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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 17 d'abril de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 d'abril de 2018, s'hi reuneix la 

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

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

Prados, 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 i els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent 

de Presidència i Economia; José García Puga, gerent del Districte de Sant Martí, i Álvaro Porro 

González, Comissionat d'Economia Social i Desenvolupament Local i Consum; Frederic 

Ximeno i Roca, Comissionat d’Ecologia, i Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

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

 

S'obre la sessió a les 16,36 h. 

 

 

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

  

La Sra. CAPDEVILA assenyala que l’acta no reflecteix si el prec que el Grup d’Esquerra 

Republicana va formular en la sessió anterior va ser acceptat o no, de manera que no saben si 

han de fer un seguiment d’aquest prec. Demana, doncs, que s’aclareixi aquest punt. 

 

El Sr. PISARELLO considera que l’acta és correcta i que aquesta qüestió ja s’ha discutit moltes 

vegades. Insisteix que jurídicament els precs es responen, tal com diu el Reglament orgànic 

municipal, i per tant no s’han d’acceptar o no acceptar. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica que el Sr. Pisarello va fer aquesta consulta a Secretaria, que 

Secretaria va respondre i que a l’acta no consta aquesta circumstància. En tot cas, recorda que 

fa molts anys que és consellera de districte i que en fa tres que és regidora, i aquest és el primer 

cop que sent a dir que els precs solament s’han de respondre, quan tenia entès que el Govern els 

havia d’acceptar o de rebutjar. Admet que pot ser que ho tingui mal entès, però si no sap si el 

prec s’ha acceptat o no tampoc pot saber si pot fer-ne un seguiment. 

 

El Sr. PISARELLO insisteix que aquesta és una qüestió jurídica. 

 

La PRESIDENTA indica que hi ha un conflicte, que ja comença a ser habitual, amb la 

interpretació que fa Secretaria sobre la part de precs i preguntes. Assenyala que sempre s’havia 

considerat que a les preguntes s’hi respon i que els precs s’accepten o es rebutgen. Considera, 

doncs, que aquesta nova interpretació s’hauria de justificar per poder garantir el seguiment de 

les iniciatives que presenta l’oposició. Demana, doncs, a Secretaria que fes un informe sobre 
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aquesta qüestió o bé que s’elevi aquesta qüestió a l’òrgan competent, que és la Junta de 

Portaveus, perquè estableixi quina interpretació s’ha de fer del ROM. 

 

La Sra. CAPDEVILA es mostra d’acord que la Junta de Portaveus aclareixi aquesta qüestió. 

D’altra banda, demana que Secretaria faci arribar una nota formal per escrit a tots els grups 

sobre aquest punt. 

 

El Sr. PISARELLO diu que aquesta nota la pot fer ell mateix. 

 

La PRESIDENTA reitera que aquesta qüestió s’ha de tractar a la Junta de Portaveus i demana 

que la secretaria reculli a l’acta d’aquest organisme el sentit majoritari dels grups municipals. 

Indica que hi ha molts aspectes del Reglament que depenen d’interpretacions. 

 

S'aprova. 

 

II) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 22 de març de 2018: 

 

1.-  (3-041/2018) APROVAR l’expedient núm.3-041/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

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

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

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

de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per finançar 

projectes municipals en matèria de turisme, segons acord de les Comissió de Govern de 18 de 

gener de 2018, per un import total de 222.640,00 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

18030795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

2.-  (3-042/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-042/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 150.739,61 euros, per fer front a despeses derivades dels contractes de serveis 

per la gestió d’equipaments juvenils i Casals de Gent Gran, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 18030791; 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 12 d'abril de 2018: 

 

3.- (38 A /2018) APROVAR la incorporació de l’exercici 2017 per l’exercici 2018 dels romanents 

de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2017, corresponents a despeses amb finançament 

afectat per un import de 441.172,88 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 

182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
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Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost 

de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos 

afectats (compromisos concertats). 

 

4.-  (38 B /2018) APROVAR la incorporació de l’exercici 2017 per l’exercici 2018 dels romanents 

de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2017, corresponents a despeses amb finançament 

afectat per un import de 9.283.872,22 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 

182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost 

de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos 

afectats (drets reconeguts). 

 

5.-  (38 C /2018) APROVAR la incorporació de l’exercici 2017 per l’exercici 2018 dels romanents 

de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2017, per un import de 2.765.846,49 euros, de 

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

a l’expedient, finançats amb el Romanent Líquid de Tresoreria positiu de l’any 2017. 

 

6.-  (3-007/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-007/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 923.887,00 euros, per fer front a despeses addicionals del contracte de serveis 

d’atenció telefònica al ciutadà de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18011591; i PUBLICAR 

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

 

7.-  (3-062/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-062/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 23.572,95 euros, per fer front a despeses derivades del contracte de serveis per 

la gestió del Centre Cívic Carmel del Districte Horta-Guinardó, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 18040491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

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

 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

d) Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/8791) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar de l'estat de 

la implantació de la targeta de fidelització de comerç i mercats. Demanem que la resposta sigui 

facilitada per escrit en el transcurs de la Comissió. 

 

El Sr. BLASI vol saber en quin punt es troba la implementació de la targeta de fidelització de 

comerç i mercats, en la qual ja es va començar a treballar durant el mandat anterior. Creu que el 

Govern actual ha aturat aquest treball, cosa que contrasta amb altres projectes que sí que ha tirat 

endavant, com el projecte pilot de moneda ciutadana a l’eix Besòs. 
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El Sr. COLOM explica que quan va assumir el primer cop la responsabilitat de la Regidoria de 

Comerç hi havia dues entitats que treballaven en aquesta qüestió, una de les quals tenia la feina 

més avançada que l’altra, si bé no hi havia cap projecte concret finalitzat. Aquestes entitats, 

afegeix, varen demanar el suport de l’ajuntament i desmenteix que durant el mandat present 

s’hagi aturat aquesta iniciativa. 

En tot cas, està d’acord que el comerç de proximitat de Barcelona ha de ser capaç d’adaptar-se a 

les noves tecnologies. Indica que alguns comerços, individualment, ja treballen en aquesta línia 

i promouen targetes de fidelització. Per tal de preservar la unitat del comerç de proximitat, però, 

creu que és raonable que hi hagi una targeta que abasti el conjunt del comerç associat als 

diversos eixos. Així, doncs, al començament del mandat el Govern municipal va intentar 

unificar criteris perquè semblava absurd promoure dues targetes diferents. Entén que aquesta 

targeta hauria d’afavorir la presència dels comerços a internet i de contribuir a la digitalització. 

D’altra banda, comenta que una de les entitats promotores de la targeta va tenir problemes 

seriosos i va desaparèixer, de manera que el projecte es va aturar. Tanmateix, juntament amb la 

regidora Ballarín varen continuar treballant per configurar una plataforma que signifiqués una 

oportunitat per al comerç petit aprofitant la tecnologia del big data per tal d’atraure nova 

clientela i afavorir les sinèrgies entre els diversos comerços. 

A continuació, remarca que s’està treballant en un projecte més elaborat, amb el suport de 

l’ajuntament però partint de la iniciativa del sector del comerç. En aquesta línia, comenta que es 

va començar a fer una prova pilot al districte de l’Eixample que ha de permetre valorar la 

implantació del projecte i estendre’l a la resta de la ciutat. Com a novetat respecte de la 

iniciativa anterior, assenyala que s’hi han incorporat els mercats municipals. Aquest projecte, 

afegeix, es troba en l’última fase d’elaboració i el Govern està negociant amb diverses 

associacions l’impuls del projecte. Informa que el col·lectiu promotor es reuneix periòdicament 

i properament presentarà una proposta definitiva, amb l’objectiu que durant l’estiu de 2018 ja es 

pugui posar en marxa. 

Finalment, informa que a començament del mes d’abril aquesta qüestió es va tractar al Consell 

Rector de l’Institut Municipal de Mercats, però indica que en la fase actual cal discreció per 

aconseguir arribar a un acord. Tanmateix, quan aquest acord estigui enllestit es compromet a 

explicar-ne els detalls i augura que aquesta iniciativa tindrà èxit. 

 

El Sr. BLASI agraeix les explicacions, si bé no li ha quedat clar si el Govern actual va trobar o 

no els treballs que el Govern anterior havia deixat enllestits. Exposa que el grup promotor 

d’aquesta iniciativa fa quatre anys que hi treballa, circumscrit bàsicament al districte de 

l’Eixample. Precisament, comenta que el Sr. Colom va començar el mandat com a regidor del 

Consell de Districte de l’Eixample i com a regidor responsable de l’àmbit de Comerç i Mercats, 

i la directora de Comerç també era la responsable tècnica de Comerç al districte de l’Eixample. 

A més a més, el gerent actual de l’Institut Municipal de Mercats també era el gerent del districte 

i, per tant, havia d’estar al corrent d’aquest projecte, perquè els treballs es feien conjuntament 

entre Comerç i Mercats, i amb la col·laboració indispensable del sector privat. En tot cas, 

assenyala que el Govern no ha presentat cap mesura ni cap informe sobre aquesta qüestió. 

Tot seguit, remarca que el Govern ha pogut engegar el projecte pilot de la moneda ciutadana a 

l’eix del Besòs, però encara no ha impulsat aquesta targeta de fidelització, que afecta el conjunt 

de la ciutat i que és reclamat pel sector del comerç. 

Així, doncs, anuncia que el Grup Demòcrata farà un seguiment de la informació que vagin 

rebent i espera que aquesta qüestió es tracti en alguna comissió perquè considera que aquesta ha 

de ser una eina molt útil. 

Per acabar, comenta que quan s’implementi aquesta mesura ja hauran passat més de tres anys 

des de l’inici del mandat i creu, doncs, que la inactivitat del consistori ha estat clamorosa en 
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aquest àmbit. Per tant, emplaça el Govern a creure’s els temes relacionats amb el comerç i els 

mercats, i demana que no se circumscrigui als projectes ideològics pels quals ha apostat 

clarament des del començament del mandat, sinó que també tingui en compte aquelles 

iniciatives que generen consens entre els grups municipals i el sector comercial. 

 

El Sr. SIERRA no vol valorar el que es va fer durant el mandat anterior perquè el Grup de 

Ciutadans no era al consistori. Assenyala que totes les grans empreses i les multinacionals tenen 

una targeta de fidelització, que el seu grup té un compromís per preservar el comerç de 

proximitat i el comerç associat als eixos comercials de Barcelona i també està preocupat per la 

situació dels mercats municipals. Per aquestes raons, creu que és bàsic implementar aquesta 

targeta per fidelitzar els compradors, per fomentar el consum i per aconseguir una millora de la 

qualitat del servei prestat als barcelonins. 

A continuació, demana que els avantatges que suposaria aquesta targeta de fidelització no 

consisteixin en punts o descomptes que es materialitzin en la moneda local que el Govern vol 

implantar al Besòs o en una altra moneda d’aquest tipus d’àmbit barceloní, sinó que 

consisteixin en descomptes i avantatges deslligats del populisme del Govern de Barcelona en 

Comú. 

Finalment, emplaça el Govern a continuar treballant en aquest projecte perquè totes les grans 

empreses tenen una targeta de fidelització i creu, doncs, que seria important que els eixos 

comercials i els mercats municipals avancessin en aquesta línia per protegir el comerç de 

proximitat de la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA creu que l’establiment d’aquesta targeta de fidelització és una bona idea 

per impulsar el comerç de proximitat i els mercats municipals. Tanmateix, recorda que a la 

darrera sessió de la Comissió No Permanent d’Estudi de la Situació Econòmica de Barcelona, 

que es va dedicar al sector del comerç, els set representants de les entitats comercials que hi 

varen comparèixer es varen queixar de la falta de suport que tenen de l’ajuntament i de la feina 

que ha fet el Govern municipal en aquest àmbit durant els darrers tres anys. 

Seguidament, remarca que si es compleixen les previsions que ha anunciat el Sr. Colom i 

aquesta targeta es posa en funcionament durant l’estiu de 2018, faltarà menys d’un any per a la 

celebració de les eleccions municipals, i el Grup d'Esquerra Republicana entén que aquesta 

iniciativa s’hauria pogut posar en marxa molt abans. En tot cas, el seu grup valora positivament 

totes les accions per promoure les compres en el comerç de proximitat i en els mercats 

municipals, si bé insisteix que el Govern actua amb retard. 

D’altra banda, malgrat que el regidor Colom hagi demanat discreció en aquesta qüestió, 

pregunta com s’impulsarà aquesta targeta, si les entitats comercials faran una campanya de 

promoció i propaganda o si ho farà l’ajuntament mateix. 

Pel que fa a la prova pilot que el Sr. Colom ha dit que es feia al districte de l’Eixample, 

comenta que ella viu en aquest districte, que va a comprar al mercat de la Concepció i a les 

botigues del districte, però que s’acaba d’assabentar d’aquesta iniciativa. Així, doncs, creu que 

s’ha de fer una campanya de promoció i informar els ciutadans que aquesta targeta la impulsen 

l’ajuntament i les associacions comercials, i d’on es pot recollir. Així, recorda que quan el seu 

grup municipal l’any 2005 va assumir la responsabilitat de gestionar els mercats va fer una 

targeta per als clients dels mercats i, segons han pogut constatar, l’any 2017 encara era 

utilitzada als mercats del Clot, la Sagrada Família, el Bon Pastor, Horta, Marina i la Llibertat. 

Pregunta, doncs, si la targeta que vol implementar el Govern municipal anul·larà aquesta altra. 

Finalment, reclama que la targeta de fidelització s’implementi durant d’estiu per assegurar que 

durant la campanya de Nadal ja estigui en ple funcionament i sigui coneguda pels compradors. 
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La Sra. BALLARÍN exposa que fa dècades que es planteja la necessitat d’implementar una 

targeta de fidelització del comerç de proximitat a la ciutat de Barcelona i considera que és un 

fracàs que encara no s’hagi aconseguit implementar-la. 

A continuació, remarca que mentre el Grup Socialista va ser al Govern municipal varen 

treballar per fer una targeta que integrés el comerç i els mercats, perquè són els dos àmbits que 

configuren el comerç de proximitat. Quan el seu grup va sortir del Govern, la prova pilot ja 

estava molt avançada, els convenis ja estaven gairebé enllestits i preveien que abans de la 

Setmana Santa de 2018 la targeta ja podria estar en funcionament. Aquesta mesura també 

preveia integrar-hi la moneda ciutadana que s’ha esmentat anteriorment. 

Pel que fa a aquesta moneda ciutadana, aclareix que no segueix el mateix model que la de Santa 

Coloma de Gramenet. Aquesta, puntualitza, va ser una iniciativa conjunta de l’ajuntament i dels 

comerciants per fidelitzar el comerç de la ciutat de Santa Coloma. A més a més, recorda que a 

Santa Coloma no es va fer cap passa que no fos consensuada amb tots els grups polítics de 

l’ajuntament i tots els acords que es varen prendre es varen votar al plenari, a diferència del que 

ha passat a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS creu que la targeta de fidelització del comerç a la ciutat de Barcelona s’està 

convertint en una llegenda urbana perquè ja fa molts anys que el sector la reclama, especialment 

el comerç associat, per tal de potenciar els eixos comercials. En aquest sentit, planteja la 

possibilitat de relacionar aquesta iniciativa amb els business improvement districts, BID, per 

impulsar sinèrgies amb els eixos comercials. 

En tot cas, critica que el regidor Colom no hagi explicat com es vol implantar aquesta targeta de 

fidelització. Insisteix que els comerciants fa molt de temps que la reclamen i, malgrat que el 

Govern anterior ja hi havia treballat, després de tres anys de mandat el Govern municipal actual 

encara no ha posat en marxa aquesta targeta. 

D’altra banda, no sap fins a quin punt aquesta és una demanda del sector i dubta que aquesta 

targeta de fidelització pugui resoldre gaires problemes. Apunta que el divendres anterior, en una 

reunió sobre l’economia de Barcelona en que hi havia tretze representats del comerç i d’altres 

sectors, cap d’ells no va parlar d’aquesta targeta. Tanmateix, si la targeta de fidelització 

realment és una demanda històrica i pot ajudar el sector, hauria considerat la mesura com a 

positiva si s’hagués implementat a l’inici del mandat i no pas a les acaballes. 

Tot seguit, també qüestiona la moneda ciutadana i la prova pilot que el Govern ha engegat al 

barri del Besòs, i no acaba de veure com es pot lligar aquesta iniciativa amb la targeta de 

fidelització del comerç. Demana, doncs, que el regidor Colom aclareixi aquest extrem. 

A continuació, indica que les targetes de plàstic cada vegada es fan servir menys i que les noves 

tecnologies les estan substituint per altres tipus de dispositius. Pregunta, doncs, si la targeta de 

fidelització farà ús d’aquestes noves tecnologies. 

Finalment, espera que el Govern compleixi el compromís de posar en funcionament aquesta 

targeta durant l’estiu de 2018 i desitja que aquesta mesura realment signifiqui un benefici per 

als comerciants i per a tota la ciutat. 

 

La Sra. REGUANT critica que, amb l’excusa de la discreció, el regidor Colom no hagi explicat 

gaire res sobre aquesta mesura, de manera que continua tenint molts dubtes. Així, pregunta qui 

impulsarà i gestionarà aquesta targeta, si ho farà l’ajuntament o bé les associacions de 

comerciants, i quins seran els beneficis tant per a comerciants com per a veïns que utilitzin la 

targeta. També vol saber si es crearà un espai mixt, similar a la Taula pel Canvi que s’ha creat 

per gestionar la moneda ciutadana, que alguns grups demonitzen. La CUP - Capgirem 

Barcelona considera que aquesta moneda ciutadana és una bona iniciativa per combinar les 

necessitats dels veïns i dels comerços petits. En aquest sentit, creu que és positiu que la prova 

pilot s’hagi fet a l’eix del Besòs i no pas als barris cèntrics i més benestants. 
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En definitiva, creu que hi ha massa interrogants i dubta que durant l’estiu de 2018 els 

preparatius per posar en funcionament la targeta de fidelització del comerç puguin estar 

enllestits. Fins que no es resolguin els dubtes que ha plantejat, conclou que serà difícil saber si 

aquesta iniciativa respondrà realment a la política de foment de l’economia de proximitat o bé si 

serà una altra eina amb poca consistència per acontentar els comerciants. 

 

El Sr. ARDANUY constata que el Govern municipal ha donat poca informació sobre aquest 

projecte. En tot cas, considera que tant la targeta de fidelització del comerç com la moneda 

ciutadana són elements que poden ajudar a dinamitzar el comerç i els eixos que tinguin una 

perspectiva de creixement més reduïda. Tanmateix, remarca que el Govern ha de cercar la 

complicitat política dels altres grups i li reclama que no tingui por a parlar-ne per arribar a 

consensos en aquesta matèria. 

 

El Sr. COLOM no entén per què el Sr. Blasi demonitza la moneda alternativa ciutadana i 

subratlla que grans ciutats europees en tenen. A més a més, creu que l’any 2015 el Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí va donar suport a la creació d’una moneda alternativa a Catalunya 

i, per tant, demana al portaveu del Grup Municipal Demòcrata que sigui coherent. En tot cas, 

reitera que el Govern municipal, des de l’àrea de Comerç i Mercats, treballa conjuntament amb 

el sector per posar en funcionament una targeta de fidelització del comerç a Barcelona. 

Quant a les crítiques pel retard d’aquest projecte, destaca que el Govern anterior no va 

aconseguir concretar-lo durant els quatre anys del mandat, com tampoc no ho va poder fer la 

regidora Ballarín durant l’any i mig que va tenir la responsabilitat d’aquest àmbit. Reconeix que 

altres grups han treballat en aquesta qüestió, però creu que les dificultats que tots han tingut per 

posar en funcionament aquesta targeta són la constatació que aquest és un projecte complicat i, 

considera que aquesta targeta serà beneficiosa per al comerç. 

Finalment, pel que fa al format físic concret de la targeta, creu que no n’és l’aspecte més 

important, sinó l’estructura tecnològica que en permeti un funcionament correcte. 

