doncs, el compromís de pressionar el Govern de l’Estat perquè desbloquegi 

aquests recursos que actualment no arriben a les entitats. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/7864) Que el Govern municipal emprengui amb els agents socials i empresarials de la 

nostra ciutat les accions urgents que estimi necessàries, amb la col·laboració dels grups 

municipals, per garantir que Barcelona sigui sent la seu del Mobile World Congress. Oferint a 

l'esmentada organització garanties del normal funcionament dels serveis públics de la ciutat, per 

al desenvolupament amb èxit del MWC. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 14 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/7843) Instar el Govern municipal a modificar l'ordenança fiscal corresponent per 

declarar exempta la taxa d'adopció d'animals de companyia a favor de tots els barcelonins i les 

barcelonines. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que les polítiques municipals sovint són les de les coses petites, les 

del dia a dia i que afecten les persones, les famílies i fins i tot els animals. El Grup Popular no 

entén que es cobri una taxa per adoptar animals, quan el que s’hauria de fer és fomentar aquesta 

pràctica. Per aquesta raó, reclama que s’elimini la taxa que actualment es cobra per adopció 

d’animals de companyia, que és de 32 euros. Insisteix, doncs, que les adopcions d’animals al 

Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, que és una instal·lació municipal, s’haurien de 

fomentar i no pas posar-hi traves, perquè l’adopció representa una nova oportunitat per a 

l’animal i ajuda a millorar aquest centre municipal. Tot i que l’import solament sigui de 32 

euros, apunta que no deixa de representar una trava per a l’adopció. 

A més a més de suprimir la taxa, creu que s’haurien d’impulsar campanyes per incentivar 

l’adopció de gossos i gats abandonats, per comptes de penalitzar-la amb aquesta mena de taxes. 

Finalment, assenyala que a Catalunya s’abandona un animal de companyia cada divuit minuts i 

que a final de 2017 varen ingressar al centre municipal per abandonament 1.085 gossos i 551 

gats, dels quals solament s’han adoptat 605 gossos i 348 gats. 

 

El Sr. XIMENO assenyala que aquesta taxa de 32 euros inclou la identificació, l’esterilització, 

la desparasitació i la vacunació de l’animal i amb aquest import no es cobreixen tots aquests 

serveis. 

En segon lloc, indica que els titulars de la targeta rosa i els que tenen una renda familiar inferior 

al salari mínim interprofessional ja són exempts d’aquesta taxa. En canvi, considera que regalar 

l’animal fins i tot va en contra de l’esperit i de la lògica del prec, perquè adquirir un animal de 

companyia ha de ser un acte reflexiu més que no pas impulsiu. No li sembla, doncs, que regalar 

l’animal sigui una via que afavoreixi aquesta decisió. 

A continuació, confirma que les dades que ha donat el Sr. Mulleras són correctes i assenyala 

que el problema principal en aquest àmbit és el grau d’abandonament, però que les adopcions 
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són superiors a les dels anys anteriors. Està d’acord, doncs, que cal promoure l’adopció però 

assenyala que també s’ha d’abordar el problema dels abandonaments. En aquest sentit, esmenta 

que a aquesta problemàtica s’afegeixen els cadells no desitjats, el tràfic fronterer de cadells en 

molt males condicions i l’arribada d’animals d’altres comunitats autònomes, en moltes de les 

quals encara se sacrifiquen els animals, que els duen a Catalunya i especialment a Barcelona 

perquè s’hi fa una bona gestió de les adopcions. Creu que fóra important que el Govern 

d’Espanya, que és a la cua en polítiques de protecció, de control fronterer d’animals de 

companyia i de gestió del benestar dels animals, hi hauria de fer més feina i podria ajudar a 

reduir els abandonaments. 

En conclusió, opina que reduir la taxa de 32 euros no és una bona línia per promoure una 

adopció responsable i, tot i que hi ha un problema a la ciutat, creu que s’ha d’abordar amb tota 

una altra sèrie d’accions. 

 

El Sr. MULLERAS està convençut que si aquest prec l’hagués qualsevol altre grup municipal 

que no fos el Grup Popular el govern l’hauria acceptat, perquè és una proposta de sentit comú. 

Lamenta, doncs, el sectarisme ideològic del govern, que perjudica els animals i la gent que de 

bona fe vol adoptar un animal del Centre d’Acollida d’Animals solament perquè la proposta la 

presenta el seu grup. Insisteix que s’ha de fomentar l’adopció i no posar-hi traves. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/7865) Quines raons justifiquen l'emissió de deute públic per part de l'Ajuntament de 

Barcelona? 

