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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 

Sessió de 18 de setembre de 2018 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de setembre 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, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, 

Xavier Mulleras Vinzia, Eulàlia Reguant i Cura, i Juanjo Puigcorbé i Benaiges, assistits per 

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

general i que certifica. 

 

També hi són presents les Imes. Sres. i els Ims. Srs : Maria Magdalena Barceló Verea, Koldo 

Blanco Uzquiano i Santiago Alonso Beltrán; i els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent de 

Presidència i Economia; Eduardo Vicente Gómez, gerent del Districte d’Horta-Guinardó; i 

Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño i l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

 

S'obre la sessió a les 16,36 h. 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 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 12 de juliol de 2018: 

 

1.-  (3-115/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-115/2018 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 dels ingressos i compromisos d’ingressos de la 

Comissió Europea per a projectes del Marc Horizon H2020 (Resccue, Nemo i C-Mobile), per 

un import total de 136.802,17 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18062695; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

2.-  (3-120/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-120/2018 de modificacions de crèdit, consistent 
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en la realització de transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, d’import 1.150.000,00 euros, per fer front a despeses generades 

en les escoles bressol municipals, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18063091; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

3.-  (3-121/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-121/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 44.670,59 euros, per fer front a despeses derivades del canvi de modalitat en la 

gestió de serveis de centres cívics del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 18070291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

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

 

4.-  (3-122/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-122/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2018, d’acord amb els ingressos provinents de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials, per atendre despeses derivades del Programa d’Atenció Integral al Personal 

Municipal (PAIPEM), per un import total de 13.685,00 euros, de conformitat amb la 

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

referència comptable 18070295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 

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

 

5.-  (3-123/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-123/2018 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’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar varis projectes 

municipals en matèria de turisme aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018, 

per un import total de 409.920,50 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

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

18070395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2018: 

 

6.-  (3-126/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-126/2018 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’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar projectes municipals 

en matèria de turisme aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018, per un import 

total de 300.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18071195; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2018: 

 

7.-  (3-118/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-118/2018 de modificacions de crèdit, consistent 
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en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, derivat de l’ingrés provinent del conveni de l’Ajuntament de 

Barcelona amb la Comissió Europea (Connecting Europe Facility: “CEF-INMAB”), en 

concepte de segon pagament INMAB Gran INEA/CEF/TRAN/M2015/113, per atendre a les 

despeses derivades de l’actuació inversora P.11.6077.04 “Gestió de rondes. Estudi Mobilitat”, 

per un import total de 43.950,60 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18062895; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

8.-  (3-130/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-130/2018 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’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar projectes municipals 

en matèria de turisme aprovats en la Comissió de Govern de 31 de maig de 2018, per un import 

total de 370.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18071895; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

9.-  (3-131/2018) 1.- APROVAR l’expedient núm. 3-131/2018 de modificacions de crèdit, 

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

l’exercici 2018, d’import 550.000, euros, per fer front a despeses derivades de la subvenció a la 

Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) per tal d’atendre projectes en l’àrea 

de l’esport, la formació i la divulgació, la ciència i la innovació i l’empresa, de conformitat amb 

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

referència comptable núm. 18072391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 2.- 

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

 

Acord de la Comissió de Govern de 6 de setembre de 2018: 

 

10.-  (3–134/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-134/2018 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’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponents al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar projectes municipals 

en matèria de turisme aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018, per un import 

total de 116.571,40 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18072695; i 

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

d’Economia i Hisenda. 

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

La Sra. BALLARÍN demana que s’aclareixi quin temps d’intervenció correspon a cada 

portaveu. 

 

La PRESIDENTA comunica a la comissió que, després de diverses converses amb els 
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portaveus dels grups municipals i la secretària de la comissió, es tractaran conjuntament en 

primer lloc els punts 1, 14 i 22, que fan referència a la reputació de la ciutat, en segon lloc els 

punts 4 i 5, que fan referència a les ordenances fiscals, i finalment els punts 10, 12 i 16, que fan 

referència a mercats. 

Quant als temps d’intervenció, i a proposta de la secretaria, atesa la discrepància que tenien els 

grups municipals sobre aquesta qüestió, indica que en el primer bloc el Govern municipal 

disposarà d’11 minuts, el Grup d'Esquerra Republicana 8, el Grup de Ciutadans 7.30, els grups 

Demòcrata, Socialista, Popular i CUP - Capgirem Barcelona 5 i els regidors no adscrits 1. 