 

El Sr. BLASI recorda que ha demanat que la resposta els sigui lliurada per escrit i suposa que 

també la faran arribar a tots els grups municipals. 

Constata que la resta de grups coincideixen a criticar la falta d’informació sobre aquesta qüestió 

i, si bé està d’acord que cal mantenir discreció, apunta que és el Govern qui ha d’informar els 

grups i no pas els mitjans de comunicació. Opina que el Govern ha perdut el temps perquè parla 

molt sobre aquest projecte però no ha fet res. També subratlla que aquest és un projecte que 

s’ha de basar en la col·laboració publicoprivada i reclama que la targeta de fidelització sigui 

vàlida per a tota la ciutat. 

Per acabar, nega que el Grup Demòcrata demonitzi la moneda alternativa, però acusa el Govern 

d’impulsar projectes des del sectarisme ideològic i en paralitza d’altres que tenen un interès 

capital per a Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA recorda l’aforisme que diu que les persones són amos dels seus silencis i captius 

de les seves paraules. Per tant, recull el compromís del Govern d’implementar aquesta mesura 

durant l’estiu de 2018 i demana que el mes de setembre o octubre, un cop finalitzat l’estiu, es 

faci un informe detallat sobre aquesta mesura. 

 

La Sra. CAPDEVILA critica l’excés de discreció del Govern en aquesta qüestió i constata que 

no li han respost a cap de les preguntes que ha formulat en la primera intervenció. Torna a 

preguntar, doncs, si serà l’ajuntament o bé el sector comercial qui impulsarà aquesta targeta. 

També pregunta quina publicitat se’n farà perquè els ciutadans la coneguin i que sàpiguen on la 

poden obtenir. Creu que aquestes informacions són bàsiques i no entén que en aquesta 
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compareixença el Govern no hagi donat més informació que la que ja va facilitar en la darrera 

reunió del Consell Rector de Mercats. 

 

La Sra. BALLARÍN demana al Govern que acceleri la feina per posar en funcionament la 

targeta de fidelització del comerç perquè considera que és una mesura que serà positiva per al 

comerç de proximitat però també als ciutadans, que podran gaudir de descomptes i ofertes. 

Pel que fa a la seva gestió al capdavant de la Regidoria de Comerç, diu que no té cap necessitat 

de justificar-se i creu que el sector del comerç ha deixat clar que té una visió positiva del pas del 

PSC pel Govern municipal. En tot cas, afirma que el projecte estava molt avançat i que en 

aquests moments s’ha produït un endarreriment perquè la targeta ja hauria d’estar en 

funcionament. A més a més, exposa que allò més important no és què va fer la seva formació 

política pel comerç, sinó com ho va fer, és a dir, col·laborant-hi. 

Finalment, recorda que a l’eix comercial del Nou Eixample hi ha una targeta privada, que 

funciona relativament bé. Per aquesta raó, varen crear un grup de treball en què participaven els 

eixos comercials, les associacions i els tècnics municipals. Creu que aquesta ha de ser la manera 

de treballar. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix a reclamar que aquesta targeta sigui pràctica, que beneficiï els 

comerciants i que s’impulsi conjuntament amb el sector. 

 

La Sra. REGUANT comenta que no ha rebut resposta a les preguntes que ha formulat i renuncia 

a tornar-les a fer perquè creu que tampoc no obtindrà resposta. 

 

El Sr. COLOM recorda que ell mateix va impulsar un acord sobre horaris comercials que va 

tenir el suport de tot el sector i reivindica, per tant, la seva capacitat de col·laboració amb el 

comerç de Barcelona. 

Finalment, diu que no esperaran al mes de setembre per explicar aquesta mesura, sinó que es 

compromet a donar totes les explicacions necessàries, tant als grups municipals com als mitjans 

de comunicació, tan bon punt es posi en funcionament. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

2.-  (E.08.6004.18) ACTUALITZAR el dret de superfície constituït a favor del Consorci 

d’Hospitals de Barcelona per acord del Consell Plenari de 27 de març de 1992, respecte la finca 

de propietat municipal situada en el carrer Chafarinas núm. 2-8, on s’ubica el Centre d’Atenció 

Primària Chafarinas, en el sentit d’ATRIBUIR la condició de superficiari al Servei Català de la 

Salut; MODIFICAR la clàusula tercera de les Condicions reguladores del dret de superfície 

aprovades per l’esmentat acord del Consell Plenari, en el sentit que el termini serà de setanta-

cinc anys a comptar des de la data de formalització del dret, mantenint inalterades la resta de 

condicions aprovades; CONCRETAR la superfície de la finca objecte del dret de superfície en 

1.197,77 metres quadrats d’acord amb les operacions de morfologia hipotecària realitzades i el 

plànol annex; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, 

si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 

acord; FORMALITZAR el dret de superfície; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
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clarificar i executar el present acord. 

 

El Sr. AYALA exposa que es proposa actualitzar el dret de superfície que es va donar l’any 

1992 a favor del Consorci Hospitals de Barcelona. Informa que en aquell moment el dret no es 

va arribar a formalitzar, de manera que el que es pretén en aquest moment és regularitzar una 

situació de facto. Així, es modifica l’acord del plenari del Consell Municipal perquè es pugui 

mantenir el centre d’atenció primària del carrer de Chafarinas i, atès que el consorci ja no 

existeix, el beneficiari de la concessió serà el Servei Català de la Salut. El termini de la 

concessió s’augmenta de cinquanta a setanta-cinc anys, en la mateixa línia d’altres propostes 

que els darrers anys ha fet l’ajuntament. Finalment, s’actualitza la superfície objecte d’aquest 

dret, que passa de 1.316 metres quadrats a 1.197. 

 

La Sra. ROGNONI es mostra favorable a regularitzar la situació d’aquest equipament. Comenta 

que el Grup Demòcrata tenia alguns dubtes però que ja els els varen aclarir i, per tant, anuncia 

el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. BLANCO no entén la diferència entre la constitució i la formalització d’un dret de 

superfície. Assenyala que la Generalitat va començar a construir aquest equipament en uns 

terrenys que tenia en propietat i posteriorment es va estendre a terrenys de propietat municipal, 

però mai no es va arribar a regularitzar aquesta situació, que a la pràctica és una cessió de sòl 

municipal. No s’explica com és que durant vint-i-cinc anys cap govern no ha estat capaç de 

regularitzar aquesta situació. Si bé creu que la regularització s’hauria de fer per sentit comú, 

atès que s’ha trigat tant, que la situació és confusa i que la Generalitat incompleix reiteradament 

les obligacions que té amb l’Ajuntament de Barcelona, amb inversions molt baixes en habitatge, 

en infraestructures, en mobilitat, en educació i en sanitat, anuncia la reserva de vot del Grup de 

Ciutadans en aquest punt. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana. Entén que 

simplement es fa un canvi de titularitat i de superfície. Troba positiu que finalment es 

construeixi el CAP en aquest indret. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix les explicacions del Sr. Ayala. Està d’acord regularitzar la situació 

fàctica i adequar-la a la normativa perquè el Grup Socialista sempre treballarà pel respecte a la 

legalitat i per la seguretat jurídica. Per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS puntualitza que aquesta mesura no s’adopta per construir un CAP perquè el 

CAP ja fa anys que està construït, sinó per regularitzar una situació que el Grup Popular no 

entén, com és el fet que l’any 1992 es constituís un dret de superfície i més de vint-i-cinc anys 

després encara no s’hagi formalitzat. Així, doncs, pregunta per què no es va formalitzar mai 

aquest dret de superfície, situació que va impedir que el dret de superfície a favor del Consorci 

Hospitals de Barcelona es pogués transmetre al Servei Català de la Salut. Per aquesta raó, 

anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

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

Independentment dels dubtes que tenen tots els grups sobre aquesta qüestió, creu que aquesta 

regularització és positiva i necessària. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable. 
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El Sr. AYALA comparteix el mateix dubte que han plantejat els diferents portaveus, però 

ignora què va passar l’any 1992. Reconeix que aquesta qüestió era molt complexa perquè hi va 

haver la unificació de diversos terrenys i progressivament es varen haver de fer modificacions 

hipotecàries. El Govern actual, doncs, ha hagut de treballar en aquest tema. Malgrat tot, entén 

que l’Ajuntament de Barcelona no ha estat perjudicat en cap sentit perquè l’objectiu de 

construir el CAP es va assolir i l’obligació de la Generalitat era de construir-lo, cosa que va fer 

i, per tant, no ha deixat de complir cap de les obligacions que va assumir amb aquell dret de 

superfície de l’any 1992. 

 

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

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

 

3.-  (E.10.6020.17) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada en la plaça Sant 

Bernat Calbó núm. 2 i 3-5, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per 

un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, amb la finalitat de substituir per un edifici 

de nova planta, un dels dos edificis històrics que integren el CEIP la Mar Bella que ocupa una 

part de la finca de la plaça Sant Bernat Calbó núm. 2, així com l’ampliació de l’esmentat CEIP 

mitjançant la construcció d’un nou edifici de nova planta a la part de la finca que dona a la 

plaça Sant Bernat Calbó núm. 3-5, SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat 

definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les 

condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i 

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

clarificar i executar el present acord. 

 

El Sr. GARCÍA informa que amb aquest tràmit es finalitza el procés administratiu per a la 

reforma i la millora del CEIP La Mar Bella, i la nova construcció d’un edifici, que permetin 

doblar les línies d’aquesta escola, actuació que considera necessària per al barri del Poblenou i 

per al districte de Sant Martí. 

Comenta que amb aquesta mesura es constitueix un dret de superfície a favor de la Generalitat 

de Catalunya durant setanta-cinc anys. En aquest procés, afegeix, s’han integrat l’antiga escola 

La Mar Bella i el sòl de l’anterior església de Sant Bernat Calbó, terreny adquirit per 

l’ajuntament el mes de desembre de 2016. Això permet que l’escola passi de tenir una línia a 

tenir-ne dues. 

Finalment, assenyala que, un cop enderrocada l’església i un dels edificis de l’antiga escola de 

La Mar Bella, i el mes de maig s’iniciaran les obres, que preveuen concloure el mes de 

setembre de 2019. 

 

La Sra. ROGNONI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata perquè es pugui ampliar 

l’escola de La Mar Bella. Destaca que els veïns feia temps que reclamaven una solució d’aquest 

espai i, per tant, considera que aquesta mesura és un pas més en la bona direcció. 

 

El Sr. BLANCO critica que les explicacions no les hagi fet el primer tinent d’Alcaldia, que en 

aquest moment no és present a la sala. En tot cas, anuncia la reserva de vot del Grup de 

Ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA celebra aquesta mesura perquè permetrà l’ampliació de l’escola de La 

Mar Bella amb la substitució d’un dels edificis històrics, la construcció d’un de nou, que 

acollirà la biblioteca i el gimnàs del centre, i també es podrà ampliar el pati de l’escola. El Grup 

d’Esquerra Republicana s’alegra que aquest projecte tiri endavant perquè el solar on hi havia 
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una antiga església va ser adquirit per l’ajuntament després que el seu grup reclamés aquesta 

compra en el marc de la negociació dels pressupostos a final de 2015. A més a més, recorda que 

el procés participatiu per a la reforma de la plaça també va ser fruit d’una proposta del seu grup 

al plenari del Districte de Sant Martí. 

D’altra banda, comenta que ambdós edificis estaran connectats per una passarel·la situada al 

segon pis per tal que els nens no hagin de sortir al carrer per anar d’un edifici a l’altre. Creu, 

doncs, que l’ajuntament hauria de vetllar perquè aquesta passarel·la tingui un impacte visual 

mínim i no distorsioni el paisatge urbà d’aquesta zona del nucli antic del Poblenou. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista, en primer lloc perquè celebra 

que l’ajuntament faci la feina que li pertoca. Assenyala que estan massa acostumats a parlar de 

qüestions diverses que no són competència pròpia de l’ajuntament i, per tant, agraeix que en 

aquest cas es proveeixin els terrenys per a usos educatius, que aquesta sí que és una 

competència típicament municipal. 

En segon lloc, manifesta la satisfacció del seu grup pel canvi d’usos d’aquests terrenys, que 

passaran d’un ús privat a un ús públic, i també pel canvi de l’ús religiós a un ús educatiu. 

 

El Sr. MULLERAS demana més detalls sobre la construcció de la nova escola, més concreció 

sobre el calendari d’execució i sobre el pagament de les obres. 

 

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

 

El Sr. ARDANUY exposa que el seu partit, Demòcrates de Catalunya, creu en la col·laboració 

institucional i, per tant, emetrà un vot favorable a aquesta mesura. 

 

El Sr. GARCÍA aclareix que la Comissió d’Arquitectura va estudiar aquest projecte 

precisament per tal que l’impacte visual de la passarel·la no distorsioni el paisatge urbà i 

assegura que se’n garantirà la preservació. 

Pel que fa als terminis d’execució, reitera que les obres de la darrera fase començaran el mes de 

maig i duraran aproximadament quinze mesos. La inversió la farà el Consorci d’Educació de 

Barcelona i puja a 5,5 milions d’euros. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del Grup Popular. 

 

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

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

 

4.-  (EM 2018-04/08) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari 

de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal Barcelona Gestió 

Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: 

APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona 

de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2017, integrats pel Balanç, el Compte 

de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la 

Memòria. APROVAR els corresponents Informes de Gestió. APROVAR la gestió realitzada en 

l'exercici 2017 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de 

resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017, segons document que consta a 

l'expedient. 



 

Ref: CCP 5/18 Economia i Hisenda 
v. 18/ 4/ 2018     13: 0 

12 

 

El Sr. AYALA agraeix la tasca dels treballadors d’aquestes empreses públiques en la formació 

dels comptes. 

A continuació, exposa que aquests comptes han estat aprovats pels respectius consells de 

direcció però pertoca al plenari del Consell Municipal de fer-ne l’aprovació definitiva, raó per 

la qual la Comissió d’Economia i Hisenda n’ha de fer el dictamen previ. Afegeix que tots els 

comptes tenen auditories favorables, que cap de les empreses no té endeutament i que totes han 

tingut superàvit. Puntualitza que aquests superàvits es queden a cada empresa perquè no es 

distribueixen dividends. L’única d’aquestes empreses que ha tingut pèrdues ha estat ICB a 

causa d’un canvi de normativa en relació amb l’IVA, dictat pel Ministeri d’Hisenda. Indica que 

el Govern municipal no comparteix aquest canvi de criteri. 

 

El Sr. BLASI anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata. 

 

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

 

El Sr. BOSCH anuncia la reserva de vot del Grup d’Esquerra Republicana. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia la reserva de vot del Grup Socialista. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del Grup Popular. 

 

La Sra. REGUANT anuncia la reserva de vot del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia la reserva de vot. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú i amb la reserva de vot del Grup 

Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PSC, PP, CUP i regidor no adscrit.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

5.-  (E.11.6000.16) PRORROGAR, d’acord amb el que estableix la clàusula quarta del plec 

regulador de la concessió per a la conservació, subministrament, instal·lació i explotació 

publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat de Barcelona, concedida a 

Clear Channel España, SLU, per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda, de 21 de juny de 

2016, per un termini de dos anys amb data de finalització el 30 de juny de 2020, mantenint 

inalterades la resta de condicions del plec regulador. 

 

El Sr. AYALA exposa que el 21 de juny de 2016 la Comissió d’Economia i Hisenda va acordar 

adjudicar el contracte de publicitat de la ciutat, bàsicament marquesines i OPI, a Clear Channel 

España, d’acord amb la puntuació del concurs d’adjudicació. Afegeix que la concessió era per a 

dos anys, de manera que finalitza el 30 de juny de 2018, i que el contracte preveu una pròrroga 

de dos anys. 

Tot seguit, comenta que s’ha fet una avaluació tècnica i els estudis sobre el mercat de publicitat 

mostren una caiguda en els preus respecte de l’any 2016, de manera que si es fes un nou 

concurs probablement l’ajuntament perdria ingressos. A més a més, apunta que en aquest 

moment s’està fent el desplegament de les noves línies d’autobús i, per tant, opina que és un 

mal moment per replantejar el contracte de publicitat a les marquesines. 
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Per aquestes raons, el Govern proposa una pròrroga d’aquest contracte per un termini de dos 

anys per tal que la finalització del contracte no coincideixi amb el període electoral o 

postelectoral. 

 

La Sra. ROGNONI comenta que l’any 2016 es van acceptar algunes al·legacions presentades 

pel Grup Demòcrata, entre les quals destaca l’augment del 5 % al 10 % en la contractació de 

persones amb dificultats d’inserció laboral. El Grup Demòcrata ha analitzat els informes 

jurídics i d’Intervenció, i coincideix amb el gerent Ayala que en aquests moments s’està acabant 

de desplegar la nova xarxa d’autobusos, que es preveu que finalitzi a la tardor de 2018 i que 

tindrà implicacions sobre el mobiliari urbà. També confirma que hi ha hagut una caiguda en els 

preus de la publicitat. Tanmateix, el seu grup considera que resta un any de contracte i que hi ha 

marge per continuar treballant. 

Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans perquè coincideix amb el 

Govern municipal que fer el concurs en aquest moment produiria una pèrdua d’ingressos per a 

l’ajuntament. A més a més, diu que no es refia del Govern perquè en el concurs anterior ja es va 

produir una reducció del 20 % de la publicitat amb l’argument de la contaminació visual i acusa 

el Govern d’haver creat unes condicions desfavorables, que han fet que la situació econòmica 

de la ciutat sigui sensiblement pitjor que tres anys enrere. Creu, doncs, que aquesta pròrroga de 

dos anys permetrà que després de les eleccions de 2019 Ciutadans podrà propiciar unes 

condicions més avantatjoses per plantejar un nou concurs l’any 2020. 

 

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

 

La Sra. BALLARÍN recorda que l’any 2016 el Grup Socialista va considerar que els criteris 

sobre impacte visual a l’espai públic i les condicions econòmiques i socials que establia el 

contracte eren correctes, raó per la qual hi varen votar favorablement. En aquest moment, 

doncs, tant per la pèrdua d’ingressos que suposaria fer un nou concurs com també per evitar la 

coincidència del concurs amb les eleccions de 2019, considera que és adequat de fer una 

pròrroga del contracte, raó per la qual anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el Grup Popular ja va discrepar de la manera com es va fer el 

concurs anterior, l’any 2016, raó per la qual en aquell moment es varen abstenir. Assenyala que 

fer una pròrroga d’aquest contracte suposa consolidar les condicions d’aquell concurs, de 

manera que, per coherència amb la posició que varen mantenir en aquell moment, anuncia 

l’abstenció del seu grup. 

Finalment, demana aclariments sobre el litigi que hi ha amb el concessionari anterior, 

JCDecaux, precisament arran del concurs de 2016. Creu que l’ajuntament reclama al 

concessionari 15 milions d’euros i aquest reclama una condonació de 13 milions d’euros per les 

modificacions contractuals i una indemnització de 45 milions d’euros per la pèrdua patrimonial 

que es va produir durant l’execució del contracte, més 10 milions per despeses de finançament. 

Vol saber com està aquesta qüestió perquè té una relació directa amb el contracte que s’està 

prorrogant. 

 

La Sra. REGUANT recorda que l’any 2016 la CUP - Capgirem Barcelona ja va compartir la 

necessitat de reduir la publicitat perquè era massificada i envaïa l’espai privat de les persones i 

perjudicava el dret a l’ús de l’espai públic. Fins i tot, en aquell moment encara varen trobar que 

aquesta reducció era insuficient i varen denunciar que en el plec de condicions del concurs no hi 

havia una revisió real de la publicitat. Per aquestes raons, en aquell moment es varen abstenir i, 
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entenent que no ha canviat res, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia la seva abstenció, després d’haver escoltat les explicacions que ha 

donat el gerent d’Economia. 

 

El Sr. AYALA matisa que el litigi que ha esmentat el Sr. Mulleras no té res a veure amb el 

contracte que es prorroga, sinó amb l’anterior. Apunta que hi ha una discrepància molt 

important i, tal com preveia el contracte anterior, l’ajuntament va demanar que es justifiqués la 

situació econòmica que al·legava l’empresa mitjançant una auditoria, però només els varen 

lliurar un PowerPoint, malgrat que ell mateix s’havia reunit tres vegades amb l’empresa 

JCDecaux i els va demanar aquesta auditoria que demostrés que el contracte li havia generat 

pèrdues. Atès que l’empresa no va documentar aquesta situació, entén que l’ajuntament no pot 

fer altra cosa que reclamar el compliment del contracte. 