 

Tractada conjuntament amb el punt 17 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/7830) Manté el Govern municipal el compromís d'obertura del Mercat de Sant Antoni i 

la finalització de les obres d'urbanització del seu entorn l'abril del 2018? 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el Grup d'Esquerra Republicana està preocupat perquè des de 

l’inici del mandat s’ha anat retardat l’obertura del mercat de Sant Antoni, que s’havia de 

produir a final de 2016 o a principi de 2017; posteriorment, amb el Grup Socialista al govern, el 

Sr. Collboni va insinuar que potser aquesta obertura s’hauria d’endarrerir i, finalment, el mes de 

maig de 2017 la regidora Ballarín, que en aquell moment era responsable de Comerç i Mercats, 

va anunciar que el mercat s’obriria el mes d’abril de 2018 i que el motiu fonamental d’aquest 

endarreriment era que s’havia de fer la urbanització dels entorns del mercat, la transformació de 

la cruïlla entre els carrers de Borrell i de Tamarit per convertir-la en una gran plaça. 

Per aquestes raons, i atès que falten menys de tres mesos de la data anunciada per a l’obertura 

del mercat, pregunta si el govern municipal manté aquest compromís. 

 

El Sr. LÓPEZ respon que aquest compromís es manté. Informa que l’obra civil a l’interior del 

mercat de Sant Antoni és acabada, que el 90 % de les instal·lacions són fetes i que en aquest 
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moment s’està esperant rebre el subministrament elèctric per començar a fer proves. Comenta 

que aquesta darrera actuació és la que va més justa de temps però que es manté dintre dels 

terminis previstos i Endesa ja ha fet el 75 % de la feina. Pel que fa a rampes i ascensors, s’ha 

finalitzat el 98 % de la feina, i les persianes i tancaments dels encants estan al 90 %. Quant al 

supermercat, informa que s’ha adjudicat i ja han començat les obres. Finalment, assenyala que 

els paradistes estan presentant projectes i està previst que comencin els treballs a les parades a 

final de gener o començament de febrer. 

En relació amb els entorns del mercat, indica que en aquest moment s’està treballant en el 

subsòl de les zones que s’han d’urbanitzar i, d’acord amb els paradistes implicats, s’està 

finalitzant el prototip de marquesina que s’ha d’instal·lar per donar cobertura al mercat 

dominical i a les parades especials. Pel que fa a la urbanització dels carrers de Borrell i de 

Tamarit, comenta que els fonaments de les parades del mercat dominical ja s’han fet, la xarxa 

d’enllumenat està al 60 %, la xarxa de clavegueram al 50 % i la pavimentació i la resta de 

treballs en superfície és previst que estiguin enllestits el mes d’abril, amb un petit avançament 

sobre el calendari previst. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’explicació. Explica que pocs dies abans de Nadal va poder 

visitar l’interior del mercat i confirma que l’obra civil és acabada. Tanmateix, va veure més 

endarrerida la instal·lació de les parades i no sap si en els dos mesos i mig que falten per a la 

inauguració tot serà a punt. També li preocupa especialment la situació dels entorns perquè veu 

que la feina va endarrerida. Per tant, pregunta què passarà amb l’obertura si el mercat està 

enllestit però els entorns no. Creu que no es pot allargar més l’obertura d’aquest mercat perquè 

els veïns fa vuit anys i mig que suporten aquestes obres. Reclama, doncs, que es faci un gran 

esforç per complir el compromís d’obrir el mercat el mes d’abril de 2018. 

 

El Sr. LÓPEZ reitera que l’objectiu és obrir el mercat el mes d’abril, malgrat la complexitat que 

implica la urbanització de l’entorn. Insisteix que tothom treballa amb aquest objectiu i que els 

calendaris s’estan complint. 

 

Es dóna per tractada. 
 

23.-  (M1519/7831) Quina incidència pot tenir a la ciutat de Barcelona la suspensió per part del 

Tribunal Constitucional de la llei catalana de comerç, especialment en l'àmbit dels horaris 

comercials? 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el mes de novembre de 2017 el Govern espanyol va presentar 

un recurs al Tribunal Constitucional contra diverses lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, 

entre elles la Llei catalana de comerç, serveis i fires. Apunta que l’objectiu del recurs era 

suspendre alguns preceptes de la llei que fan referència als horaris comercials, a l’ordenació 

comercial i al règim lingüístic. Aquest recurs, afegeix, es va fer efectiu en ser admès a tràmit a 

mitjan mes de desembre, fet que va suposar la suspensió dels articles recorreguts i del termini 

de presentació d’al·legacions per la Generalitat, en virtut de l’aplicació de l’article 155. 