Tanmateix, comenta que hi ha una altra proposta que consisteix a assignar 9.30 minuts al 

Govern, 7 a Esquerra Republicana, 6.30 a Ciutadans, 4.30 a la resta de grups i 1 als regidors no 

adscrits. Atès que hi ha consens en aquesta darrera proposta, s’acorda aplicar aquesta 

distribució de temps. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/9673) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar quina és 

l'estratègia del govern municipal a l'hora de reforçar la imatge i reputació de la ciutat de 

Barcelona a nivell internacional, així com que ens informi de quines seran les accions que es 

prendran de forma immediata en aquest sentit. 

 

La Sra. RECASENS exposa que Barcelona ha passat un estiu complicat i el Grup Demòcrata 

vol conèixer quina capacitat de reacció tindrà el Govern municipal per reforçar la reputació de 

la ciutat i la marca Barcelona. Matisa que aquesta no és una qüestió mercantilista ni poc 

concreta, i que té a veure amb el progrés, el benestar, els llocs de treball, i la fortalesa 

econòmica i social. Així, afirma que durant l’estiu la imatge de Barcelona ha quedat afectada en 

àmbit molt importants com la seguretat, la convivència, el civisme i l’espai públic, àmbits en els 

quals costarà de recuperar la bona imatge. Recorda que el Gremi d’Hotels ha manifestat que la 

ciutat ha perdut reputació a causa de diversos factors, entre els quals ella afegeix determinats 

discursos populistes que qüestionen l’activitat turística a la ciutat. 

A continuació, assenyala que la premsa internacional va difondre l’agressió d’un manter a un 

turista americà, l’augment de furts al carrer i actituds incíviques relacionades amb el top manta, 

fenomen que assegura que està absolutament desbordat. Aquesta premsa, afegeix, també va 

difondre uns cartells, que qualifica de penosos, que demanaven als turistes que fessin balconing 

per abandonar la ciutat, a més a més de pintades que demanen als turistes que se’n tornin a casa. 

A més a més, comenta els debats que es produeixen a les xarxes socials i que afirmen que 

Barcelona és la nova Amsterdam, que s’hi poden trobar coffee shops, com ara a la Rambla, lloc 

per on recomanen de no passar. 

Indica que totes aquestes imatges van quedant a la retina de tothom i tenen incidència. Per tant, 

pregunta al tinent d’alcalde Pisarello, com a màxim responsable en aquest àmbit, què pensa fer 

el Govern i com es pot recuperar la reputació de Barcelona. 

D’altra banda, recorda que el 3 de març de 2018 es va constituir un consell assessor que, segons 

La Vanguardia, «vetllarà per la imatge de la ciutat de Barcelona». El Grup Demòcrata vol saber 

què ha fet aquest consell assessor, perquè a ella no la hi han tornada a convocar. Té entès que es 

fa feina en grups de treball, però vol saber si aquest grup de quaranta persones d’àmbits molt 

diversos, i que hauria de proposar estratègies de promoció de la ciutat, ha avançat. 

Per acabar, pel que fa a la proposició presentada pel Grup d'Esquerra Republicana referida a la 

marca, recorda que l’11 de juliol de 2012 Convergència i Unió era al Govern de la ciutat quan 

l’Oficina Espanyola de Patents i Marques els va donar les competències per gestionar la marca 

Barcelona, i de manera sorprenent al cap de sis mesos aquesta oficina va fer una autoal·legació 
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interna, es va fer enrere i va llevar les competències de la marca a la ciutat de Barcelona. 

Aleshores l’ajuntament va interposar uns litigis però no saben com està aquesta qüestió. 

També comenta que l’any 2017 Barcelona Activa va fer una sèrie d’adjudicacions per impulsar 

aquesta marca i voldria conèixer el resultat d’aquests estudis. Apunta, per exemple, que es va 

encarregar a l’empresa Gaps Política i Societat una mostra qualitativa de què pensen de la 

marca Barcelona els líders d’opinió, empresaris i agents de la ciutat. També pregunta quins han 

estat els resultats obtinguts per Summa Comunicació sobre l’estratègia de city branding per a la 

ciutat de Barcelona, que ha tingut un cost de 96.800 euros, i sobre l’estudi, que posteriorment es 

va modificar, també sobre city branding, per valor de 18.464 euros. Finalment, pregunta pels 

resultats de l’encàrrec que es va fer al Sr. Greg Clark per a l’assessorament expert internacional, 

també sobre city branding, per valor de 16.200 euros. 