D’altra banda, replica irònicament al Sr. Sierra que l’impacte que ha pogut tenir l’acció del 

Govern municipal és molt gran, però no pas prou per condicionar el mercat publicitari 

d’Espanya. En aquest sentit, subratlla que la caiguda de preus en aquest mercat ha estat d’àmbit 

estatal i no únicament municipal. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta que quina situació processal es troba el litigi amb l’anterior 

empresa concessionària. 

 

El Sr. AYALA respon que està pendent de judici. 

 

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

Ardanuy expressa la seva abstenció. S'APROVA. 

 

c) Proposicions 

 

V) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

6.-  (M1519/8792) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que es facin les intervencions 

necessàries a l'interior del Mercat de Felip II per fomentar la seva competitivitat. - Que es 

procedeixi a la reubicació de les parades exteriors per tal d'alliberar espai i poder arreglar la 

zona exterior del Mercat al carrer d'Olesa on s'hi celebra el mercat setmanal complementari. - 

Que es faci un estudi de mobilitat per tal d'ubicar una zona tant d'aparcament de càrrega i 

descàrrega com de zona blava que doni servei al mercat. - Que en el termini de tres mesos es 

presenti una proposta de treball en aquest sentit amb el calendari d'intervencions. 

 

El Sr. BLASI exposa que han acordat una transacció amb el Govern, el text de la qual ja l’han 

lliurat als diferents grups municipals. En la línia de defensa dels mercats municipals que 

caracteritza el Grup Demòcrata, demana estendre a l’exterior del mercat de Felip II la 

intervenció que es ja fa a l’interior per tal de millorar-ne la competitivitat. Concretament, 

proposa que es pugui endreçar la rambleta on se celebra el mercat setmanal complementari i 
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que es faci un estudi de mobilitat per valorar si cal habilitar una zona de càrrega i descàrrega i 

una zona blava que donin servei al mercat. En aquest sentit, recorda que en aquest entorn ja s’hi 

ha fet diverses reordenacions que han anat en detriment de les zones d’aparcament. 

Demana, doncs, el suport a aquesta iniciativa per tal que es pugui plantejar en el Consell Rector 

de Mercats. 

 

El Sr. SIERRA exposa que diversos grups municipals ja han mostrat preocupació per la millora 

i remodelació dels mercats de Barcelona i s’han presentat moltes proposicions en aquest sentit, 

com ara les referides als mercats de Sant Antoni o de l’Abaceria. Recorda que la darrera 

proposició que es va tractar en aquesta comissió la va presentar el Grup de Ciutadans i feia 

referència al mercat de Galvany. 

A continuació, indica que el regidor de Mercats és el president del Consell Rector de l’IMMB i 

que en la darrera reunió d’aquest organisme es va informar sobre les inversions i les reformes 

dels diversos mercats de Barcelona. Tenint en compte, a més a més, que la proposició ha estat 

transaccionada, anuncia el vot favorable del seu grup, malgrat que s’havien plantejat abstenir-

s’hi si el text portat a votació hagués estat l’original, atès que allò que volen és que es millorin 

absolutament tots els mercats de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana perquè són 

favorables a l’actualització i modernització de tots els mercats. De tota manera, demana més 

concreció al grup proposant i, segons la informació que té, els paradistes no demanen cap 

reforma del mercat. A més a més, si no ho té mal entès, durant el mandat anterior, quan el Sr. 

Blasi era el responsable d’aquesta àrea, ja es va fer una actuació important al mercat de Felip II. 

Pel que fa a les parades exteriors, comenta que totes són tancades, tret d’una floristeria, i 

aquesta situació crea un efecte barrera. Per tant, creu que val la pena repensar aquest entorn per 

afavorir l’accessibilitat del mercat i aprofitar millor aquest espai. 

Finalment, recorda al Govern que hi ha pendent la finalització del mercat del Bon Pastor, que és 

el mercat municipal que fa més temps que funciona amb carpa i que està pendent de saber si a 

l’interior del nou mercat s’hi podrà instal·lar un supermercat. En el mateix districte, els 

preocupa el retard en l’inici de les obres del mercat de Sant Andreu, que abans de Nadal es va 

instal·lar en una carpa provisional i a mitjan d’abril encara no té notícies que les obres s’hagin 

iniciat. Pregunta, doncs, quan hi ha previst de començar-les. En el mateix sentit, lamenta el 

retard que s’està produint en la remodelació del mercat de l’Abaceria. Per acabar, espera que el 

mercat de Sant Antoni es pugui obrir el mes de maig, tal com s’hi ha compromès el Govern. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposició. Considera que 

el mercat de Felip II, al barri de la Sagrera, és un mercat important per a la ciutat de Barcelona, 

entre altres raons perquè és un exemple de treball conjunt entre comerciants i veïns. 

Precisament, recorda que el seu primer acte com a regidora de Mercats va ser la celebració del 

cinquantè aniversari d’aquest mercat, que es va reformar l’any 2002, entre 2009 i 2010, en el 

marc del Pla Zapatero, es varen enderrocar algunes parades, i l’any 2016 s’hi va fer una reforma 

que va afectar l’ascensor i els muntacàrregues. A més a més, també va finalitzar el seu mandat 

com a responsable de l’àrea en aquest mateix mercat, perquè el dia 24 d’octubre de 2017 hi 

varen fer la presentació del programa de desfibril·ladors als mercats municipals. 

D’altra banda, confirma que la junta del mercat té una gran implicació i l’IMMB hi ha treballat, 

però està d’acord que per millorar la competitivitat i l’atractiu del mercat cal fer actuacions tant 

a dins com als voltants. També considera oportú fer un estudi de mobilitat i valorar si cal 

habilitar una zona de càrrega i descàrrega i una zona blava. En aquest sentit, el seu grup entén 

que cal afavorir la mobilitat sostenible, però no tenen res en contra de l’accés en vehicle privat 

als mercats municipals. 
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El Sr. MULLERAS creu que el mercat de Felip II és un exemple de com petites accions poden 

tenir un bon resultat i, contràriament, la falta d’aquestes actuacions pot generar un problema 

bastant gran, com ho demostra el tancament de parades de l’exterior del mercat. 

Seguidament, el Grup Popular considera que, sempre que es pugui, s’ha d’afavorir la 

competitivitat dels mercats i per aquesta raó defensaran qualsevol mesura que vagi en aquesta 

direcció. Així, doncs, està d’acord que s’ha de millorar l’accés al mercat i la zona del carrer 

Olesa per pal·liar el mal efecte que fan les parades tancades. Per tal de millorar-ne 

l’accessibilitat, també creu que és important ampliar les zones blava i de càrrega i descàrrega. 

D’altra banda, lamenta que a la versió definitiva de la proposició que es porta a votació s’hagin 

eliminat els terminis de les actuacions perquè això pot fer perdre l’efectivitat de la proposició. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i demana al Govern municipal 

que no hi hagi més endarreriments en les reformes dels mercats de l’Abaceria i Sant Andreu, 

que han estat massa oblidats pel Govern, i que es posin en funcionament tan aviat com sigui 

possible. 

 

La Sra. REGUANT exposa que cal fer algunes remodelacions al mercat de Felip II si es vol que 

sigui un espai de dinamització de la vida al barri i de foment de l’economia de proximitat, 

perquè les parades tancades que hi ha provoquen l’efecte contrari. Per tant, anuncia el vot 

favorable de la CUP - Capgirem Barcelona a la proposició. 

D’altra banda, voldria saber, abans que s’executin, exactament quines actuacions s’hi faran i 

que aquestes es puguin discutir al Consell Rector de l’IMMB. En tot cas, reitera que cal abordar 

el problema de les parades tancades d’aquest mercat, la mobilitat, els accessos. Tot i que en 

principi es mostra d’acord a habilitar una zona de càrrega i descàrrega, planteja dubtes pel que 

fa a la zona blava. 

 

El Sr. COLOM agraeix al Grup Demòcrata la voluntat de transaccionar la proposició. Tot i que 

aquesta qüestió es pugui tractar a la Comissió d’Economia i Hisenda, recorda que al Consell 

Rector de l’IMMB, a més a més dels grups municipals, també i ha representació de les 

associacions de paradistes, i el Govern considera que és en aquest espai on convé decidir 

determinats aspectes relacionats amb els mercats. A més a més, assenyala que en el si de l’IMM 

es produeix la col·laboració publicoprivada que tant reclamen alguns grups. 

A continuació, apunta que fa anys hi ha un programa de rehabilitació dels mercats de la ciutat, 

tot i que a mesura que passa el temps cal anar fent actuacions de manteniment. Per aquesta raó 

el Govern va dotar l’IMM d’algunes partides que li permeten actuar tant en aquells mercats que 

necessiten grans remodelacions com en aquells en els quals s’han de fer actuacions menors. 

Pel que fa al mercat de Felip II, recorda que ja fa anys que s’hi va fer una actuació important i 

ara s’ha d’actualitzar. El Govern ja havia fet un treball previ, conjuntament amb l’associació de 

paradistes del mercat, els tècnics de l’IMM i el Consell de Districte. Per tant, amb aquesta 

proposició el Govern es compromet a presentar una proposta de treball en el termini de tres 

mesos per analitzar com s’aborden els diversos aspectes que conté la proposició i d’altres que 

s’han plantejat. 

 

El Sr. BLASI assegura que el mercat de Felip II és un gran mercat i que té una història llarga, 

com ho demostra que un any i mig enrere se’n celebrés el cinquantè aniversari. 

En segon lloc, assenyala que tots els mercats necessiten intervencions i per aquesta raó el seu 

grup ha fet reiterades propostes d’inversió, fins i tot en mercats que s’havien remodelat 

recentment, per mantenir la competitivitat. Amb aquesta proposició pretenen endreçar la part 

exterior d’aquest mercat i destaca que en aquesta ocasió no s’ha desplaçat aquesta iniciativa a 

alguna altra comissió, com passa sovint amb les propostes que planteja el seu grup. Així, doncs, 
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creuen que s’ha d’analitzar què es pot fer a la part del mercat que hi ha a la banda del carrer 

d’Olesa, quines alternatives es poden oferir a l’única parada que hi queda, i sempre de manera 

acordada amb el paradista, com sempre fa l’IMM. 

En tercer lloc, comenta que els paradistes sí que estan preocupats per la zona d’aparcament, 

especialment per als clients. Tot i que aquest sigui un mercat de molta proximitat, remarca que 

está en un entramat viari complex i la clientela pròxima de vegades té dificultats per accedir-hi. 

En qualsevol cas, proposen que es faci un estudi de mobilitat. 

En quart lloc, replica que la transacció no aigualeix la proposta, sinó que simplement es remet 

aquesta qüestió a la pròxima reunió del Consell Rector de Mercats. Per tant, el compromís del 

Govern no serà solament amb els grups municipals, sinó també amb la resta de membres 

d’aquest consell. Així, remarca, aquest mercat pot esdevenir un model pel que fa a 

determinades actuacions, que es podrien extrapolar a altres mercats que pateixin problemes o 

riscos similars. 

Per acabar, agraeix el posicionament favorable de tots els grups municipals i insisteix que el 

mes de setembre o d’octubre, a la pròxima reunió del Consell Rector de l’IMM, podran disposar 

d’una proposta de treball per analitzar-la. 

 

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

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la 

CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que, en el proper Consell Rector de l'Institut 

Municipal de Mercats es presenti una proposta de treball per al Mercat de Felip II amb un 

calendari d'intervencions, per a: Fer les intervencions necessàries a l'interior del Mercat de 

Felip II per fomentar la seva competitivitat. - Ordenar la zona exterior del Mercat al carrer 

d'Olesa on s'hi celebra el mercat setmanal complementari. - Fer un estudi de mobilitat per tal 

de valorar si cal una zona tant d'aparcament de càrrega i descàrrega com de zona blava que 

doni servei al mercat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8786) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Constatar que en els darrers anys, 

l'Ajuntament no ha sabut retenir alguns esdeveniments, ni atreure activitats que podien 

beneficiar el creixement econòmic de la ciutat, fet que ha suposat una pèrdua d'oportunitats per 

a Barcelona i un debilitament pel que fa al seu posicionament internacional. 2. Instar el govern 

municipal a reforçar la promoció de la ciutat en aquells àmbits que suposin l'atracció d'activitat 

econòmica cap a la ciutat, així com l'enfortiment del seu teixit econòmic i social. 

 

El Sr. BOSCH exposa que els darrers anys la ciutat de Barcelona ha perdut algunes 

oportunitats. Apunta que la ciutat s’ha construït a base de talent, d’esforç i de col·laboració 

entre les persones que l’han feta avançar, una tasca que no ha estat fàcil. Així, doncs, remarca 

que l’èxit de la ciutat està relativament ben distribuït, però que és relativament fàcil perdre 

oportunitats, 

Tot seguit, indica que els darrers anys algunes ciutats limítrofes, com ara l’Hospitalet de 

Llobregat, han aprofitat molt bé algunes oportunitats per atraure equipaments i esdeveniments, 

com ara el Gamelab, que anteriorment s’ubicaven a Barcelona. També s’ha perdut la seu de 

l’Agència Europea de Medicaments o la Barcelona World Race. Subratlla, a més a més, que 

malgrat que Barcelona sempre ha estat un referent mundial pel que fa a esdeveniments 
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esportius, en aquest moment solament hi ha programats el Campionat Europeu de Natació i els 

Roller Games. Malgrat que la ciutat de Barcelona tingui dinamisme i està convençut que se’n 

sortirà, creu que seria positiu que els responsables de la ciutat s’esforcessin per aconseguir que 

els esdeveniments internacionals de primer nivell tornin a ser presents a Barcelona i que se 

n’atraguin de nous. Puntualitza que no fa responsable d’aquesta situació el Govern municipal, 

però entén que aquest sí que té la responsabilitat, amb l’ajuda de la resta de grups, de vetllar per 

la projecció internacional de Barcelona i aconseguir que esdevingui una capital global i alhora 

una ciutat de dimensió humana. 

Seguidament, opina que la situació que ha descrit es pot revertir. En el cas dels esdeveniments 

esportius, comenta que segons els responsables de les federacions es poden trobar noves 

oportunitats. Quant a les noves tecnologies, apunta que es poden potenciar trobades, 

esdeveniments o altres salons, més enllà del Congrés Mundial del Mòbil. Així, assenyala que 

aquell mateix matí ha assistit a la fira Alimentària i li han comentat les possibilitats que té 

aquesta fira d’expandir-se, especialment pel que fa al sector del vi perquè Catalunya és un 

referent mundial en aquest àmbit. També esmenta altres sectors, com el disseny, la moda, la 

cultura, en què hi ha esdeveniments importants previstos. Tanmateix, té la sensació que es pot 

fer molt més del que es fa mitjançant la creació de xarxes amb la iniciativa privada i amb altres 

administracions. 

En conclusió, demana que el Govern municipal treballi perquè Barcelona no perdi oportunitats, 

que aquestes oportunitats es tradueixin en emprenedoria i ocupació per als barcelonins. 

Remarca que, sense tenir matèries primeres, ni un port natural, i sense ser capital d’un estat, 

Barcelona ha prosperat i s’ha convertit en una capital de rellevància mundial. 

 

El Sr. BLASI explica que ell mateix intervindrà com a portaveu del Grup Demòcrata en 

substitució de la Sra. Recasens, que s’incorporarà a la sessió més tard. S’alegra que es recuperi 

el concepte de Barcelona com a ciutat d’èxit, expressió que en alguns moments havia tingut 

connotacions pejoratives per a alguns col·lectius. Subratlla que la ciutat té una projecció 

internacional innegable i vocació de capitalitat, dotada d’equipaments públics i privats, de 

manera que pot acollir grans esdeveniments i alhora oferir els serveis necessaris perquè aquests 

esdeveniments es puguin quedar a Barcelona. 

A continuació, matisa que Barcelona no ha perdut competitivitat, tot i que això podria passar si 

el Govern no actua amb més intensitat, però creu que sí que ha perdut oportunitats, les quals són 

aprofitades per altres ciutats veïnes. En tot cas, considera que el Govern municipal té una part 

de responsabilitat per aquesta situació, especialment per l’actitud que ha tingut cap a 

determinades fires i esdeveniments i la negació de la col·laboració publicoprivada, 

col·laboració que molts sectors han exigit reiteradament. En aquest sentit, apunta que els grans 

esdeveniments generen activitat econòmica i social que reverteix en el conjunt de la ciutat. 

Opina, doncs, que aquest és un repte per al Govern. 

Seguidament, valora positivament la presentació d’aquesta proposició i demana al Govern 

municipal que impulsi accions per promocionar la ciutat per tal que mantingui l’activitat i 

l’atracció d’esdeveniments econòmics i esportius. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que els senyals d’alerta 

sobre aquesta qüestió no provenen solament dels grups municipals, sinó també de determinats 

sectors econòmics, petits però importants. Així, pronostica que durant el mandat actual 

Barcelona haurà perdut més esdeveniments de projecció internacional que no pas els que haurà 

guanyat. Denuncia que el Govern ha basat la seva actuació en la paràlisi i no ha lluitat pels 

grans esdeveniments internacionals, ha improvisat i ha hagut de rectificar davant de les 

conseqüències que han tingut algunes de les mesures que ha pres. Culpa el Govern, doncs, de la 

pèrdua de competitivitat per acollir grans esdeveniments que havia tingut Barcelona. En aquest 
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sentit, recorda que tothom va patir quan es va posar en perill la permanència a Barcelona del 

Mobile World Congress, un esdeveniment de gran projecció internacional que ha generat un 

ecosistema d’empreses tecnològiques, el qual ha permès que l’activitat econòmica de la ciutat 

no es limiti al sector serveis. També recorda la pèrdua de l’Agència Europea de Medicaments, 

tot i que Barcelona era la ciutat preferida pels seus funcionaris per acollir-ne la seu. I, més 

recentment, lamenta la pèrdua de la World Race, quan Barcelona sempre havia estat una ciutat 

referent per als grans esdeveniments esportius. A tot això, continua, cal afegir la pèrdua de 

congressos i altres esdeveniments que contribuïen a la projecció de la ciutat. 

D’altra banda, critica els portaveus del Grup d’Esquerra Republicana i del Grup Demòcrata 

perquè han obviat una altra qüestió cabdal que ha contribuït a la pèrdua d’aquests 

esdeveniments, que és la situació d’inestabilitat política creada pel procés independentista, el 

qual ha generat una situació d’inseguretat jurídica. Aquesta situació, apunta, ha propiciat que 

els organitzadors d’aquests esdeveniments no hagin triat la ciutat de Barcelona per celebrar-los i 

també que moltes empreses que atreien activitat hagin marxat de la ciutat. Reclama, doncs, que 

aquestes dues formacions polítiques facin autocrítica. 

A continuació, lamenta que no s’hagin impulsat mesures per afavorir l’atracció de grans 

esdeveniments, com la rebaixa de la fiscalitat, el desenvolupament de projectes mitjançant 

col·laboració publicoprivada o la millora de programes per recuperar la reputació de la ciutat de 

Barcelona. 

En conclusió, creu que hi ha molta feina a fer i assenyala que les causes de la situació actual no 

es redueixen a la incapacitat per governar, sinó també a algunes decisions polítiques que s’han 

pres i que han estat negatives per a Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN recorda que el programa econòmic amb el qual el Partit dels Socialistes es 

va presentar a les darreres eleccions municipals duia per nom «Barcelona pot fer molt més». El 

seu grup, doncs, comparteix gran part d’aquesta proposició i per aquesta raó n’anuncia el vot 

favorable. 

A continuació, ressalta la tasca feta per l’equip de promoció econòmica internacional al llarg 

dels anys i amb governs de colors diferents. Aquesta tasca ha permès que el Financial Times 

hagi considerat que Barcelona té la millor agència de promoció exterior de tot el món. 