Considera, doncs, que aquest és un altre exemple de l’abús que suposa l’aplicació d’aquest 

article 155 sobre el Govern de Catalunya i de l’intent del Govern del Partit Popular d’atacar el 

model comercial català per continuar l’ofensiva de liberalització al servei de les grans 

superfícies comercials. 

Finalment, llegeix el text de la pregunta i demana al govern municipal quines accions té previst 

dur a terme per fer front a aquesta situació i defensar el model de comerç urbà i de proximitat 

de Barcelona. 
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El Sr. MARÍ confirma que el dia 15 de desembre els varen notificar l’admissió a tràmit del 

recurs d’inconstitucionalitat i assenyala que aquesta pràctica comença a ser tradició perquè 

anteriorment el Govern de l’Estat ja havia impugnat els articles relacionats amb els horaris 

comercials del Decret 4/2012, de 30 d’octubre, i posteriorment es varen impugnar també 

diversos preceptes de la Llei 3/2014, que es varen suspendre mitjançant sentència de 16 de 

febrer de 2017. Tanmateix, assenyala que aquesta llei, que ara se suspèn en part, flexibilitza les 

limitacions als horaris comercials que imposaven les normes catalanes anteriors, atès que 

s’unifiquen els horaris de tancament a les 21 hores entre octubre i maig, i a les 22 hores entre 

juny i setembre. Constata, doncs, que la norma de 2017 és més flexible que la de 2014. A més a 

més, assenyala que s’amplia el límit, que era de setanta-dues hores, a setanta-cinc. Tot i així, 

indica que aquesta norma és més restrictiva que la norma espanyola, basada en la liberalització 

d’horaris i que limita el temps d’obertura a noranta hores setmanals. 

El govern municipal opina que una major regulació horària és favorable per al comerç, perquè 

assegura un grau de competència i no altera arbitràriament l’estructura del mercat, i estableix un 

marc d’igualtat de condicions. Per contra, considera que la liberalització en aquest cas és un 

concepte enganyós perquè afavoreix un major grau d’oligopoli, beneficia les grans superfícies i 

perjudica el comerç petit. Per altra banda, manifesta que la regulació també és favorable als 

treballadors del comerç perquè permet una major conciliació i frena la substitució de treball 

estable per precari. Finalment, subratlla que la regulació també és beneficiosa per als 

consumidors perquè suposa una protecció de formes i de tradicions de compra, de comerç de 

proximitat, i manté la viabilitat i la vitalitat dels centres i dels barris. 

Per aquestes raons, el govern pensa que és important mantenir els termes actuals de l’acord amb 

les entitats més representatives del sector, perquè facilita que a Catalunya i a Barcelona els 

horaris comercials estiguin orientats per l’esperit de la normativa catalana de 2014. També 

esmenta l’acord sobre els diumenges i dies festius, de 18 de febrer de 2016. Assenyala que 

l’efectivitat d’aquests acords hauria de limitar la incidència que aquest recurs pugui tenir sobre 

el sector. 

 

La Sra. CAPDEVILA entén que l’Ajuntament de Barcelona preveu mantenir els horaris 

comercials a la ciutat que es varen acordar amb el sector el 18 de febrer de 2016, acord que 

tenia el suport de la majoria dels grups municipals. Entén, doncs, que l’horari continuarà essent 

de setanta-cinc hores setmanals i que es mantindrà l’obertura de festius que es va establir 

mitjançant aquell acord. 

 

El Sr. MARI confirma aquestes apreciacions. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

24.-  (M1519/7854) Quin és l'import específic que el Govern municipal ha previst en la proposta de 

pressupostos formulada pel 2018 per a la dotació del fons d'impuls a la recerca anunciat i quines 

seran les seves finalitats concretes i model de gestió? 
 