En segon lloc, apunta que la defensa de la promoció de l’activitat econòmica també és 

important per a una formació d’esquerres com la seva perquè l’ocupació de qualitat és la millor 

eina per combatre les desigualtats. Per aquesta raó, el PSC creu que cal aprofitar tot el potencial 

econòmic que té Barcelona per atraure inversions productives, per donar suport a la innovació i 

per crear llocs de treball ben pagats. Afegeix que, en un món en què l’economia és global, cal 

ser actius en la recerca d’oportunitats arreu del món. Així, recorda que quan el seu grup va 

formar part del Govern el Sr. Collboni, com a segon tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i 

Innovació, va aconseguir que es doblés el pressupost total destinat a la promoció econòmica de 

la ciutat i es va passar de 2 milions d’euros a 4 milions, de manera que el nombre de missions, 

projectes i recepció de delegacions va augmentar exponencialment. En aquell moment també es 

va impulsar la mesura de govern «Barcelona ciutat oberta», que va establir les bases dels 

propers anys per a la promoció econòmica internacional. També recorda que es va posar en 

marxa el projecte Marca Barcelona, un projecte de suport al disseny i la moda, i un projecte de 

promoció econòmica LGTBI, projecte que els actuals responsables del Govern han decidit 

cancel·lar. També varen liderar la campanya perquè Barcelona pogués acollir la seu de 

l’Agència Europea de Medicaments o l’establiment d’una línia aèria entre Barcelona i Hong 

Kong. 

Per acabar, assenyala que Barcelona disposa de recursos, que té una societat activa i 

compromesa, i un projecte aprovat al plenari del Consell Municipal que marca les línies 

estratègiques a seguir. Entén, doncs, que les eines hi són però que falta lideratge i compromís. 
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El Sr. MULLERAS assegura que des que l’alcaldessa Colau governa Barcelona la ciutat ha 

perdut potencial. Mitjançant una imatge gràfica, indica que al començament del mandat el 

Govern municipal va aturar els motors però, per inèrcia, el vaixell va continuar avançant, tot i 

que cada vegada amb més lentitud. Denuncia que Barcelona en Comú no creu en la cultura dels 

grans esdeveniments, tal com reconeixen ells mateixos, i augura que aquesta formació no 

treballarà mai voluntàriament en aquesta direcció, malgrat que a vegades la pressió social els 

obligui a fer-ho. Posa com a exemple d’aquesta situació la pèrdua de la World Race. En altres 

casos, indica que se celebraran perquè ja eren programats, però pronostica que en un futur es 

continuarà perdent l’organització de grans esdeveniments perquè no s’hi està treballant. 

Lamenta, doncs, aquesta situació perquè els grans esdeveniments generen riquesa a la ciutat, 

tant econòmica com social, cultural i esportiva. Una altra de les oportunitats perdudes, afegeix, 

és la instal·lació a Barcelona de la seu de l’Agència Europea de Medicaments, i reclama que el 

Sr. Bosch faci autocrítica per aquesta qüestió. En aquest sentit, comenta que La Vanguardia 

aquell mateix matí deia literalment que més de 1.300 empreses traslladen la seu social fora de 

Catalunya en el primer trimestre de 2018, que la comunitat autònoma ha tingut un saldo negatiu 

de 1.254 seus socials i que Madrid ha estat la comunitat més beneficiada per aquesta situació. 

N’atribueix les causes a la inestabilitat jurídica i política de Catalunya, que també influeix 

perquè alguns dels grans esdeveniments internacionals no es puguin celebrar a Barcelona. 

Per combatre aquesta situació, reclama seguretat jurídica i estabilitat política, per tal que la 

ciutat de Barna i Catalunya puguin acollir aquests grans esdeveniments i per atraure grans 

empreses. 

 

La Sra. REGUANT exposa que Barcelona té un historial molt llarg pel que fa a la promoció 

internacional del turisme. Recorda que a començament del segle XX es va crear la Societat 

d’Atracció de Forasters i es va crear el mite, real i simbòlic, del barri Gòtic. Afegeix que la 

ciutat també té un historial llarg de planificació a cop de grans esdeveniments. Així, comenta 

que quan Barcelona va ser designada seu dels Jocs Olímpics els poders públics es varen dedicar 

a promocionar la ciutat com un producte i una marca, fins al punt que es va arribar a parlar de 

Barcelona com la millor botiga del món, per comptes de considerar-la una ciutat on viuen 

persones. De fet, remarca que durant els darrers trenta anys les polítiques urbanes han estat 

dictades per la lògica de la col·laboració publicoprivada, amb aliança clara amb els sectors 

immobiliari i financer, que han convertit Barcelona en una potència turística de primera 

magnitud i que acull una quantitat de turistes que qualifica d’estratosfèrica. 

Tanmateix, indica que la sobreexplotació del turisme ha provocat conflictes greus i ha tingut 

conseqüències molt perjudicials. En posa com a exemples la negació del dret a l’habitatge, que 

en aquest moment no és un dret fonamental; la despossessió de l’espai públic com a bé comú, 

que s’ha transformat en un medi no apte per a la vida quotidiana; els problemes greus de 

mobilitat causats per la congestió de la via pública i la saturació de la xarxa de transport públic; 

la desaparició del comerç de proximitat, que en molts barris ha estat substituït per un 

d’especialitzat en productes exclusius per a turistes; l’augment de la contaminació atmosfèrica, 

que té una afectació per a la salut pública; l’increment desmesurat del consum d’aigua, energia i 

materials, i de la generació de residus, i l’especialització del mercat laboral en hoteleria, 

restauració i comerç, sectors que normalment són sotmesos a unes condicions laborals altament 

precàries. 

La situació que ha descrit provoca la pèrdua de població residencial i l’augment progressiu de la 

població turística en alguns barris, alguns dels quals arriben a tenir més turistes que veïns 

regulars, circumstància que afebleix el teixit social i que causa el deteriorament de la qualitat de 

vida dels ciutadans. 

Per acabar, la CUP - Capgirem Barcelona creu que la resposta a aquesta situació passa per un 
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decreixement turístic, complementat amb polítiques econòmiques alternatives, i no pas pel 

foment del model de creixement econòmic que s’ha seguit durant els darrers trenta anys, les 

conseqüències negatives del qual ja ha descrit. Per aquestes raons, doncs, anuncia el vot contrari 

del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO ha trobat que la intervenció del Sr. BOSCH ha estat moderada, tot i que no 

assenyada, però que no ha tingut res a veure amb la proposició que es presenta. Així, assenyala 

que el portaveu del grup proposant ha reconegut que la situació de la ciutat és relativament bona 

i ha observat com s’han atacat els defensors de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i els 

qui anomena partidaris de l’independentisme màgic, que no han fet cap autocrítica. No vol 

entrar a valorar qui ha provocat la situació actual de Catalunya, però considera que és trist que 

el Grup d’Esquerra Republicana voti el mateix que els seus detractors. 

Malgrat aquestes consideracions, manifesta que està d’acord en la qüestió de fons que planteja 

la proposició. Entén que les perspectives de futur de la ciutat de Barcelona són bones, com ho 

demostra que l’any 2018 hi ha 162 esdeveniments confirmats. A més a més, hi ha molts 

projectes en marxa, alguns dels quals són confidencials i no els poden anunciar. Entre altres, 

esmenta la Bridal Fashion Week, la Setmana Internacional dels Mercats. Està d’acord que hi ha 

esdeveniments que tenen un impacte purament especulatiu sobre la ciutat, però n’hi ha d’altres 

que poden impulsar l’ecosistema productiu, social i ambiental, als quals s’ha de donar suport. 

En aquest sentit, creu que esdeveniments com l’Smart City Expo o el Mobile World Congress 

poden fer de palanca del teixit econòmic, tecnològic i científic que ja existeix. 

Quant a la intervenció del Sr. Mulleras, replica que el Govern de l’Estat ha deixat de considerar 

la World Race com un esdeveniment singular i ha dificultat que tingui patrocinadors privats. 

L’acusa, doncs, de repetir mentides tranquil·lament. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Ballarín, admet que el Sr. Collboni va tenir un paper 

destacat en la candidatura de Barcelona per acollir la seu de l’Agència Europea de 

Medicaments, però constata que el resultat va ser fallit. Creu que segurament cap de les 

institucions involucrades no varen fer les coses ben fetes. 

 

El Sr. BLASI voldria escoltar la resposta del grup proposant perquè, altrament, es veu obligat a 

replicar la intervenció del Govern, que qualifica de lamentable perquè no ha fet cap autocrítica. 

D’altra banda, respon a la Sra. Mejías que, segons dades facilitades per Fira de Barcelona, la 

situació de violència que es va produir el mes d’octubre anterior no va perjudicar la celebració 

d’esdeveniments, sinó que aquests es varen mantenir i fins i tot hi va haver un nombre major 

d’assistents. 

 

El Sr. BOSCH puntualitza que aquesta proposició no té cap ànim de repartir culpes, sinó de 

reconèixer que Barcelona té un problema i constata que per acollir grans esdeveniments cal 

programar-los amb cinc o deu anys d’anticipació. També constata que s’han perdut fites i 

oportunitats. Reclama, doncs, que el Govern hi faci alguna cosa i lamenta que no s’hagi 

anunciat cap mena de planificació o de proposta a mitjà o llarg termini per remuntar aquesta 

situació. Per tant, li ha decebut la resposta del Govern i insisteix que s’ha de continuar treballant 

per tal que la ciutat estigui a l’altura d’allò que es mereixen els ciutadans. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi 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: 
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La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Constatar que els actuals responsables del 

govern municipal no han sabut retenir alguns esdeveniments, ni atreure activitats que podien 

beneficiar el creixement econòmic de la ciutat, fet que ha suposat una pèrdua d'oportunitats 

per a Barcelona i un debilitament pel que fa al seu posicionament internacional. 2. Instar el 

govern municipal a reforçar la promoció de la ciutat en aquells àmbits que suposin l'atracció 

d'activitat econòmica cap a la ciutat, així com l'enfortiment del seu teixit econòmic i social. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8809) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l'Ajuntament expressi el seu 

compromís per treballar, conjuntament amb el sector científic i de recerca universitària, en 

implicar a diferents àrees i equipaments públics i privats en la promoció i divulgació de la 

ciència i el suport als centres i institucions que la desenvolupen, per tal de fer visibles els valors, 

les oportunitats econòmiques i laborals i els avenços científics mundials que aquesta activitat 

genera a la nostra ciutat. 2. Que en el termini de dos mesos es presenti una mesura de govern de 

suport a la ciència i la recerca, amb especial atenció a l'impacte econòmic, laboral i d'innovació 

de l'àmbit, amb l'establiment d'un espai de treball entre l'Ajuntament i el sector científic i 

universitari i amb la participació dels grups municipals, per dissenyar accions concretes, com a 

mínim, en les següents línies: - Difusió i explicació de les activitats de recerca desenvolupades 

als centres de recerca de la ciutat, incloent mesures de senyalització de l'espai urbà i altres 

ubicacions, com el transport, que expliqui les activitats i el potencial d'innovació, laboral i 

creatiu dels centres de recerca de Barcelona, visites guiades, mostres al carrer o altres mitjans 

que es considerin oportuns. - Vinculació directe amb els programes de suport a l'emprenedoria 

de Barcelona Activa per a realitzar una connexió entre els centres de recerca i la promoció de 

l'activitat econòmica a la ciutat. - Connexió entre els centres on s'hi desenvolupen activitats de 

ciència i recerca i el teixit associatiu, tant veïnal com comercial, per tal de promoure estratègies 

de promoció i activitats conjuntes en els territoris i, en el seu cas, a nivell de ciutat. - 

Intensificació de la relació entre el sector científic i el món educatiu per tal de despertar 

vocacions (especialment, intentant superar la bretxa de gènere), potenciar talents i crear-els-hi 

oportunitats de futur laboral a la nostra ciutat. - Realització de treballs amb visió metropolitana, 

explotant el potencial de recerca i coneixement dels centres del conjunt de l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona. - Estudiar amb el conjunt d'institucions de recerca i científiques la possibilitat de 

crear nous hubs de recerca i innovació, com podria ser per exemple el del voltant del Parc de la 

Ciutadella. 3. Que a la Mesura de Govern s'inclogui una dotació de pressupost suficient perquè 

es puguin realitzar les accions consensuades així com un fons concret de suport a les activitats 

de la recerca inclòs en el pressupost municipal. 

 

La Sra. BALLARÍN recorda que el 28 de novembre, després de la decisió de no atorgar la seu 

de l’Agència Europea de Medicaments a Barcelona, l’alcaldessa Colau va anunciar la creació 

d’un fons per donar suport a la ciència, com a mesura estrella per impulsar un veritable motor 

econòmic per a la ciutat. Després d’estudiar el projecte de pressupostos, el Grup Socialista ja va 

denunciar que no hi havia cap fons excepcional i que aquell anunci es va limitar a ser un titular 

de premsa, una altra operació cosmètica habitual del Govern municipal. Després de cent vint 

dies d’haver-se fet aquell anunci, i veient que no s’ha concretat en res tangible, presenten 

aquesta proposició de suport a la ciència perquè el Govern passi de les paraules als fets. 

A continuació, indica que la proposició conté un seguit d’iniciatives per donar suport a la 

recerca d’excel·lència. Demanen que en el termini de dos mesos es presenti una mesura de 

govern de suport a aquest sector i que es doti d’un pressupost suficient. 

Tot seguit, opina que a la ciutat de Barcelona li falta coneixement, orgull, ambició i estratègia 

sobre la recerca de primer nivell. Remarca que hi ha grans centres de genòmica, de fotònica i de 
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robòtica però que són desconeguts pels veïns de la ciutat. Puntualitza que presenten la 

proposició en aquest moment perquè el mes d’octubre de 2017 es va constituir la SOMM 

Excellence Alliance, que agrupa 41 dels millors centres de recerca d’excel·lència d’Espanya, 19 

dels quals són a Catalunya, 18 a l’àrea metropolitana i 12 a la ciutat de Barcelona. Aquests 

centres, continua, representen milers de llocs de treball entre personal investigador i de suport, 

milions d’euros de fons competitius captats per la ciutat, publicacions en les millors revistes del 

món, generació del millor coneixement al servei del progrés humà i transferència tecnològica i 

de serveis a les empreses per fer-les més competitives. 

Per aquestes raons, entén que l’Ajuntament de Barcelona hauria d’implicar-se de manera més 

activa per ajudar la recerca de primer nivell de la ciutat. Assenyala que no n’hi ha prou de 

predicar que no es vol que Barcelona esdevingui una ciutat de monocultiu econòmic o 

d’assegurar que es volen generar oportunitats per als joves, sinó que cal actuar. 

Opina que la situació de la ciència a la ciutat és hereva d’allò que els ajuntaments socialistes 

varen fer en el passat, quan hi havia una estratègia clara i articulada de promoció de l’activitat 

científica i d’explicació d’aquesta activitat a la ciutat. Recorda que entre els anys 1992 i 2003 

va haver-hi una regidoria de Coneixement, que entre 2003 i 2007 va haver-hi un comissionat 

del Coneixement i la Cultura Científica, també hi havia un pla estratègic de la ciència entre 

2004 i 2007, l’any 2006 va ser l’Any de la Innovació, els Joves i la Ciència, i l’any 2007 va ser 

l’Any de la Ciència. En definitiva, apunta que els governs anteriors varen treballar de manera 

activa per implicar les diferents àrees municipals, agents i equipaments públics i privats en la 

promoció i la divulgació de la ciència per despertar vocacions, potenciar talents i crear 

oportunitats a la ciutat. 

El seu grup entén que en aquest moment és més necessari que mai tornar a treballar en aquest 

àmbit perquè les retallades pressupostàries dels darrers anys han obligat el món científic a 

redoblar els esforços per poder mantenir-se en posicions capdavanteres. En aquests moments, a 

més a més, que semblava que aquesta situació precària començava a millorar, han començat a 

sorgir problemes relacionats amb l’IVA, amb la contractació laboral d’investigadors i d’altres 

traves que s’haurien d’eliminar. Considera que aquesta situació no és positiva per als 

investigadors ni, sobretot, per al progrés de la ciutat de Barcelona. Per tant, creu que cal 

preservar i potenciar el gran actiu de recerca de primer nivell de Barcelona, que és un actiu de 

present i de futur, i per això l’ajuntament ha de fer una aposta decidida per explicar què 

significa i què aporta la recerca científica a la ciutat, i treballar de debò amb el sector. 

 

La Sra. RECASENS exposa que les universitats i els centres de recerca són motors molt 

importants de Barcelona i de Catalunya. Recorda que fa deu anys es va establir un model de 

recerca a Catalunya que ha estat referent al sud d’Europa en l’àmbit de la producció científica 

d’excel·lència i que ha impulsat projectes de recerca d’àmbit mundial, com l’ITER, el sincrotró 

Alba, el supercomputador Mare Nostrum o el nou edifici del Parc de Recerca de la Universitat 

Pompeu Fabra, inaugurat per l’alcalde Trias l’any 2013. Aquest edifici, continua, acull grups de 

recerca importants i institucions prestigioses, com la Barcelona Graduate School of Economics, 

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals o el Public Policy Center. 

A continuació, subratlla que el Govern Trias va tenir molt clar des de bon començament la 

importància de la recerca a Barcelona i per aquesta raó varen donar suport al projecte 

embrionari de l’agència aeroespacial ESA BIC, un entorn tecnològic i empresarial que acull 

empreses noves per desenvolupar solucions innovadores a la vida quotidiana de les empreses i 

de les persones utilitzant les tecnologies aeroespacials. 

El Grup Demòcrata reclama al Govern de la ciutat que tingui objectius clars en aquest àmbit, i 

que no es limiti a fer anuncis que després no es concreten, per captar i retenir el talent que 

afavoreixi la competitivitat empresarial. També demana que es fomenti la col·laboració 

publicoprivada, que les empreses tinguin un percentatge alt de graduats universitaris i que es 
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promogui la internacionalització. 

D’altra banda, comenta que l’alcaldessa Colau havia anunciat que es reuniria amb el ministre 

Montoro perquè l’Agència Tributària reclama a alguns centres d’investigació i culturals 

l’abonament del 21 % de les subvencions rebudes durant el període 2013-2017. Voldria 

conèixer els resultats d’aquesta reunió. 

Per totes les raons exposades, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

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

favorable del seu grup a la proposició perquè creu que el compromís de Barcelona amb la 

ciència per abordar els reptes futur mitjançant projectes a llarg termini suposaria uns beneficis 

socials, econòmics i de progrés enormes. Entén que el progrés científic sempre contribueix a 

crear les condicions per millorar la qualitat de vida i la dignitat de les persones. 

En segon lloc, recorda que en determinats àmbits s’ha fet una aposta molt important, com ara en 

la mobilitat sostenible, la reindustrialització intel·ligent o l’automatització i la robòtica. A més a 

més, subratlla que a Barcelona hi ha un ecosistema que permet aquest desenvolupament, que 

s’hauria de potenciar. Així, indica que hi ha una de les millors universitats del país, parcs 

científics i centres d’investigació de primer nivell, els quals lamenten que Barcelona hagi perdut 

la seu de l’Agència Europea de Medicaments, perquè hauria significat un autèntic revulsiu per a 

la ciutat, i no solament en l’àmbit farmacèutic, sinó també en el sectors mèdic i tecnològic, 

entre altres. Malgrat que Barcelona tingui alguns centres de referència, doncs, com el sincrotró 

Alba, l’Institut de Ciències Fotòniques i altres, constata que s’ha de donar un impuls a la 

connexió entre empresa i sectors científics per garantir el progrés de la ciutat i la millora de les 

condicions de vida dels ciutadans mitjançant projectes de futur a llarg termini que situïn 

Barcelona com a ciutat de referència en aquests àmbits. 

En aquest context, critica la celebració d’esdeveniments polèmics, com el congrés «Un mundo 

sin càncer» o la Fira de la Terra, que donen la paraula a pseudocientífics. Creu que aquests 

esdeveniments no contribueixen a fer de Barcelona una ciutat de referència científica, que 

s’haurien de vetar i continuar treballant perquè milers de professionals internacionals continuïn 

triant Barcelona com a centre d’anàlisi i experimentació científica. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana per tal que la recerca i 

la ciència de Barcelona siguin reconegudes i perquè l’ajuntament treballi per al progrés 

d’aquests àmbits. Comenta que dies enrere va visitar el Museu de Ciències Naturals i li 

explicaven el projecte de fer un parc científic al parc de la Ciutadella, aprofitant les 

instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra, l’antic Museu de Ciències Naturals i de 

Mineralogia, i el Parc Biomèdic, entre d’altres. Assenyala que aquestes iniciatives no es poden 

fer d’un dia per l’altre, però sí que necessiten voluntat i determinació. La mateixa consideració 

seria aplicable al parc científic de la Universitat de Barcelona, que els últims anys ha avançat 

molt i és un dels primers parcs de biomedicina i farmàcia que hi ha a Europa. 

Tanmateix, apunta que té una llista llarga d’organismes i centres de recerca que han vist alterat i 

fins i tot paralitzat el seu funcionament per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, entre 

els quals hi ha el CTTI, el Centre de Recerca en Economia Internacional, el Centre de Recerca 

Matemàtica, el Centre de Recerca Ecològica, el Centre de Recerca en Economia i Salut, 

Recerca Biomèdica de Barcelona, l’Institut de Ciències Fotòniques, el Centre de Regulació 

Genòmica, l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron, l’Institut Català de Recerca i Estudis 

Avançats, entre d’altres. Puntualitza que aquestes afectacions han estat documentades pels 

treballadors mateixos. Per tant, en coherència amb el que planteja la proposició, demana al 

Grup Socialista que posi fi a l’aplicació de l’article 155 per tal que es pugui governar amb 

normalitat. Considera que aquesta mesura ja seria una bona aportació del grup proposant perquè 

el camp de la recerca científica pogués progressar. 
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El Sr. MULLERAS replica que la finalització de l’aplicació de l’article 155 depèn de les 

formacions independentistes, tal com reconeixen els seus mateixos dirigents. 

El Grup Popular coincideix a remarcar la importància que tenen la recerca, el desenvolupament 

i la innovació. La investigació, doncs, és bàsica per a la indústria i per a la universitat, que n’és 

motor i alhora beneficiària. El seu grup, doncs, és un ferm defensor del model de centres 

tecnològics i de recerca, que uneix la universitat, l’Administració i l’empresa, que permet 

investigar i trobar finançament amb la cobertura de l’Administració. Tanmateix, opina que les 

mesures que es proposen no s’haurien de limitar al teixit veïnal i comercial, sinó que es poden 

ampliar al teixit empresarial. Per aquesta raó han presentat alguna esmena. 

D’altra banda, apunta que, a més a més dels voltants del parc de la Ciutadella, hi ha altres zones 

de la ciutat que s’haurien de tenir en compte, com el Parc Científic, el Parc Biomèdic o el 22@, 

que es podrien utilitzar com a centres localitzadors de la investigació, desenvolupament i 

innovació. 

Per acabar, apunta que han acordat una transacció amb el grup proposant i, per tant, anuncia el 

vot favorable del seu grup a la proposició. Espera, doncs, que aquesta iniciativa es plasmi en 

una mesura de govern, dotada d’una partida pressupostària i d’un calendari d’actuacions que 

permetin que Barcelona torni a tenir la importància que havia tingut en aquests àmbits. 

 

La Sra. REGUANT creu que tots els grups comparteixen que la recerca és una eina necessària i 

positiva per a la societat i per a la ciutat. Per tant, tot allò que es pugui fer per potenciar la 

recerca de les universitats públiques, que durant molts anys han patit retallades i un sistema de 

finançament insuficient, considera que és positiu. Tanmateix, apunta que la recerca no es pot 

idolatrar perquè no sempre respon a unes lògiques de bé comú, sinó que de vegades està lligada 

a algunes empreses amb les quals les institucions públiques no haurien de col·laborar. Així, 

esmenta les empreses armamentistes o centres de recerca que utilitzen la precarietat laboral. A 

més a més, denuncia que, sota el paraigua de la internacionalització, hi ha centres que 

menystenen l’ús del català. Tots aquests elements, afegeix, s’han d’incorporar en qualsevol 

anàlisi de la recerca perquè aquesta tingui un interès col·lectiu i un impacte positiu en la 

societat, que és l’objectiu final de qualsevol recerca. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix que el Grup Socialista hagi presentat aquesta iniciativa i el to que 

han fet servir tots els portaveus, perquè la ciència hauria de ser un tema transversal. 

Tot i que ja anuncia el vot favorable de Barcelona en Comú a la proposició, assegura que el 

Govern de la ciutat ja està treballant en tots els punts que es proposen. Admet que és important 

que hi hagi un acord de tots els grups i que un dels principals problemes que té aquest àmbit és 

el del finançament. Per tant, entén que els partits d’àmbit estatal que han aprovat els darrers 

pressupostos tenen molta responsabilitat en aquesta qüestió. En aquest sentit, assenyala que 

l’execució del pressupost de l’Estat en I+D+I l’any 2017 ha estat del 38 % i qualifica aquesta 

situació de drama i de tragèdia. 

En l’àmbit local, indica que s’està treballant en aquesta matèria des que es va crear la Taula 

Permanent per a la Recerca, la Innovació i la Ciència. Així, apunta que hi ha iniciatives per a 

promoció i reserva d’habitatges per atraure científics a Barcelona. Pel que fa a la promoció de la 

ciència, informa que s’ha signat un acord amb el CERN de Ginebra i l’endemà ha d’assistir a un 

acte sobre promoció de la vocació científica entre les dones. A més a més, comenta que per 

primera vegada s’ha celebrat amb participació internacional tota una setmana d’actes en el marc 

del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. També durant la Mobile Week 

s’han destinat recursos perquè a tots els districtes es fessin debats i tallers per a impulsar les 

vocacions científiques. S’ha atorgat la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona a la Dra. 

Marta Estrada, biòloga de reputació internacional, per llençar un missatge sobre la importància 
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de la vocació científica. 

A continuació, admet que hi ha molta feina a fer, celebra que hi hagi un acord al consistori 

sobre aquesta qüestió i el Govern assumeix les mesures que es proposen perquè de fet ja les està 

tirant endavant. 

D’altra banda, està d’acord amb la Sra. Mejías que cal ser contundents amb les pseudociències 

perquè no ajuden a mantenir la reputació científica de Barcelona. Per aquesta raó, el Govern ha 

estat molt crític amb la realització del taller en què es negava l’existència de la sida. Entén que 

una ciutat il·lustrada i amb pensament crític ha de tenir un posicionament molt clar sobre 

aquestes qüestions. 

Per acabar, reitera que el Govern està treballant molt activament amb els centres de recerca 

perquè Barcelona té una gran potencialitat per esdevenir una ciutat referent en matèria 

científica. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix el suport de tots els grups a la proposició. Pel que fa a les 

manifestacions del Sr. Pisarello, diu que es creurà que el Govern està treballant en tots aquests 

aspectes si en el termini de dos mesos presenta una mesura de govern que contingui totes les 

iniciatives que s’estan duent a terme i un pressupost concret. 

 

La Sra. REGUANT insisteix a preguntar com havia anat l’entrevista de l’alcaldessa Colau amb 

el ministre Montoro. Pel que fa a la intervenció del Sr. Mulleras, recorda que el president Rajoy 

havia manifestat que l’article 155 de la Constitució s’aplicaria sí o sí. 

 

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 

favorable de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 
 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l’Ajuntament expressi el seu compromís 

per treballar, conjuntament amb el sector científic i de recerca universitària, en implicar a 

diferents àrees i equipaments públics i privats en la promoció i divulgació de la ciència i el 

suport als centres i institucions que la desenvolupen, per tal de fer visibles els valors, les 

oportunitats econòmiques i laborals i els avenços científics mundials que aquesta activitat 

genera a la nostra ciutat. 2. Que en el termini de dos mesos es presenti una mesura de govern 

de suport a la ciència i la recerca, amb especial atenció a l’impacte econòmic, laboral i 

d’inovació de l’àmbit, amb l’establiment d’un espai de treball entre l’Ajuntament i el sector 

científic i universitari i amb la participació dels grups municipals, per dissenyar accions 

concretes, com a mínim, en les següents línies: - Difusió i explicació de les activitats de 

recerca desenvolupades als centres de recerca de la ciutat, incloent mesures de senyalització 

de l’espai urbà i altres ubicacions, com el transport, que expliqui les activitats i el potencial 

d’innovació, laboral i creatiu dels centres de recerca de Barcelona, visites guiades, mostres al 

carrer o altres mitjans que es considerin oportuns. - Vinculació directe amb els programes de 

suport a l’emprenedoria de Barcelona Activa per a realitzar una connexió entre els centres 

de recerca i la promoció de l’activitat econòmica a la ciutat. - Connexió entre els centres on 

s’hi desenvolupen activitats de ciència i recerca i el teixit associatiu, tant veïnal com 

comercial i empresarial, per tal de promoure estratègies de promoció i activitats conjuntes en 

els territoris i, en el seu cas, a nivell de ciutat. - Intensificació de la relació entre el sector 

científic i el món educatiu per tal de despertar vocacions (especialment, intentant superar la 

bretxa de gènere), potenciar talents i crear-els-hi oportunitats de futur laboral a la nostra 

ciutat. - Realització de treballs amb visió metropolitana, explotant el potencial de recerca i 

coneixement dels centres del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. - Estudiar amb 



 

Ref: CCP 5/18 Economia i Hisenda 
v. 18/ 4/ 2018     13: 0 

27 

el conjunt d’institucions de recerca i científiques la possibilitat de crear nous hubs de recerca 

i innovació, com podria ser per exemple el del voltant del Parc de la Ciutadella. 3. Que a la 

Mesura de Govern s’inclogui una dotació de pressupost suficient perquè es puguin realitzar 

les accions consensuades així com un fons concret de suport a les activitats de la recerca 

inclòs en el pressupost municipal. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8816) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Traslladar les dependències de 

l'Institut Municipal d'Hisenda, en un termini màxim de 3 mesos, a un edifici amb espai suficient 

(mínim de 6.000 m2), principalment de propietat municipal, per tal que la plantilla de l'Institut 

pugui desenvolupar la feina amb les condicions adequades, i al mateix temps, es generin les 

menors despeses possibles de lloguer. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’assistència a la sessió de treballadores de l’Institut Municipal 

d’Hisenda, representants sindicals i treballadores afectades de lipoatròfia. 

A continuació, creu que aquesta no és una proposta ideològica però sí política, si s’entén la 

política com a preocupació per les persones, en aquest cas pels treballadors de l’ajuntament, per 

tal que puguin desenvolupar la seva tasca laboral en les millors condicions possibles. Recorda 

que el seu grup ja havia presentat una altra iniciativa relativa a les condicions laborals a 

l’Oficina d’Atenció al Contribuent i en aquest cas els preocupa la lipoatròfia que afecta les 

treballadores de l’IMH. Denuncia que sovint el Govern municipal parla dels treballadors però 

s’oblida precisament dels treballadors de l’ajuntament. 

Tot seguit, apunta que l’IMH paga 1 milió i mig d’euros anuals pel lloguer de l’edifici Vela, 

edifici que necessita una reforma integral. Així, remarca que la tercera planta d’aquest edifici ha 

patit tres inundacions en poc temps, però encara és més greu que hi hagi vint casos de 

treballadores que pateixen la malaltia de la lipoatròfia, els primers casos de la qual es varen 

detectar un any enrere. Així, doncs, fa temps que se sap que és necessària una reforma integral 

de l’edifici Vela i no entén per quina raó no és demana que aquesta reforma l’assumeixi el 

propietari de l’edifici, que és el principal responsable d’aquesta situació. 

Davant d’aquests fets, el 90 % dels treballadors de l’IMH han signat una petició adreçada a 

l’alcaldessa demanant el trasllat urgent de les dependències. A final de 2017 es va plantejar 

aquest trasllat però finalment no s’ha dut a terme. Critica que el Govern està pensant a llogar un 

altre edifici per acollir les dependències de l’IMH, malgrat que disposa de vint edificis de 

propietat municipal i que l’ajuntament paga al voltant de 19 milions d’euros anuals en concepte 

de lloguer. Opina, doncs, que l’ajuntament té la possibilitat de fer aquest trasllat i no entén per 

què no es fa. En aquest sentit, recorda que a la sessió del mes de juny de 2017 de la Comissió 

d’Economia i Hisenda el Grup Popular va demanar al Govern municipal que donés un ús als 

edificis municipals buits i que es donés prioritat al trasllat de les dependències de l’IMH, no 

solament per evitar els problemes de salut que pateixen les seves treballadores, sinó també per 

reduir la despesa del lloguer d’aquest organisme, que reitera que és d’1 milió i mig d’euros 

anuals. 

Per acabar, llegeix el text de la proposició. Insisteix que les persones que en aquest moment 

pateixen lipoatròfia han de menester aquest trasllat de forma immediata i, encara que no es trobi 

un local immediatament per fer el trasllat de totes les instal·lacions, creu que és possible que 

aquestes treballadores desenvolupin la seva tasca en un altre edifici municipal, tal com han fet 

altres empreses que han patit aquest problema. 

 

La Sra. RECASENS dona la benvinguda a les treballadores de l’IMH que assisteixen a la 

sessió. Reconeix que la recerca d’una nova ubicació per a aquest organisme és una qüestió que 
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fa temps que s’arrossega i ella mateixa, quan va ser responsable d’aquesta àrea durant el mandat 

anterior, hi va haver de treballar a causa del cost elevat del lloguer de l’edifici. En aquell 

moment es varen fer gestions amb l’àrea de Patrimoni, perquè l’ajuntament és propietari de 

molts edificis, i justament es varen adquirir diversos edificis per poder-hi instal·lar serveis 

municipals, com el de la Via Laietana. Pregunta, doncs, com gestiona aquest patrimoni el 

Govern municipal, si s’ha estudiat la viabilitat del trasllat de l’IMH a l’edifici de la Via 

Laietana i quin ús té previst donar a aquest tipus d’edificis. 

A continuació, apunta que els treballadors de l’institut han denunciat al consell rector les 

condicions deplorables en què es troba l’edifici que ocupen actualment. També saben que el 24 

de març proppassat es va haver de desallotjar la tercera planta, i no era la primera vegada, a 

causa de les goteres. Comenta que els sindicats han recollit signatures, han demanat 

insistentment que es faci aquest trasllat de les dependències perquè, a més a més dels vint casos 

de lipoatròfia, també s’han detectat problemes d’al·lèrgies o mal de cap, i també han denunciat 

la situació a la Inspecció de Treball. 

Quan el seu grup es va interessar per aquesta qüestió, el Govern els va informar que havien 

enviat dos burofaxos a Mapfre, propietària de l’edifici, perquè s’encarregués del manteniment 

de l’edifici i ja ha anunciat que probablement interposarà una denúncia contra aquesta empresa. 

També els ha informat que té quatre noves propostes d’ubicació per a l’IMH. Demana detalls 

sobre aquestes propostes. A més a més, conscient de la dificultat que pot representar el trasllat 

d’aquest organisme, reclama que es doni una solució immediata i urgent als treballadors que 

pateixen lipoatròfia. 

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

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans per dues raons, en primer lloc, 

per salvaguardar els drets dels treballadors de l’IMH i de la seva salut. En cas que no es trobi 

aquest edifici alternatiu de 6.000 metres quadrats, considera que es podria traslladar les 

persones que pateixen aquesta malaltia de manera immediata. 

En segon lloc, donaran suport a la iniciativa per motius econòmics. Recorda que l’any 2015 ja 

varen preguntar al Govern quants locals tenia llogats l’ajuntament i quin cost representava 

aquest lloguer. Al seu grup li consta que a la zona del 22@ i del Poblenou hi ha nombroses 

oficines que són propietat de l’ajuntament i que es paga lloguer per altres edificis limítrofes. 

Així, remarca que la despesa anual de l’ajuntament per lloguers diversos és de 19 milions 

d’euros. Com a exemple d’eficàcia en la gestió i d’estalvi esmenta la seu actual de l’Institut 

Municipal de Mercats, que va ser adquirida durant el mandat anterior i que pràcticament ja s’ha 

amortitzat. 

Finalment, saluda els treballadors de l’IMH que assisteixen a la sessió. Atès que les 

proposicions que s’aproven no són vinculants per al Govern, prega que en aquest cas dugui a 

terme allò que aprova la majoria dels grups municipals. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els treballadors de l’IHM presents a la sessió i mostra el seu 

suport a les treballadores d’aquest organisme que pateixen lipoatròfia i altres malalties com a 

conseqüència del mal disseny de l’edifici on treballen. 

Considera que aquesta situació és greu perquè, a més a més dels problemes de salut, les 

dependències actuals d’aquest organisme pateixen deficiències importants i la propietat en fa un 

manteniment insuficient. El seu grup va tenir coneixement d’aquesta situació en la darrera 

reunió del Consell Rector de l’IMH i creu que s’ha de fer un canvi d’ubicació d’aquestes 

dependències amb la màxima urgència. En aquest sentit, té entès que la direcció de l’institut ja 

ha començat a valorar i a negociar possibles alternatives. 

Finalment, desitja una ràpida recuperació a les treballadores afectades i s’afegeix a la petició 

d’altres grups per tal que siguin traslladades immediatament a unes altres dependències. 
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Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana a la 

proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN dona la benvinguda a les treballadores de l’IMH que són presents a la 

sessió. Considera que aquest organisme és el més important de l’Ajuntament de Barcelona 

perquè és l’encarregat de recaptar i gestionar 1.200 milions d’euros, que possibiliten que es 

puguin fer totes les polítiques de l’ajuntament. Vol fer un reconeixement de l’institut, doncs, 

perquè sovint no és visible perquè no intervé en les polítiques finalistes i, per tant, no és present 

en inauguracions o altres tipus d’esdeveniments. 

Seguidament, recorda que una de les prioritats de l’ajuntament ha de ser tenir cura de les 

persones, començant pels treballadors municipals. En aquest cas, indica que desenvolupen la 

seva tasca en un edifici malalt i opina que el Govern no ha fet les accions necessàries per posar 

fi a aquest problema, que qualifica de greu. Recorda que en el darrer plenari del Consell 

Municipal el Grup Socialista va presentar una iniciativa, després d’haver parlat amb els 

sindicats i amb els treballadors i d’haver constatat que no s’han fet les actuacions necessàries. 

D’altra banda, comenta que el propietari de l’edifici Vela és el mateix que el de l’antiga seu de 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, que va ser traslladada a Sant Andreu quan ella 

n’era presidenta. 

En tot cas, considera que les gestions que ha fet l’actual equip de govern no han estat les 

correctes, han començat a treballar tard i malament, no s’ha efectuat el trasllat de les 

treballadores afectades i, a més a més, el dia anterior es va assabentar que a l’edifici de la Torre 

Mapfre recentment també s’ha detectat un cas de lipoatròfia. Entén, doncs, que el Govern 

municipal no ha gestionat bé aquesta qüestió i que no ha sabut negociar amb els representants 

dels treballadors. En aquest sentit, indica que el Govern va oferir una solució però va tancar la 

porta a altres reclamacions dels sindicats. 

En tot cas, tal com els varen informar en la darrera reunió del consell rector, reconeix que ja 

s’està treballant per trobar un espai per reubicar l’IMH i confia que aquesta solució sigui ràpida 

perquè la situació actual és insostenible. 

 

La Sra. REGUANT exposa que tothom és conscient que hi ha un problema amb l’edifici que 

ocupa l’IMH, que s’ha treballat a iniciativa dels sindicats per buscar una solució i que cal que 

aquesta solució es trobi ràpidament. Assenyala que en la darrera reunió del consell rector es va 

tractar aquesta qüestió, i que sindicats i treballadors havien buscat ubicacions alternatives. La 

gerència també havia fet gestions i tenia quatre propostes diferents. Tanmateix, reclama que es 

considerin espais que siguin de propietat municipal, tal com demana la proposició. 