La Sra. BALLARÍN exposa que després que Barcelona no aconseguís acollir la seu de 

l’Agència Europea del Medicament, el 28 de desembre l’alcaldessa Colau va convocar algunes 

institucions de recerca i amb aquell gest el Grup Socialista entén que va voler evidenciar que, 

tot i haver perdut aquesta oportunitat, calia donar un impuls a la recerca a la ciutat. Creu que 

aquesta iniciativa va arribar amb un cert retard, dos anys i mig després de l’inici del mandat, 

però celebra que finalment es fes aquella reunió. Comenta que l’alcaldessa va anunciar una 

taula permanent de recerca i un fons per captar inversions de recerca. 
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Seguidament, assenyala que el govern ha presentat un projecte de pressupostos i, per tant, vol 

saber quina és la quantitat exacta que aquest projecte de pressupostos preveu per desenvolupar 

el fons de recerca; quina quantitat correspon a activitats diverses per crear aquest nou fons i 

quina quantitat correspon a partides i projectes que ja existien amb caràcter previ; quantes 

reunions s’han fet de la taula permanent de recerca, i finalment quin pla de treball té el govern 

per impulsar la ciència a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. GÓMEZ aclareix que el govern no pretén que aquest fons depengui al cent per cent de 

l’ajuntament, sinó que l’han obert a les principals entitats de recerca de la ciutat. Seguidament 

informa que s’han celebrat dues reunions del grup impulsor, del qual formen part entitats com 

el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona o la Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació, entre d’altres. 

Estan considerant dues possibilitats. En primer lloc, volen entendre i concretar les necessitats 

reals del sector que són capaços d’abastar i on aquest fons de recerca podria ser útil. 

Paral·lelament es fan altres reunions amb les entitats que creuen que els han d’ajudar a donar 

aquests continguts. També treballen en el model per definir els projectes que haurien de ser 

susceptibles de rebre aquests fons. 

En segon lloc, pel que fa a la part de finançament, el govern té una idea de què vol fer amb 

aquest fons però no vol de cap manera que es formi solament amb diners de l’ajuntament. Creu 

que això és important perquè no és un fons per a un any i per a dos, sinó que volen que perduri 

en el temps i sigui una eina útil per a la ciutat en les properes legislatures. 

D’altra banda, el govern treballa amb diferents institucions i gent sensible a aquesta necessitat 

que té Barcelona perquè en aquest projecte hi hagi una col·laboració publicoprivada. Insisteix 

que aquesta eina ha de ser útil i que ha de tenir el consens de les entitats que es dediquen a la 

recerca i a la innovació per impulsar projectes que tinguin aplicacions directes en la qualitat de 

vida a la ciutat. 

Finalment, informa que aviat es convocarà una taula plenària, en la qual s’anunciarà la quantitat 

exacta d’aquest fons, tant l’aportació municipal com la que faran altres entitats. 

 

La Sra. BALLARÍN té la impressió que aquest projecte encara està una mica verd. Considera 

que ja hi ha bastants diagnòstics fets per avaluar les necessitats reals del sector i li sembla bé 

que es parli de col·laboració publicoprivada, però insisteix que té la impressió que el projecte 

encara està molt verd i tem que no es pugui convertir en fum. 

Quant a la qüestió pressupostària, manifesta que el seu grup hi estarà molt amatent perquè han 

quantificat que en aquest moment hi ha consignats per a recerca 1,8 milions d’euros, sumant els 

projectes que ja s’estan finançant des de l’ajuntament. Controlaran, doncs, que els recursos 

destinats a aquest fons nou no hagin estat pressupostats prèviament amb altres conceptes, 

perquè altrament se sentirien enganyats. Tanmateix, s’imagina que no hi haurà grans 

innovacions i que el finançament de fora, com ha passat tradicionalment, provindrà de les 

comunitats RIS3 i de projectes europeus. 

En conclusió, troba encertada aquesta iniciativa, si bé considera que arriba una mica tard. 

 

Es dóna per tractada. 

  

25.-  (M1519/7855) Quina és la previsió de tancament del superàvit del pressupost municipal per 

l'any 2017, i en el cas que n'existeixi, a què es proposa destinar? 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text de la pregunta. 
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El Sr. PISARELLO assenyala que en aquest moment encara no s’ha tancat la comptabilitat de 

l’exercici i s’estan comptabilitzant factures amb càrrec al pressupost de 2017, de manera que les 

dades de tancament encara no són disponibles. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que no pot forçar una resposta si el govern no la vol donar. En tot cas, 

mostra preocupació per aquest tema, a causa dels antecedents en la generació de superàvit, que 

l’any 2016 va ser de 97,3 milions d’euros. Recorda que l’alcaldessa Colau havia estat molt 

crítica durant el mandat de l’alcalde Trias amb la generació de superàvit quan hi havia 

necessitats a la ciutat. El seu grup, doncs, estarà amatent a aquesta qüestió perquè considera que 