Tenint en compte les consideracions anteriors, la CUP considera que el termini de tres mesos 

per trobar una solució és raonable. Vol remarcar, però, que els qui han treballat en aquesta 

qüestió, que han fet un mapa de possibles alternatives i que han plantejat opcions diverses han 

estat els treballadors. També comenta que temps enrere el representant de la CUP al consell 

rector ja va demanar que, per estalviar la despesa del lloguer, es busqués un espai de propietat 

municipal per acollir aquest organisme, però li varen respondre que no n’hi havia cap 

d’adequat. En tot cas, demana que es continuï treballant en aquesta direcció. 

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

 

El Sr. PISARELLO exposa que aquesta és la tercera vegada que es planteja aquesta qüestió i el 

Govern considera que és urgent i molt important trobar-hi una solució. Apunta que mentre no es 

resolgui la qüestió de fons el Govern ja ha pres moltes mesures, com ara seguir les indicacions 

dels metges. Així, informa que s’està negociant amb la propietat de tres immobles, però creu 

que aquesta operació no es pot dur a terme en tres mesos, sinó que seria més realista parlar de 

sis o de nou mesos. 
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Pel que fa a les gestions fetes, comenta que han enviat burofaxos a la propietat i que els Serveis 

Jurídics municipals estan estudiant interposar una demanda judicial. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú, però insisteix que el 

termini de tres mesos no serà suficient per resoldre aquesta qüestió perquè en l’edifici Vela no 

es poden fer reformes i cal llogar unes altres instal·lacions. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix a tots els grups municipals el suport a la proposició. Insisteix que 

cal resoldre aquest problema urgentment. Pregunta als membres del Govern què farien si un 

familiar directe treballés a l’IMH i patís lipoatròfia; està segur que en demanarien el trasllat 

immediat, tal com ho fa el seu grup. Un cop aprovada la proposició, recorda al Govern que té 

l’obligació política i moral de complir-la. 

 

La Sra. RECASENS pregunta si el Govern està estudiant la possibilitat de traslladar l’IMH a un 

edifici propietat de l’ajuntament, com per exemple el de la Via Laietana que ha esmentat en la 

intervenció anterior, tot i que reconeix que aquest tipus d’operacions no sempre són fàcils per 

les característiques de les instal·lacions. 

 

El Sr. AYALA assegura que des que es van començar a detectar els problemes la Gerència de 

Presidència i Economia s’ha preocupat d’aquesta qüestió. Comenta que abans de l’estiu de 2017 

hi va haver la possibilitat de fer el trasllat de l’IMH a un altre edifici però que en aquell moment 

els sindicats no varen considerar que fos urgent. Només tenien quinze dies per donar una 

resposta i la negociació amb els sindicats no es va poder resoldre en aquest termini. Així, doncs, 

s’han continuat estudiant altres opcions. 

D’altra banda, apunta que l’IMH ha de menester més de 6.000 metres quadrats, amb planta 

baixa per poder fer l’atenció als ciutadans, una localització adequada i les característiques 

adients per assegurar condicions de treball òptimes. Informa que en aquests moments a 

Barcelona solament hi ha tres edificis que reuneixin aquestes característiques, però estan en 

construcció. Per tant, el trasllat no es podrà fer immediatament. 

Pel que fa a les propietats municipals, assegura que s’han estudiat diverses opcions, però en tots 

els casos s’hauria de fer una reforma, que encara trigaria més a estar enllestida. Creuen, doncs, 

que la urgència de la situació no permet en aquests moments reubicar l’IMH en un edifici de 

propietat municipal. 

Finalment, remarca que el Govern actual ha reduït la quantitat destinada a lloguers de 14,7 

milions d’euros a 12 milions. Tanmateix, insisteix que en el cas de l’IMH el trasllat és urgent i 

no es podrà fer a un edifici de propietat municipal. Tal com a comentat el tinent d’alcalde 

Pisarello, preveu que el termini tècnicament raonable per fer aquesta operació serà de sis a nou 

mesos. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

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

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

PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot 

favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/8802) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal, per tal de 

protegir el comerç de proximitat i afavorir els interessos dels comerciants dels nostres principals 
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eixos comercials, insti a entitats, associacions i partits a realitzar les seves manifestacions en 

diumenges o festius per tal de prioritzar l'ocupació i l'activitat econòmica de Barcelona. 

 

Es presenta el text transaccionat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal, per protegir i afavorir els 

interessos del comerç, restauració, hotels i serveis dels eixos comercials del centre de la ciutat, 

insti a les entitats, associacions i partits polítics a realitzar, sempre que sigui possible, les seves 

manifestacions en diumenges o festius prioritzant recorreguts diferents dels habitualment 

utilitzats al centre de la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA informa que han acordat un text transaccional amb els grups municipals 

Socialista i Popular, als quals agraeix la predisposició, si bé lamenta que, malgrat un acord 

inicial, finalment el Grup Demòcrata no doni suport a la declaració. En qualsevol cas, recullen 

l’esperit de l’esmena que havien presentat, que el Grup de Ciutadans comparteix. 

A continuació, remarca que la iniciativa que presenten és una proposta dels comerciants 

mateixos i de les associacions de veïns. Puntualitza que no es pretén restringir el dret de 

manifestació sinó que, recollint l’esmena del Grup Demòcrata, en la mesura que sigui possible 

les manifestacions que es fan al centre de Barcelona des del mes d’octubre anterior passin per 

recorreguts alternatius o que no es facin en dia laborable, sinó diumenges o festius. 

Així, doncs, tal com han fet constantment al llarg d’aquest mandat, el seu grup recull les 

inquietuds i les preocupacions dels barcelonins i les traslladen a l’ajuntament. En aquest cas, 

subratlla que aquestes manifestacions sempre causen molèsties a les mateixes zones de la ciutat 

i perjudiquen tant els veïns com la facturació dels eixos comercials, que ha disminuït un 30 % 

segons dades de les associacions de comerciants del centre de la ciutat. 

Finalment, remarca que han presentat aquesta iniciativa com a declaració institucional perquè 

aquesta petició s’adreça a entitats, associacions i partits polítics. Desitja, doncs, que els grups 

municipals puguin arribar a un acord en aquest sentit, no pas per limitar el dret fonamental de 

manifestació, sinó per pal·liar els efectes que pateix un sector tan important de la ciutat, que 

crea ocupació i impulsa la regeneració econòmica. 

 

El Sr. BLASI exposa que aquesta qüestió és delicada perquè podria afectar el dret de 

manifestació, si bé reconeix que l’exercici d’aquest dret darrerament s’ha intensificat. En tot 

cas, assenyala que Barcelona, com a capital de Catalunya i com a ciutat referent mundial, 

sempre ha acollit manifestacions i reivindicacions, que han de ser tractades en la seva justa 

mesura. 

A continuació, agraeix el to conciliador que ha fet servir el portaveu del Grup de Ciutadans, to 

que espera que transcendeixi més enllà d’aquesta comissió. 

D’altra banda, comenta que aquesta iniciativa pretén que el Govern municipal faci de mitjancer 

entre els convocants de les manifestacions i les persones que en pateixen els efectes negatius de 

manera que els interessos de tothom siguin compatibles. Insisteix que aquesta qüestió no és 

nova perquè a Barcelona s’han fet moltes vagues i tot tipus de reivindicacions, sobretot als 

voltants de la plaça de Sant Jaume, on hi ha l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. En aquest sentit, recorda que el Grup Demòcrata ja havia presentat una iniciativa 

durant el present mandat per donar una resposta a aquesta problemàtica. En tot cas, apunta que 

els organitzadors de les grans manifestacions ja tenen presents aquestes demandes i solen 

convocar les mobilitzacions en dies festius, com l’Onze de Setembre o en diumenge, si bé 

reconeix que en determinats moments això no ha estat possible, especialment a partir del mes 

d’octubre de 2017. Posa com a exemple la manifestació que es va fer després de l’atemptat del 

mes d’agost, moment en el qual ningú no es va plantejar si el millor moment per fer la 
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manifestació era un dia festiu o no. Creu, doncs, que s’ha de cercar un punt d’equilibri, entenent 

quines són les responsabilitats de cada part. 

 

La Sra. CAPDEVILA no està d’acord que les grans mobilitzacions perjudiquin el comerç de la 

ciutat, especialment els establiments de restauració i d’alimentació. Suggereix al Sr. Sierra que 

en acabar la reunió vagi al Poble Sec, al Paral·lel, a la Gran Via, a la part baixa de l’Eixample, a 

la carretera de Sants o al carrer de Tarragona i que els pregunti als bars, restaurants i botigues 

d’alimentació si la darrera gran manifestació els va perjudicar. Contràriament, ella creu que 

aquell dia varen tenir molts ingressos. 

En segon lloc, el Grup d’Esquerra Republicana opina que l’Ajuntament de Barcelona no ha de 

demanar a les entitats ni als partits polítics quan i com i on s’han de manifestar. Tanmateix, 

l’ajuntament sí que té l’obligació de controlar i garantir la seguretat durant aquestes 

manifestacions. En aquest sentit, critica que tres quarts d’hora abans de començar la 

manifestació del diumenge anterior la Guàrdia Urbana no havia tancat la plaça d’Espanya ni el 

carrer de Tarragona al trànsit, tasca que varen haver de fer els manifestants mateixos. 

Pel que fa a recorreguts alternatius, creu que les entitats que convoquen aquestes manifestacions 

ja són prou responsables i curosos, i les tres darreres mobilitzacions independentistes o a favor 

de la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats s’han produït en tres espais diferents de 

la ciutat, concretament al carrer de la Marina, al passeig de Gràcia i a l’avinguda del Paral·lel. 

També subratlla que aquestes grans manifestacions s’han desenvolupat pacíficament i sense cap 

tipus d’incident, malgrat que els tres partits que donen suport a l’aplicació de l’article 155 les 

intenten criminalitzar. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el dret de manifestació sempre s’ha exercit als carrers del 

centre de Barcelona perquè aquest és el lloc més emblemàtic, amb més projecció pública de la 

ciutat i de més fàcil accés. També reconeix que aquest indret és on hi ha més activitat 

econòmica i comercial, activitat que es pot veure afectada perquè s’impedeix l’accés dels 

clients als establiments o bé per la prevenció d’alguns ciutadans a acostar-s’hi a causa dels 

possibles aldarulls que es podrien produir, tot i que admet que són molt minoritaris i en molts 

casos inexistents. 

En segon lloc, confirma que el sector comercial els darrers mesos ha demanat tant a les entitats 

sobiranistes com a les no sobiranistes, als partits polítics, als sindicats i als diferents governs 

que facin un esforç per distribuir les mobilitzacions a tots els barris de la ciutat i que es facin els 

dies que perjudiquin menys l’activitat econòmica. Afirma que això ja s’ha intentat fer així, de 

manera que les darreres manifestacions han transcorregut per carrers diferents de la ciutat. A 

més a més, el Grup Socialista considera que el dret de manifestació és un dret constitucional, 

que s’ha d’exercir amb la màxima llibertat i sense cap restricció addicional. Afegeix que 

l’ajuntament no té competències per autoritzar o prohibir manifestacions. 

Per aquesta raó, el seu grup ha proposat una esmena transaccional a la declaració per tal que 

l’ajuntament impulsi el diàleg entre tots els actors afectats. Lamenta que aquesta transacció no 

hagi estat recollida. 

Finalment, creu que els polítics tenen la responsabilitat de generar les condicions que evitin la 

conflictivitat social, que és la que provoca que es facin aquestes manifestacions. Així, assenyala 

que les grans manifestacions multitudinàries dels darrers anys, que són les que poden afectar 

l’activitat econòmica, han estat motivades en primer lloc per les retallades pressupostàries i, en 

segon lloc, hi ha hagut les mobilitzacions lligades al procés independentista, tant les favorables 

com les contràries. Insisteix, doncs, que els polítics han de treballar per tal de resoldre aquests 

problemes. Les altres qüestions opina que tenen poca entitat. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix al grup proponent que hagi acceptat les transaccions que ha 
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proposat el Grup Popular. Creu que el text transaccionat ha estat enriquit amb les aportacions 

que han fet els diferents grups municipals. Així, s’hi contemplen sectors que no eren recollits en 

el text inicial, com ara la restauració i els hotels, i també recorreguts alternatius al centre de la 

ciutat. 

D’altra banda, comenta que aquesta és una reivindicació històrica dels comerços de la ciutat. Si 

bé darrerament la quantitat de manifestacions s’ha intensificat, assenyala que sempre n’hi havia 

hagut. Els comerciants demanen que els itineraris de les manifestacions puguin ser més variats i 

que es facin els diumenges perquè no afectin les vendes. Remarca que possiblement algun dels 

representants del sector que li han fet aquesta petició és independentista i ha anat a les 

manifestacions. Entén, doncs, que aquesta proposta no té cap color ideològic. En aquest mateix 

sentit, comenta que la darrera manifestació convocada per la Plataforma per Tabàrnia va 

canviar de dia perquè no coincidís amb la inauguració del Mobile World Congress, tal com 

varen demanar comerciants i hotelers a tots els grups municipals. A més a més, indica que les 

darreres manifestacions de Societat Civil Catalana s’han convocat a l’estació de França i que les 

últimes manifestacions independentistes tampoc no han transcorregut pel centre de la ciutat. 

Així, doncs, opina que les entitats que convoquen manifestacions ja han començat a recollir 

aquesta reivindicació. 

Finalment, considera que l’ajuntament sí que pot fer d’intermediari per intentar que aquestes 

manifestacions afectin el mínim possible les vendes del comerç, perquè té l’obligació de vetllar 

perquè la conflictivitat social o política no perjudiqui l’activitat econòmica. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la declaració. 

 

La Sra. REGUANT mostra sorpresa pel to emprat per tots els portaveus i creu que estan 

intentant maquillar una proposta que és més profunda i més greu del que volen fer veure. 

Considera que el punt important no és la modificació o no de recorreguts o de dates, perquè el 

simple fet de demanar que l’ajuntament insti les entitats a fer aquestes modificacions ja és 

vulnerar el dret de reunió de la ciutadania. Entén que l’exercici d’aquest dret és una 

manifestació col·lectiva de la llibertat d’expressió mitjançant l’associació de persones, 

l’exposició d’idees, la defensa d’interessos o la publicitat de problemes i reivindicacions. Indica 

que hi ha molts grups socials a Barcelona que l’únic instrument que tenen per fer visibles els 

seus problemes i reivindicacions és precisament el dret de reunió. En aquest sentit, subratlla que 

l’espai urbà no és solament un àmbit de circulació o comercial, sinó també un àmbit de 

participació política i social, i com a tal s’ha de respectar. Així, doncs, entén que l’ajuntament 

ha de preservar el dret de manifestació i de participació social i política dels ciutadans. 

En conclusió, creu que aquesta declaració no es refereix només a les manifestacions 

independentistes i per aquesta raó la intenció encara és molt més profunda i va molt més enllà. 

Quant a les manifestacions convocades per Societat Civil Catalana, pregunta al Sr. Mulleres què 

ha de dir sobre les agressions que varen patir els botiguers de Ciutat Vella. 

Finalment, pregunta si la propera iniciativa demanarà l’ajuntament insti els treballadors a fer 

vaga en dies festius. Opina que iniciatives d’aquest tipus són la continuació de la «llei 

mordassa» per vulnerar drets fonamentals, com el dret de manifestació, de reunió i, per tant, el 

dret a protestar. 

 

El Sr. COLOM considera que aquesta és una iniciativa trampa, malgrat que pugui tenir bona 

intenció, perquè en el fons contribueix a crear un estat d’opinió favorable a limitar el dret de 

manifestació en dies laborables o en dissabte i al centre de la ciutat. El Grup de Barcelona en 

Comú opina que el dret de manifestació, com a concreció de la llibertat d’expressió, és un dret 

bàsic de l’ordenament jurídic, que conforma l’estat de dret i, per tant, s’ha de preservar. 

Puntualitza que aquest plantejament ja el fa el Tribunal Constitucional i la Constitució mateixa 

en l’article 21. Creu, doncs, que el grup proposant, que es defineix com a constitucionalista, 
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hauria de ser el primer a defensar aquest dret. Insisteix que el Tribunal Constitucional ha dit 

reiteradament que el dret de reunió és una manifestació col·lectiva de la llibertat d’expressió i 

per a molts grups socials aquest dret és un dels pocs mitjans de què disposen per expressar les 

seves idees i reivindicacions. Per aquesta raó, el Tribunal Constitucional ha resolt que 

l’atribució de l’Administració local per proposar modificacions de dates o de lloc per on poden 

transcórrer les manifestacions no es pot exercir de forma discrecional. Per tant, l’autoritat ha de 

tenir present que ha de preservar aquest element objectiu i configurador del dret de reunió i de 

manifestació. En tot cas, puntualitza que l’únic argument que pot limitar aquest dret és que es 

posin en perill bens o persones, i aquest ha de ser un fet material i substantiu. Cap altra 

consideració no pot restringir aquest dret. 

D’altra banda, comenta que el Tribunal Constitucional ha establert que l’espai urbà no és 

solament un àmbit de circulació, sinó també de participació. El seu grup entén que a la pràctica 

la llei ha permès que, davant de situacions concretes, es puguin buscar fórmules de conciliació. 

Tal com ha dit algun altre portaveu, en alguns casos s’han donat els elements que han permès 

conciliar interessos diferents. Per tant, creu que aquesta proposta no és desitjable ni necessària. 

Així, creu que si es va en aquesta direcció hi hauria el perill que la manifestació del Dia de la 

Dona Treballadora deixés de fer-se el 8 de març, per posar un exemple. 

 

El Sr. SIERRA lamenta el resultat de la votació i no poder veure les cares dels regidors que hi 

han votat en contra quan parlin amb els veïns de la Via Laietana. Insisteix que aquesta no és una 

proposta del seu grup, sinó dels veïns i de les associacions de comerciants del centre de la 

ciutat. A més a més, indica que mesures d’aquesta mena es prenen en altres ciutats europees 

que són tan democràtiques com Barcelona i on no es vulnera el dret fonamental de reunió i de 

manifestació, però que pot ser compatible amb la defensa del comerç del centre de la ciutat, que 

es troba en una situació molt precària i que, segons les xifres que dona el sector, ha perdut el 30 

% dels ingressos. 

D’altra banda, opina que el fet que algunes manifestacions es desenvolupin per itineraris 

alternatius li dona la raó. Remarca que no es tracta que l’ajuntament exerceixi cap mena de 

pressió, sinó que hi hagi un diàleg amb les principals entitats que convoquen manifestacions. 

Quant a la intervenció de la portaveu del Grup d’Esquerra Republicana, no vol entrar a valorar 

si les manifestacions són pacífiques o no, perquè no s’està posicionant a favor d’uns o altres, 

sinó que es tracta de defensar el comerç de la ciutat, especialment el del centre. A més a més, 

considera que la gran víctima de polititzar aquesta qüestió són els ciutadans mateixos. 

 

El Sr. BLASI reitera que no es pot condicionar el dret de manifestació però afirma que tampoc 

no es pot fer demagògia. En tot cas, li hauria agradat que la proposició presentada pel Grup 

Demòcrata en aquesta mateixa comissió i aprovada el mes de juny de 2016 s’hagués fet 

efectiva. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia l’abstenció del seu grup per les raons que ja ha explicat en la 

primera intervenció. 

 

El Sr. SIERRA lamenta particularment l’actitud del Grup Socialista i torna a insistir que aquesta 

no és una proposta del Grup de Ciutadans. Comenta que tots els grups han rebut una carta de 

l’Associació de Veïns de la Via Laietana i una altra de l’associació Barcelona Oberta en què 

exposaven aquesta reivindicació. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa l'abstenció del Grup 

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

expressa el vot contrari d'ERC, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, el Sr. Mulleras 
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expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP. ES 

REBUTJA amb el redactat següent: 
 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal, per protegir i afavorir 

els interessos del comerç, restauració, hotels i serveis dels eixos comercials del centre de la 

ciutat, insti a les entitats, associacions i partits polítics a realitzar, sempre que sigui possible, 

les seves manifestacions en diumenges o festius prioritzant recorreguts diferents dels 

habitualment utilitzats al centre de la ciutat. 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/8803) Que l'Ajuntament de Barcelona realitzi les gestions necessàries per facilitar la 

celebració del XIV Congrés internacional de videojocs i oci interactiu, GAMELAB 2018 a la 

ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA exposa que en el moment de fer el prec la celebració del XIV Congrés 

Internacional de Videojocs i Oci Interactiu s’havia posat en risc i pregunta per quines raons 

s’havia produït aquesta situació. 