és important que es pugui fer el tancament de l’exercici sense superàvit, cosa que indicaria que 

els ingressos i les despeses s’han programat bé, i que s’han executat correctament. En el 

moment que el govern doni les dades, doncs, analitzaran si els ingressos i despeses s’han 

programat i s’han executat correctament o bé si el govern ha aprofitat els darrers moments per 

comprar solars o per fer altres inversions per tal d’evitar que es produeixi aquest superàvit. En 

tot cas, li sorprèn que en aquesta època de l’any el govern encara no pugui fer una previsió 

sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. PISARELLO indica que l’estat dels comptes és el mateix que cada any i que no hi té res 

més a afegir. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/7844) Quin és l'impacte econòmic i pressupostari de l'esfondrament dels nínxols del 

Cementiri de Montjuïc, tenint en compte els danys i perjudicis i altres aspectes, i especificant el 

que es pagarà a càrrec de l'assegurança i el que haurà d'assumir l'Ajuntament de Barcelona ? 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el dia 15 de setembre de 2017 es varen ensorrar 144 nínxols del 

cementiri de Montjuïc, on hi havia 358 difunts. El Grup Popular no entén que una activitat que 

ha generat 22 milions d’euros de beneficis en els darrers onze anys pugui tenir aquests 

problemes greus de manteniment per manca d’inversió en les instal·lacions. 

Vol saber, doncs, quines seran les repercussions econòmiques d’aquest fet. En aquest sentit, 

esmenta l’informe de la Síndica de Greuges de Barcelona que es referia a aquest esfondrament 

de nínxols. També demana que el govern faci una quantificació econòmica de les possibles 

reclamacions per danys i perjudicis, tant d’aquelles que anirien a càrrec de les asseguradores 

com d’aquelles que no tenen aquesta cobertura. A més a més, demana una quantificació de les 

inversions necessàries per al manteniment dels cementiris i l’elaboració d’un nou pla director. I, 

finalment, també vol saber el cost de la identificació de les restes i qualsevol altra mesura 

derivada d’aquests fets. Considera que, com a regidors de l’ajuntament, tenen dret a obtenir 

aquesta informació en el decurs de la sessió. 

 

El Sr. VALMAÑA indica que tant Cementiris de Barcelona com l’ajuntament són conscients 

dels perjudicis que ha causat aquest esfondrament a les famílies afectades i, per aquesta raó, 

estan emprant tots els recursos materials i humans necessaris per rescabalar-les. Han traslladat 

aquest compromís als afectats i assegura que aquesta és la seva prioritat. 

D’altra banda, diu que encara no es coneix amb exactitud l’abast econòmic de l’esfondrament 

d’aquest bloc de nínxols del cementiri de Montjuïc perquè encara hi ha tècnics que treballen en 

els càlculs i en els projectes de restabliment. Però pot avançar que l’ajuntament no escatima 

recursos de cap mena per mirar de resoldre aquesta situació. Informa que fins aquest moment 
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els esforços s’han centrat en la consolidació de la zona afectada i en les tasques d’identificació 

dels difunts. A més a més, apunta que el consell d’administració de Cementiris de Barcelona en 

les dues sessions extraordinàries que s’han fet per explicar exactament l’estat de la situació 

relativa a aquest incident, va prendre la determinació d’augmentar la dotació pressupostària de 

2018 destinada al manteniment i rehabilitació del cementiri de Montjuïc fins a 1,5 milions 

d’euros. 

Quant a l’assegurança, comenta que Cementiris de Barcelona disposa de dues pòlisses, una de 

danys materials i una altra de responsabilitat civil per danys a tercers. Assegura que aquestes 

dues pòlisses poden cobrir tots els danys que va causar l’esfondrament. En aquest moment 

negocien amb SegurCaixa per acordar els terminis i les formes per fer front a aquestes despeses. 

Espera que en el decurs dels propers dies, o com a màxim durant les properes setmanes, podran 

tenir més informació. 

Per acabar, remarca que les tasques que es realitzen als cementiris s’executen per mandat del 

consell d’administració de Cementiris de Barcelona, que ha estat informat dels resultats 

obtinguts i on se sotmet a aprovació, si escau, qualsevol nova actuació. 

 

El Sr. MULLERAS replica que el director general de Cementiris de Barcelona no pot dir que no 

té les quantificacions econòmiques que ha preguntat perquè, si això fos veritat, seria un mal 

director general. Està convençut, doncs, que té aquesta quantificació i no entén per què no la vol 

fer pública a la Comissió d’Economia i Hisenda. En aquest sentit, recorda que el govern té 

l’obligació de contestar a les preguntes que se li formulen. 

D’altra banda, apunta que ell mateix és membre del consell d’administració de Cementiris de 

Barcelona i el 28 de setembre va demanar un detall de les inversions dels darrers deu anys i 

encara no ha rebut aquesta informació. Tampoc ha rebut les pòlisses d’assegurança, que ha 

demanat per escrit a l’ajuntament en tant que regidor del consistori. 

Per aquestes raons, pregunta si s’està amagant deliberadament aquesta informació per alguna 

raó. Insisteix que els responsables de Cementiris de Barcelona tenen aquesta informació i que 

tenen l’obligació de donar-la als regidors i membres del consell d’administració que la 

demanen. 

 

El Sr. VALMAÑA diu que fins aquest moment les despeses imputades a aquest incident han 

estat exactament de 137.000 euros, xifra provisional i que ha d’augmentar. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

27.-  (M1519/7820) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de març de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/5818) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Realitzar un estudi sobre l'impacte 

econòmic del MWC desagregat en funció dels beneficiaris (expositors, hostaleria, restauració, 

agències de viatges, empreses de lloguer de vehicles, etc.), quins beneficis han anat a l'àmbit 

privat i quins a l'àmbit públic, quins ingressos són directes, indirectes i repercutits, així com en 

funció de les despeses amb especial atenció a l'ús de les infraestructures, la càrrega en la 

mobilitat, l'ocupació de l'espai públic, la neteja, la seguretat, l'ús del transport públic, la 

publicitat subvencionada, les ajudes econòmiques, els descomptes fiscals, la contaminació 

atmosfèrica i acústica, etc. 2. Realitzar un estudi sobre els llocs de treball temporal del MWC, 

en quins sectors es desenvolupen per nombre de treballadors i treballadores, quants són per 
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homes i quants per a dones, quin conveni els i les hi correspon per sector, quants i quantes són 

contractades per empreses o ens públics i quantes per empreses privades, quins sous representen 

per a cada nivell del sector i conveni i quina és la duració del contracte segons sector i conveni. 

 

La Sra. REGUANT exposa que el mes de març de 2017, després de la celebració del Mobile 

World Congress, el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona va presentar una proposició en què 

demanava una sèrie d’estudis per tal de resoldre la falta de transparència i l’opacitat de 

l’empresa GSMA davant de diverses denúncies sobre la precarietat laboral i per aclarir quin és 

l’impacte econòmic que té aquest esdeveniment. Remarca que falten pocs dies per a la 

celebració de l’edició d’enguany del MWC i, per tant, aquests debats poden tornar a sorgir. Per 

tant, vol saber en quin punt es troben els estudis que el mes de març de 2017 es va aprovar que 

es farien. 

 

El Sr. GÓMEZ informa que s’ha fet el procés de licitació, al qual s’han presentat quatre 

empreses, i en aquest moment estan en fase de valoració de les propostes. Afegeix que aquest 

estudi no analitzarà solament l’impacte que té el MWC durant els dies en què se celebra. Atès 

que l’impacte és important en molts sectors de la ciutat, més enllà d’hotels, taxistes i gent que 

treballa directament en el sector del mòbil, aquest estudi donarà una idea que quins sectors es 

potencien i creixen gràcies al Congrés Mundial del Mòbil, i quines feines s’estan creant a partir 

de la tecnologia mòbil. 

 

La Sra. REGUANT pregunta quan tenen previst que aquests informes estiguin enllestits perquè 

recorda que es va aprovar de fer-los el mes de febrer de 2016 i que durant un ple del Consell 

Municipal el govern es va comprometre a encarregar-los. Creu, doncs, que cal tenir un calendari 

mínim per a l’elaboració de l’informe perquè, a més a més, potser així es podran recollir totes 

les denúncies sobre precarietat laboral que tenen una relació directa amb aquest esdeveniment, 

tot i que li sembla bé que aquest estudi s’ampliï a totes les ramificacions que té el Mobile World 

Congress. 

 

El Sr. GÓMEZ respon que preveuen fer l’adjudicació a final de gener i l’estudi creu que el 

tindran enllestit durant el primer semestre de 2018. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI)  Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.28 h. 

 