 

El Sr. AYALA considera que aquest prec és extemporani i no el poden estimar ni desestimar 

perquè la feina ja s’ha fet. Indica que els organitzadors d’aquest esdeveniment ja han confirmat 

que el Gamelab 2018 se celebrarà a Barcelona i les edicions posteriors també, gràcies a les 

gestions que ha fet l’ajuntament. 

 

El Sr. SIERRA replica que aquest prec no és tan extemporani perquè, si bé el mateix dia que el 

seu grup va presentar-lo es feia públic que aquest esdeveniment finalment se celebraria a 

Barcelona, anteriorment l’organitzador havia manifestat que la celebració del congrés a 

Barcelona no estava gens clara i fins i tot Madrid havia fet una oferta important per acollir-lo. 

Pregunta, doncs, per quines raons es va posar en risc la celebració del Gamelab a Barcelona. 

En segon lloc, atès que el Govern interpreta el ROM com li convé i que es limita a respondre 

als precs, considera que en pot formular més d’un. Assenyala que el dia anterior el Sr. Colom 

va presentar els salons Alimentària i Hostelco, que per primera vegada se celebraran 

conjuntament i esdevindran el segon esdeveniment en importància que se celebra a Barcelona, 

després del Mobile World Congress. Critica que en aquesta presentació no hi assistís 

l’alcaldessa Colau, malgrat que reconeix que el Sr. Colom hi va fer una intervenció en un 

anglès perfecte. Subratlla la importància que aquests esdeveniments per a la ciutat i considera 

que l’alcaldessa hi hauria de ser present, en tant que amfitriona i cap visible de l’ajuntament. 

 

El Sr. AYALA replica que el prec que ha presentat el Grup de Ciutadans sí que deu ser 

extemporani perquè el seu portaveu ha parlat d’un altre tema. En tot cas, creu que tothom està 

content perquè el Gamelab se celebri a Barcelona. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/8787) Que el Govern municipal porti a terme totes les accions necessàries per tal de 

preservar l'emblemàtic restaurant Pitarra, a causa de l'excepcional valor d'aquest establiment 
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comercial per a la nostra ciutat. 

 

El Sr. BOSCH llegeix el text del prec. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec i assegura que el Govern està treballant per preservar aquest 

restaurant. Així, comenta que els responsables del districte, de l’àrea de Cultura, dels programes 

de Memòria i el comissionat mateix varen parlar amb els propietaris d’aquest establiment per 

estudiar aquesta qüestió. També estan al corrent de les converses que hi ha amb l’Ateneu 

Barcelonès. Afegeix que en aquest moment encara no s’ha presentat cap sol·licitud de llicència 

d’obres i, per tant, no poden fer cap actuació en aquest sentit, però en tot cas assegura que quan 

es presenti l’estudiaran i analitzaran quines han de ser les condicions que permetin preservar el 

restaurant. 

 

El Sr. BOSCH se n’alegra. Subratlla que aquest establiment és molt important des del punt de 

vista patrimonial perquè és el bressol del teatre català i especialment la gent relacionada amb el 

món del teatre no voldrien veure com desapareix aquest espai. Li tranquil·litzaria, doncs, saber 

concretament si l’ajuntament pot garantir la preservació de l’interior del restaurant. Creu que els 

passos que s’estan fent van en la bona direcció, però opina que els ciutadans sensibles a la 

cultura i al patrimoni de la ciutat necessiten garanties. Pregunta, doncs, si el Govern pot garantir 

que es conservarà l’interior de la sala principal, i que la rebotiga també serà preservada d’acord 

amb el seu valor històric i patrimonial. 

D’altra banda, comenta que el Grup d'Esquerra Republicana ha presentat una petició a la 

Generalitat perquè aquest espai sigui declarat com a bé cultural d’interès nacional. Apunta que 

si aquesta petició és admesa a tràmit es podria paralitzar qualsevol obra o reforma, tant a 

l’interior com a l’exterior del local. 

Per acabar, pregunta si el Govern municipal treballa en aquesta direcció i si pot garantir que es 

preservi aquest establiment tan famós. 

 

El Sr. COLOM assenyala que el Sr. Bosch ha reformulat el prec i que ara li demana un 

compromís. Espera que la Generalitat, que és qui en té la potestat, declari aquest espai bé 

cultural d’interès nacional i, per tant, de preservar-lo. Pel que fa a l’ajuntament, indica que faran 

tot el que sigui possible perquè l’establiment no es perdi. Recorda que la rebotiga del Pitarra a 

l’inici de la Renaixença va ser una rellotgeria i és un espai que tothom estima. 

En conclusió, opina que totes les administracions han de treballar conjuntament per intentar 

preservar al màxim possible aquest espai. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

13.-  (M1519/8788) Que el Govern municipal convoqui, en el termini màxim d'un mes, una Taula 

amb la participació dels Grups municipal per tal d'arribar a un consens sobre l'aplicació dels 

nous valors cadastrals i el seu impacte en els tributs municipals. 

 

El Sr. BOSCH llegeix el text del prec. Apunta que aquesta petició ja la varen fer al plenari del 

Consell Municipal del mes de novembre de 2017 i aquesta taula encara no s’ha convocat. 

Remarca que aquesta és una qüestió molt important per a la ciutat i tots els grups municipals 

estan d’acord a abordar-la. Per tant, demana que el Govern municipal convoqui aquesta taula i 

que es prengui seriosament aquesta qüestió. 

 

El Sr. AYALA comenta que el primer tinent d’alcaldia ja va manifestar que la Comissió 

d’Economia i Hisenda pot tractar les qüestions relacionades amb les ordenances fiscals. El 
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Govern creu que calia fer una revisió cadastral, com ho demostra el fet que el valor del 40 % 

dels immobles hagi baixat. A més a més, afegeix que aquesta revisió ha estat moderada, si es 

compara amb la que es va fer l’any 2001, en què l’augment va ser del 112 % o el 21 % de la 

darrera legislatura, mentre que la revisió actual ha suposat un augment mitjà del 19 %. Tot i 

així, entén que és lògic que hi hagi un acord ciutadà i que s’aïlli aquest debat de la conjuntura 

política i electoral. En tot cas, insisteix que si hi ha voluntat de diàleg es pot tractar aquesta 

qüestió en la Comissió d’Economia i Hisenda, de manera que no cal constituir una taula 

específica. 

 

El Sr. BOSCH no entén per què el Govern va votar a favor de la creació d’aquesta taula 

específica. Un cop aprovada la proposta que varen fer, el seu grup entén que aquesta taula, en 

què haurien de participar tots els grups, hauria permès consensuar unes pautes i acordar una 

línia conjunta d’actuació pel que fa a l’IBI, que és l’impost més important que recapta la ciutat 

de Barcelona. 

D’altra banda, agraeix tota la feina que fan els serveis tècnics del consistori, però matisa que 

també hi ha una dimensió política i que caldria veure si els grups polítics volen utilitzar aquest 

impost per a la confrontació política o bé si es volen posar d’acord per consensuar unes línies 

generals que es puguin aplicar, independentment del color polític del Govern que hi hagi en 

cada moment. El Grup d'Esquerra Republicana, doncs, considera que aquesta taula és 

necessària per assolir un marc de consens que eviti que aquesta qüestió esdevingui un tema de 

confrontació política, que és el que podria passar si es tracta en comissió o en el plenari. 

 

El Sr. AYALA està d’acord que cal l’acord polític que reclama el Sr. Bosch, però reitera que 

per assolir-lo n’hi ha prou amb la Comissió d’Economia i Hisenda, i que no cal crear una taula 

específica. 

Pel que fa a la votació que es va fer en el plenari del mes de novembre, desmenteix el Sr. Bosch 

i assegura que el Grup de Barcelona en Comú es va abstenir en aquest punt i que l’acta de la 

reunió conté un error, tal com es pot veure al vídeo de la sessió de la sessió, en què l’alcaldessa 

Colau expressa l’abstenció del seu grup. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/8810) Que l'Ajuntament adeqüi l'actual normativa que regula la venda de roses i de 

llibres a la via pública per tal de preveure i resoldre els nous requeriments de la Diada de Sant 

Jordi i de manera especifica els que fan referència a: seguretat pública, intrusisme comercial, 

sistema d'atorgament de places, etc. Que aquesta adequació es faci en un termini màxim de 6 

mesos, per tal d'assegurar la seva plena vigència per la Diada de Sant Jordi de l'any 2019. Que 

aquesta normativa es faci en col·laboració amb els gremis de referència. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text del prec, que emmarca en tot un lot d’iniciatives que tenen 

tres punts en comú, molt importants per a la ciutat, que estan mal resolts i que eren sota la 

responsabilitat de la seva formació política el temps que va formar part del Govern municipal, 

com són cultura, comerç i Eixample. Després de la sortida dels Socialistes del Govern, afegeix, 

aquests temes han quedat aturats. 

A continuació, exposa que Sant Jordi és una de les diades més celebrades a la ciutat, que 

combina aspectes ludicoculturals amb aspectes econòmics per a alguns sectors molt importants 

de la ciutat, com els floristes i els llibreters. Atès que l’espai públic és escàs, indica que cal 

ordenar-lo i garantir-hi l’accés en condicions d’igualtat i de seguretat per a tothom durant 
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aquesta diada. 

Per aquesta raó, demana que en el termini de sis mesos el Govern adeqüi, en col·laboració amb 

els gremis, la normativa que regula la venda de llibres i roses, que és del 18 de febrer de 1994, 

per garantir la seguretat pública, per evitar l’intrusisme comercial i per establir uns criteris 

equitatius de repartiment de l’espai entre els diferents operadors. 

 

El Sr. COLOM assenyala que han començat a aparèixer qüestions que no es varen plantejar en 

el moment de fer el traspàs de responsabilitats quan el Grup Socialista va sortir del Govern. En 

tot cas, remarca la complexitat d’aquesta qüestió i que s’ha d’abordar amb cura perquè afecta 

els interessos dels gremis, però també els d’altres entitats que aprofiten la diada de Sant Jordi 

per obtenir ingressos venent roses i llibres. Apunta que tots els governs han intentat resoldre 

aquest conflicte i informa que en aquest moment s’ha començat a treballar en una aplicació per 

gestionar els espais públics. 

D’altra banda, comenta que han detectat que hi ha algunes empreses que vinculades a estudiants 

universitaris que ocupaven tot l’espai públic i el Govern va introduir canvis en la normativa que 

en minimitzaven l’impacte. Així, en aquests moments la llicència és personal, circumstància 

que redueix molt la capacitat de maniobra que tenen. 

Finalment, no pot acceptar el prec perquè aquesta qüestió és massa sensible per abordar-la de 

manera precipitada. Es compromet, però, a estudiar aquesta situació conjuntament amb tots els 

agents implicats quan sigui el moment oportú. 

 

La Sra. BALLARÍN reconeix que no és una situació fàcil de resoldre, però apunta que els 

regidors de l’ajuntament no cobren un sou per fer coses fàcils. Recorda que des de les àrees de 

Cultura i Comerç i des dels districtes de l’Eixample i Ciutat Vella varen començar a treballar en 

aquesta qüestió i es varen reunir amb els sectors implicats per parlar dels criteris que s’haurien 

de tenir en compte per distribuir l’espai públic el dia de Sant Jordi. Opina que no són els sectors 

els qui han de fer la regulació, però entén que sí que cal dialogar amb ells i conèixer la realitat 

per poder-hi intervenir. Per aquesta raó, varen crear un grup de treball i haurien volgut que ja 

s’haguessin establert els primers criteris per aplicar l’any 2018. Constata que això no ha estat 

possible i que les prioritats del Govern actual no van en aquesta direcció, sinó que s’adrecen cap 

a la moneda ciutadana o altres. Tanmateix, creu que l’any 2019 aquesta nova regulació ja podria 

estar enllestida. 

 

El Sr. COLOM remarca que, tal com ha reconegut la Sra. Ballarín, no hi havia uns criteris 

definits i ara es reprendran les trobades del grup de treball per avançar en aquesta qüestió. En 

tot cas, demana que no se’n faci demagògia. 

Quant a la moneda ciutadana, lamenta que ara la critiqui perquè es pensava que la portaveu del 

Grup Socialista n’era una de les màximes defensores en els grups de treball de Santa Coloma de 

Gramenet i de Barcelona. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

15.-  (M1519/8811) Que es prengui les mesures necessàries per minimitzar l'impacte de les obres del 

carrer Gran de Sant Andreu en l'activitat comercial de la zona, de manera consensuada amb les 

associacions de comerciants. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text del prec. 

 

El Sr. COLOM accepta el prec. Informa que el Districte de Sant Andreu ja ha contractat un 

tècnic que farà el seguiment de les obres, actuarà com a interlocutor amb el veïnat i amb els 
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comerciants i participarà en el procés d’elaboració del pla d’usos. Aquest tècnic, afegeix, ja es 

va incorporar a la feina la setmana anterior i estarà en el càrrec mentre durin les obres. També 

comenta que el dijous següent s’ha de reunir una comissió de seguiment d’aquestes obres, en la 

qual participaran tots els agents afectats. Aquesta comissió serà un espai d’informació que es 

reunirà regularment i permetrà que la informació circuli de manera adequada per esvair tots els 

dubtes que es puguin plantejar. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix l’acceptació del prec perquè la manera d’executar les obres és molt 

important per als veïns i per als comerços del carrer Gran de Sant Andreu. Tanmateix, considera 

que la forma de treballar que té el Govern municipal és molt desendreçada i molt 

desorganitzada. 

Creu que aquest projecte té moltes mancances de planificació perquè primer es va dir als 

comerciants que les obres s’acabarien el mes d’abril, després a final d’abril i després a 

començament de maig. Pel que fa a la informació, diu que no se n’ha donada gens, que no hi ha 

cap cartell ni cap avís, i que no és normal que hagi de ser el president de l’Associació de 

Comerciants qui informi els veïns i els comerciants de l’estat de les obres. Si bé admet que el 

dia anterior es va fer una reunió al districte en la qual es va donar una mica d’informació, 

apunta que va ser molt minsa. 

Finalment, reclama diàleg perquè el seu grup rep queixes constantment en el sentit que el 

Govern no escolta ni dialoga amb els comerciants ni amb ningú. 

 

El Sr. COLOM qualifica d’absurdes algunes de les intervencions de la Sra. Ballarín i l’acusa de 

basar-se en falsedats quan no té arguments. Assegura que el Govern i la Regidoria de Comerç 

precisament ha dialogat molt, fins al punt que al començament del mandat varen arribar a un 

acord amb les organitzacions comercials de Barcelona, amb sindicats i FAVB, de manera que 

han pogut resoldre grans temes que només es podien resoldre amb diàleg. També recorda que 

recentment varen anunciar un acord amb l’Espai Barça, assumit per tots els grups municipals. 

D’altra banda, subratlla que aquest tema s’arrossegava des de l’any 1997 a causa de la gran 

dificultat que representava. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/8817) Instar al Govern municipal a modificar els estatuts de l'Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona i a compensar els ingressos indeguts esmentats a la sentència judicial, de 

forma directa o indirecta, mitjançant campanyes de promoció o altre tipus de serveis acordats 

amb paradistes afectats. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el 3 d’abril proppassat a la reunió del Consell Rector de 

l’Institut Municipal de Mercats els varen explicar la Sentència 104/2008, del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, i els varen comunicar que no hi havia la intenció de recórrer aquesta 

sentència, de manera que serà ferma i s’haurà d’aplicar. 

Tot seguit, comenta que els paradistes de la Boqueria que havien pagat despeses obligatòries de 

manteniment, neteja o vigilància de manera correcta també havien pagat despeses de promoció 

econòmica que segons aquesta sentència eren de caràcter voluntari. Pregunta, doncs, com 

s’aplicarà la sentència, quin serà l’import econòmic que representa i com afectarà altres 

mercats. 

Per aquestes raons, demana que es modifiquin immediatament els estatuts del IMMB o bé 

l’ordenança municipal que calgui per poder aplicar la sentència, tal com els varen informar a la 
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reunió del consell rector que es pensava fer. També demana que es pugui compensar els 

paradistes pels ingressos indeguts, ja sigui directament o indirectament mitjançant campanyes 

de promoció o d’altres serveis que puguin oferir als paradistes l’ajuntament o l’IMMB. El Grup 

Popular considera que els paradistes no són responsables d’aquesta situació i, per tant, se’ls ha 

de compensar. 

 

El Sr. COLOM llegeix un fragment de la sentència que diu que l’Administració demandada no 

està obligada a indemnitzar per les quotes satisfetes a l’associació perquè aquestes s’han de 

destinar al pagament de les obligacions amb relació als serveis comuns. Conclou, doncs, que 

l’ajuntament no té cap obligació de pagar cap indemnització i, si ho fes, incorreria en 

malversació de fons públics i de responsabilitat comptable. A més a més, afegeix que, segons la 

sentència, aquesta situació es correspon amb la relació associació-associat. 

Així, doncs, el Govern donarà curs a la sentència i es modificaran els estatuts de les 

associacions de paradistes perquè totes elles els adaptin a l’Estatut Marc. També modificaran 

els articles 42 i 59 de l’ordenança per donar compliment a la sentència. 

 

El Sr. MULLERAS matisa que no parla d’obligació legal, sinó que aquesta sentència pot 

permetre que alguns paradistes de la Boqueria demanin el retorn i que ho facin legalment. Per 

tant, parla d’una obligació política i moral de l’ajuntament i de l’IMMB, que ha obtingut uns 

ingressos de forma indeguda, tal com afirma la sentència, per fer una campanya de promoció 

que els paradistes no estaven obligats a pagar. Demana, doncs, que l’ajuntament retorni aquests 

diners i insisteix que això ho pot fer de forma directa o indirecta, mitjançant campanyes de 

promoció o amb altres tipus de mesures. 

 

El Sr. COLOM replica que qui va obtenir aquests ingressos varen ser les associacions de 

paradistes. Considera que no es pot parlar d’ingressos indeguts perquè hi va haver una 

contrapartida, tal com contemplen les normatives i com reconeix la sentència. Insisteix, doncs, 

que segons la sentència l’Administració demandada no està obligada a retornar aquests diners. 

Reconeix el dret al Sr. Mulleras a actuar com a lobby, però reitera que l’obligació de 

l’ajuntament és donar curs a la sentència i preservar els diners públics, que és allò que el 

Govern està fent. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

17.-  (M1519/8818) Que es modifiqui l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana per tal d'establir una reducció de la base imposable 

afectada per la revalorització cadastral dels béns immobles en vigor des de 2018, d'acord amb el 

que estableix la Llei d'Hisenda Locals. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la revalorització cadastral pot afectar l’IBI i també l’impost de 

plusvàlues. Recorda que el Govern municipal va anunciar que compensaria l’afectació en l’IBI 

reduint-ne la base imposable i establint limitacions. Amb aquest prec demanen que es prengui la 

mateixa mesura pel que fa a l’impost de plusvàlues per coherència. 

D’altra banda, demana que el Govern rectifiqui, que convoqui la taula per estudiar l’afectació 

que ha tingut la revisió cadastral en diversos impostos i, en segon lloc, que apliqui les mesures 

fiscals necessàries per tal que la revalortizació cadastral no es traslladi a l’impost de plusvàlues. 

En aquest sentit, comenta que la Cambra de la Propietat Urbana ha xifrat l’augment mitjà dels 

cadastrals de Barcelona en un 23,9 %, i que aquest augment podria suposar una apujada mitjana 

del 40 % de la quota de l’impost de plusvàlua. El Grup Popular considera, doncs, que aquest 

impacte sobre els barcelonins s’ha de compensar. 
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El Sr. AYALA assenyala que el Govern municipal no comparteix la política fiscal del Partit 

Popular. És contrari a les propostes d’abaixar impostos i també a l’increment que en realitat 

s’arriba a produir. Pel que fa a l’impost de plusvàlues, especialment després de la sentència del 

Tribunal Constitucional, remarca que les operacions que tributen més són aquelles en què es 

produeix un gran increment de beneficis, és a dir, les relacionades amb l’especulació 

immobiliària. 

De tota manera, discrepa de les xifres que ha donat el Sr. Mulleras i que atribueix a la Cambra 

de la Propietat Immobiliària, i assenyala que segons el Cadastre mateix l’apujada és del 19 %. 

En tot cas, remarca que l’apujada no ha estat del 21 %, com la que es va produir durant el 

mandat anterior, ni del 110 %, com la provocada per l’anterior revisió cadastral, sinó una 

apujada molt moderada. A part d’aquesta discrepància pel que fa a la política fiscal, assegura 

que en aquest moment no es pot valorar l’impacte que tindrà aquesta revisió cadastral perquè, al 

cap de més d’un any que el Tribunal Constitucional emetés la sentència, sembla que el Govern 

del Partit Popular ha decidit tramitar una reforma de la llei en el Congrés dels Diputats. Així, 

doncs, considera que fins que no es conegui com es concretarà aquesta reforma els canvis 

tributaris que es poguessin fer serien absolutament especulatius. 

D’altra banda, apunta que aquesta reforma impulsada pel Govern del Partit Popular suposa una 

reducció d’ingressos per a l’Ajuntament de Barcelona del 20 % en concepte de l’impost de 

plusvàlues. Confia que tindran el suport del Grup Municipal Popular per demanar que l’Estat 

compensi els ajuntaments per aquesta retallada en l’autonomia local. 

 

El Sr. MULLERAS lamenta que no hi hagi el Sr. Pisarello, que és el tinent d’alcalde 

responsable d’aquesta qüestió. En tot cas, demana que el Govern no doni excuses i afirma que 

no té voluntat política per aprovar aquesta mesura perquè no es vol despendre d’una de les 

principals fonts d’ingressos de l’ajuntament, que ha crescut un 35 % els darrers anys i que l’any 

2017 ha representat una recaptació de 197 milions d’euros, mentre que l’any 2014 era de 145 

milions. 

Conclou que l’ajuntament pot prendre aquesta mesura perquè l’impost de plusvàlues és 

potestatiu i hi ha l’eina legislativa per fer-ho. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

 d) Preguntes 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/8793) Quin ha estat l'increment en valors absoluts i en percentatge de l'economia social 

i solidària sobre l'economia de la ciutat i quantes noves empreses s'han creat al 2017 d'economia 

social i solidària? A quines empreses i per quin import es van concedir les subvencions de la 

mateixa tipologia pels anys 2015, 2016 i 2017? Demanem que se'ns entregui la resposta per 

escrit. 

 

El Sr. BLASI recorda que a l’inici del mandat el Govern municipal va decidir que l’economia 

social i solidària era un sector estratègic i que mereixia un tracte que anava en detriment d’altres 

sectors de la ciutat que també són estratègics. Atesa la inversió de recursos en aquest sector, 

pregunta quin ha estat l’impacte real que s’ha produït en l’economia de la ciutat i quantes 

empreses s’han creat en aquest àmbit. També demana informació sobre les subvencions 

concedides a aquest tipus d’empreses durant els anys 2015, 2016 i 2017. 

 



 

Ref: CCP 5/18 Economia i Hisenda 
v. 18/ 4/ 2018     13: 0 

42 

El Sr. PORRO comenta que han lliurat la resposta per escrit. Informa que el Govern està 

treballant per actualitzar el primer informe que es va fer l’any 2015 sobre la situació de 

l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona. Subratlla que aquest diagnòstic no s’havia 

fet en anteriors mandats. Afegeix que moltes de les dades no són fàcils d’obtenir i que en molts 

casos s’han d’elaborar fonts primàries. 

 

A continuació, diu que algunes de les dades monitoritzades, sobretot del Registre de 

cooperatives de la Generalitat de Catalunya, indiquen que entre els anys 2015 i 2017 l’índex 

anual de creació de cooperatives s’ha multiplicat per dos, que és la dada més alta en el darrer 

quart de segle. Puntualitza que no atribueix aquesta situació a la política municipal, però 

insisteix que hi ha alguns indicadors positius en aquest positiu. Una altra de les dades que 

intenten monitoritzar és la supervivència empresarial de les cooperatives, que des del 2014 és 

del 99 %. En tot cas, es compromet a compartir i fer pública l’actualització de l’informe de 

2015 un cop estigui enllestida. 

Quant a les subvencions, assenyala que són públiques i que constaran en un annex a l’informe. 

Resumidament, l’any 2016 es varen subvencionar 49 projectes amb 237.000 euros i l’any 2017 

es varen donar subvencions per valor d’1.044.000 euros. Els 71 projectes que varen obtenir 

subvenció són públics i coneguts, i consten en l’annex a què s’ha referit anteriorment. 

 

El Sr. BLASI agraeix la resposta. No ha tingut temps de veure la resposta escrita, però diu que 

la secretària li ha confirmat que l’havien enviat i reconeix que el Sr. Porro sol enviar la 

informació que se sol·licita. Assegura que estudiaran aquesta informació amb molta cura. 

A continuació, assenyala que recentment s’ha fet pública una nova partida d’ajudes i 

subvencions per un import de 840.000 euros, que és una xifra molt important. Lamenta que el 

sector del comerç a vegades no rep aquestes ajudes, tot i que representa un percentatge del PIB 

de la ciutat molt més elevat que no pas l’economia social i solidària. Puntualitza que no pretén 

criticar aquest sector. 

D’altra banda, demana informació sobre les entitats subvencionades per comprovar si el Govern 

ha donat preferència a empreses ideològicament afins a Barcelona en Comú, atès que hi ha 

alguns membres del Govern que provenen d’aquest sector, i creu que precisament per aquesta 

raó aposten per aquest sector. 

Finalment, lamenta que no s’hagi fet l’actualització de l’informe de 2015 i agraeix que el 

Govern municipal no s’hagi volgut atribuir el mèrit de la bona marxa del sector cooperatiu. En 

aquest sentit, indica que l’any 2015 es va aprovar la Llei de cooperatives, la qual segurament té 

una influència més gran per fomentar la creació d’aquest tipus d’empresa. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

19.-  (M1519/8794) Quins criteris té en compte el Consell Turisme i Ciutat per difondre entre els 

seus membres els diferents actes i activitats sobre turisme que se celebren a la ciutat de 

Barcelona? 

 

La Sra. RECASENS exposa que al web de l’ajuntament es defineix el Consell de Turisme i 

Ciutat com un òrgan de participació ciutadana obert i divers, creat amb l’objectiu de debatre el 

model de ciutat que es vol i per analitzar quin model de desenvolupament turístic s’adiu més 

amb la ciutat. Aquest consell va néixer com un fòrum de debat en què participen entitats 

ciutadanes, associacions, representants polítics i on es poden compartir i plantejar propostes. 

Apunta que tots els integrants del consell reben periòdicament invitacions a cursos i xerrades 

sobre diverses temàtiques, totes elles relacionades amb el turisme, i altres informacions 

d’interès. Vol saber quin és el criteri que es fa servir per donar a conèixer als membres del 
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consell les activitats que s’hi fan. 

 

El Sr. COLOM explica que hi ha dos criteris. En primer lloc, s’hi envia la informació que prové 

de l’ajuntament relacionada amb turisme o aquella informació que qualsevol òrgan de 

l’ajuntament així ho demani. En segon lloc, s’envia la informació que proposa qualsevol de les 

entitats o experts membres del Consell de Turisme i Ciutat. 

 

La Sra. RECASENS planteja aquesta pregunta perquè han notat un fort biaix en els seminaris, 

cursos i informació que es promocionen mitjançant aquest consell. Així, comenta que el 22 de 

març de 2018 varen rebre enviar informació sobre la segona edició del Curs d’Economia i 

Ecologia Política de Turisme, un curs que tenia com a ponents les regidores Gala Pin i Janet 

Sanz i que contenia sessions com «La materialitat del turisme. Què i com explota la indústria 

turística», «Treball turístic. Imperi de la precarietat» o «Ports, aeroports i carreteres. 

Infraestructures al servei del turisme». Recorda que l’any anterior, en la primera edició d’aquest 

curs, es parlava obertament de decreixement turístic i es va fer una xerrada titulada «Cómo 

dominamos a la bestia». A més a més, assenyala que aquests cursos són patrocinats per 

l’ajuntament, tal com es pot veure en el cartell que els anuncia. Vol saber quants diners hi ha 

aportat l’Ajuntament de Barcelona. 

A continuació, apunta que el Govern municipal s’ofèn quan l’acusen de fer discursos 

turismofòbics o quan el critiquen perquè parla de decreixement econòmic o de decreixement 

turístic, i nega que això sigui cert. 

Tot seguit, indica que mitjançant el Consell de Turisme i Ciutat han rebut la convocatòria de la 

presentació del Pla Clima de Barcelona, que es va presentar en el Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. No entén per quina raó només han donat a conèixer aquest pla, que valora 

positivament, i no donen informació dels altres divuit consells sectorials que hi ha a la ciutat de 

Barcelona. 

D’altra banda, diu que el mes de març de 2018 varen rebre informació sobre un debat que hi va 

haver al plenari de l’Ajuntament de Madrid sobre les treballadores de neteja conegudes com a 

«Kellys». Tot i que admet que aquest debat pot ser interessant, pregunta per quina raó no els 

envien la informació sobre altres debats, com ara els que es varen produir en el Barcelona 

Global Summit o en el Barcelona Forum District. 

 

El Sr. COLOM reitera que el Consell de Turisme i Ciutat és obert a totes les entitats i assegura 

que totes tenen la mateixa capacitat d’iniciativa. Així, sempre que una entitat ha demanat 

explícitament que s’enviï una informació, el Govern ho ha fet sense cap tipus de restricció. 

Així, recorda que varen enviar l’informe que va fer Barcelona Oberta perquè ho va demanar 

l’associació mateixa. També varen enviar l’informe de la Taula del Tercer Sector per la mateixa 

raó. Per tant, afirma que si Barcelona Global hagués demanat que s’enviés la informació a què 

es referia la Sra. Recasens el Govern ho hauria fet. 

Seguidament, remarca que el fet d’enviar una informació no implica estar-hi d’acord. En tot 

cas, li ha semblat veure un tuf de censura en la intervenció de la portaveu del Grup Demòcrata i 

insisteix que qualsevol entitat que forma part del Consell de Turisme i Ciutat té dret a utilitzar 

el consell per difondre les informacions que consideri oportunes. Així, recorda que durant els 

darrers sis mesos s’han fet vint-i-nou enviaments d’informació, vint-i-dos provinents de 

l’ajuntament i set d’entitats i experts. Tot i així, està d’acord que les diverses entitats del consell 

aprofiten poc aquest organisme, però assenyala que si l’enviament d’informació arribés a ser 

exagerada caldria buscar alguna fórmula per no inundar les webs. 

Quant a Barcelona Global, recorda que es va proposar de presentar un informe amb les 

conclusions principals d’aquest esdeveniment en la propera sessió del consell o, si per raons de 

temps no era possible, que es pogués presentar en la sessió següent. 
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Com a conclusió, diu que en el Consell de Turisme i Ciutat tothom pot enviar la documentació 

que desitgi, sense cap tipus de restricció. 

 

La Sra. RECASENS demana la paraula per una qüestió de forma però la presidenta la hi denega 

perquè ha exhaurit el temps d’intervenció. Tot i així, demana que el Sr. Colom retiri l’expressió 

«tuf de censura» que ha utilitzat en la seva intervenció. 

 

El Sr. COLOM replica que el Grup Demòcrata fa afirmacions sobre el Govern municipal que 

són falses. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/8804) Quants i quins recursos de titularitat municipal s'han posat a disposició de la 

cooperativa de manters tant per al desenvolupament dels seus fins com per a ocupar un espai a 

La Pionera? 

 

El Sr. SIERRA assenyala que aquesta pregunta ja l’han formulada a Barcelona Activa i en 

comissió. Així, doncs, indica que l’autoanomenat Govern de la transparència i de la regeneració 

té una altra oportunitat per respondre a aquesta pregunta, si bé dubta que ho faci el regidor 

responsable d’aquesta àrea. 

 

El Sr. PORRO indica que la cooperativa de manters no existeix com a tal. El que pot dir és que 

el Govern està desenvolupant una política que ja venia del mandat anterior per treballar en 

l’emprenedoria cooperativa amb col·lectius que estan en risc d’exclusió i en una situació d’alta 

vulnerabilitat. Recorda que durant en el mandat anterior es va començar a treballar amb 

persones que es dedicaven a la recollida de ferralla i ara s’ha continuat i aprofundit aquest 

projecte amb la cooperativa Alencop. També s’ha activat un altre projecte en aquesta mateixa 

línia amb persones que es dediquen a la venda irregular. Així, doncs, no es tracta de 

cooperatives de manters. Finalment, estan intentant extrapolar aquestes iniciatives amb una 

política pública que pugui contrastar les hipòtesis de partida per comprovar si aquest tipus 

d’intervencions poden ser útils en aquestes situacions 

Pel que fa a la venda irregular, el Govern ha pres tres mesures per reduir-la al màxim i s’estan 

construint alternatives per a les persones que s’hi dediquen. Considera que si es limitessin a 

treure aquestes persones del carrer aquesta situació no es resoldria a llarg i a mitjà termini. 

Dit això, informa que el Govern municipal, per posar en marxa el pla pilot de cooperativització 

per a persones que es dediquen a la venda irregular, ha fet un conveni, signat el 30 de juny de 

2017, quan encara hi havia el PSC al Govern, que preveu destinar 317.000 euros l’any 2018 a 

aquest projecte. 

En relació amb La Pionera, assegura que no ha tingut cap tracte de favor. Dels cent projectes 

que s’hi han presentat, pràcticament tots podran participar en La Pionera, tret de set per defectes 

de forma. D’entre els projectes que hi podran participar, en destaca la cooperativa Diomcoop, 

que no ha tingut cap ajuda especial. Afegeix que cada tres mesos s’obrirà la possibilitat que es 

puguin presentar altres projectes. 

Finalment, comenta que el proper dissabte 21 d’abril s’inaugurarà La Pionera i convida el Sr. 

Sierra a anar-hi amb ell perquè està convençut que li agradarà. 

 

El Sr. SIERRA agraeix les explicacions, però lamenta que per motius d’agenda no podrà assistir 

a aquesta inauguració. Ja sap que en el projecte de La Pionera participen moltes startups, 
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cooperatives de l’àmbit de la restauració i d’antics venedors irregulars, que ara fins i tot fan 

desfilades. També comenta que aquestes persones provenen del top manta, encara que la 

cooperativa tingui un altre nom. En tot cas, vol saber la quantitat exacta rebran les entitats que 

usen l’espai de La Pionera. 

D’altra banda, assenyala que el Govern municipal desregula el sector del comerç i els horaris 

comercials, les terrasses i molts altres aspectes, sota l’aparença d’un acord, i alhora ofereix 

l’espai de La Pionera a la cooperativa Diomcoop i als manters. I no sap si també hi haurà 

cooperatives de llauners venent-hi begudes. Denuncia que hi ha un maltractament constant al 

sector del comerç i de la restauració de Barcelona i que el Govern afavoreix un determinat tipus 

d’economia. El Grup de Ciutadans no està en contra d’aquests sectors econòmics alternatius, 

però reclama un tracte igualitari. En aquest sentit, remarca que La Pionera obrirà cada cap de 

setmana i que es vendrà menjar a l’espai públic. 

Finalment, insisteix a preguntar quina quantitat concreta de diners rebran les entitats que usen 

l’espai de La Pionera. 

 

El Sr. PORRO informa que la cooperativa Diomcoop no rep diners per participar en La Pionera. 

Aquesta entitat, afegeix, s’ha presentat en una convocatòria de lliure concurrència, juntament 

amb altres cent projectes de tot tipus. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/8819) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 20 de setembre de 2016: 

(M1519/4179) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que 

l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per actuacions amb 

dotació econòmica pressupostària i calendari d'execució, per garantir el manteniment de les 

instal·lacions i les condicions d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que un any i mig enrere, el 20 de setembre de 2016, el Grup Popular 

va formular una proposició, que va ser aprovada amb el vot favorable del Govern municipal, en 

la qual es demanava que es fes un pla d’inversions per al Zoo de Barcelona. Assenyala que 

l’any 2017 aquestes instal·lacions varen perdre 130.000 visitants. També s’ha perdut un 15 % 

de les visites que hi feien les escoles, situació que atribueix directament a la política del Govern 

municipal. L’any 2017 el Zoo de Barcelona també va tenir pèrdues de 6 milions d’euros i en els 

dos últims anys de 10 milions, xifres que contrasten amb els 300.000 euros que perdia aquest 

equipament quatre anys enrere. A més a més, critica que l’any 2017 l’ajuntament hagi invertit la 

meitat del que estava pressupostat, 700.000 euros del total d’1.400.000. 

A continuació, comenta que el Govern ha anunciat un pla estratègic per al Zoo, que preveu 

retirar cent espècies i no preveu cap inversió per a l’any 2018. Apunta que aquest serà un nou 

Zoo sense Zoo i sense inversions, que són la garantia per fer més atractiva una instal·lació com 

aquesta. Té la sensació, doncs, que Barcelona en Comú no creu en el Zoo de Barcelona i que 

l’estan deixant morir perquè el deixen sense inversions i sense visitants. 

 

El Sr. XIMENO comenta que tant al Consell d’Administració de BSM com a la Fundació 

Barcelona Zoo, organismes on el Grup Popular té representació, s’ha parlat a bastament 

d’aquesta qüestió. Informa que durant l’any 2018 s’hi invertiran 2 milions i l’any 2019 2 
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milions més a la sabana del Sahel del Zoo. Aquesta línia d’inversions ja es va començar l’any 

2014 i globalment haurà pujat a 6.700.000 euros. A més a més, apunta que s’han fet inversions 

menors en altres instal·lacions. 

A continuació, confirma que s’ha presentat una proposta de pla estratègic per al Zoo, que en 

aquest moment està en fase de debat en el marc de la Fundació Barcelona Zoo. Aquest pla 

contempla una inversió de 64 milions d’euros a mitjà i llarg termini. A més a més, recorda que 

tant a la Fundació com a BSM s’ha aprovat una inversió per arranjar setanta de les noranta 

instal·lacions del Zoo, per valor de 7 milions i mig d’euros, durant 2018 i 2019. 

En conclusió, afirma que les inversions per a manteniment i consolidació del Zoo s’estan fent, 

aquesta infraestructura té perspectiva de futur i el Govern està convençut que el canvi de model 

és l’únic camí per recuperar visites i la capacitat del Zoo de ser un equipament sostenible, 

adaptat a les característiques dels zoològics del segle XXI. Insisteix que en el Consell 

d’Administració de BSM s’ha aprovat intensificar les inversions. Pel que fa al nou model, 

reconeix que la discussió és difícil i que encara no s’ha arribat a un acord. En tot cas, convida el 

Sr. Mulleras a assistir el dia 2 de maig a la sessió de debat sobre aquesta qüestió i espera assolir 

un acord sobre aquest pla estratègic i fixar la inversió de 64 milions que ha esmentat 

anteriorment. 

 

El Sr. MULLERAS demana al comissionat que s’informi bé o que prepari millor les seves 

intervencions a la comissió, perquè els arguments que ha donat en aquesta comissió ja els va dir 

al darrer Consell d’Administració de BSM. 

A continuació, creu que el Govern ha renunciat a tenir un zoo atractiu per als barcelonins, que 

ha perdut 130.000 visitants en un any, i han provocat un dèficit de 10 milions d’euros en dos 

anys. També acusa el Govern d’haver renunciat a defensar els animals, perquè tenen dos dofins 

fent exhibicions a València i quatre dofins en condicions deplorables al Zoo de Barcelona. 

Pregunta què faran amb aquests dofins. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.39 h. 

 
 