En definitiva, el seu grup vol saber quins resultats s’han obtingut amb tots aquests recursos 

esmerçats i si hi ha una política estratègica de city branding. 

 

El Sr. PISARELLO no creu que l’estiu hagi significat un moment determinant en el canvi de la 

reputació internacional de Barcelona i assegura que no hi ha cap informe que avali aquest punt 

de vista. Tanmateix, reconeix que els atemptats del mes d’agost i els fets d’octubre varen 

marcar un punt d’inflexió en aquest aspecte, perquè varen generar una inestabilitat que va 

afectar la reputació internacional de la ciutat. Tot i així, remarca que durant l’any 2018 hi ha 

hagut no solament una recuperació, sinó que Barcelona ha demostrat una gran capacitat de 

resiliència. En aquest sentit, apunta notícies publicades recentment que ressalten que Barcelona 

pitja l’accelerador com a nucli tecnològic, que Barcelona encapçala el rànquing mundial de 

congressos celebrats, que escala posicions en el rànquing d’atracció de talent internacional, 

entre d’altres. També indica que disposa d’informes objectius que confirmen que la capacitat de 

resiliència de la ciutat és molt forta i que fins i tot ha millorat posicions en relació amb altres 

ciutats, de manera que Barcelona se situa per damunt de Madrid en gairebé tots els informes de 

reputació internacional. 

Seguidament, afirma que a començament de 2018 el Govern municipal va llançar la campanya 

«Share, Like, Follow» durant el Mobile World Congress, el Sónar, la Design Week, campanya 

que va comptar amb la participació de 130 agents de la ciutat, esportius, empresarials i veïnals. 

En aquest moment, afegeix, estan redefinint la identitat de la marca Barcelona i s’està preparant 

un pla d’actuació per als propers tres anys. 

A continuació, informa que mitjançant un protocol s’està impulsant un baròmetre de resiliència 

de la marca Barcelona per poder tenir informes semestrals o anuals i saber així com canvien les 

percepcions. Matisa que la reputació internacional és una qüestió de percepció i, per tant, 

considera que es necessita obtenir informació de la major quantitat possible d’actors per 

conèixer aquesta percepció en moments concrets. 

D’altra banda, comenta que el consell assessor que ha esmentat la Sra. Recasens continua 

treballant i informa que es va fer una reunió abans de les vacances d’estiu. Assenyala que 

aquest consell treballa en comissions i que se’n farà una convocatòria properament. Apunta que 

ell mateix acaba de presentar un premi europeu de ciència, amb el nom d’Hipàtia, astrònoma i 

matemàtica d’Alexandria que va viure al segle V, com a una de les primeres concrecions del pla 

«Barcelona, ciutat de ciència». Considera que aquesta també és una manera de projectar 

Barcelona com una ciutat de ciència. 

Pel que fa a la gestió de la marca Barcelona, agraeix la proposició que ha fet el Grup d'Esquerra 

Republicana i que hagi acceptat la transacció que hi ha presentat el Govern. Assegura que el 

Govern de la ciutat treballa de forma coral en la redefinició de la marca mitjançant un procés 

participatiu. Així, remarca que s’han fet 53 entrevistes individuals, 39 tallers en els quals han 

participat més de 300 ciutadans de perfils molt diversos, i també s’han escoltat persones de 
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l’àrea metropolitana i d’arreu del món per conèixer quina percepció tenen de la ciutat en els 

àmbits local i internacional. Apunta que aquesta feina ha permès identificar el valor diferencial 

que té Barcelona i, a partir d’aquí, es desenvolupa un nou relat i una nova signatura de ciutat, 

que presentaran als grups de l’oposició abans de llançar-la, i que serà la conclusió de la feina 

que s’està desenvolupant actualment. 

Finalment, diu que reclamaran a l’Estat que respecti la imatge i la potestat de la ciutat sobre la 

marca, aspecte que han introduït en la proposta transaccionada. Atès que aquesta qüestió s’ha 

treballat conjuntament amb molts actors, assegura que el Govern de la ciutat serà molt 

bel·ligerant en la defensa d’aquesta imatge. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Considera que aquesta 

iniciativa és pertinent i el seu grup també ha formulat una pregunta en el mateix sentit. Després 

de la intervenció del Sr. Pisarello, constata que la preocupació per la reputació de la ciutat de 

Barcelona no és nova perquè, si no, el Govern no hauria hagut de fer una campanya de 

promoció de la marca Barcelona durant la celebració del MWC, no solament a causa dels 

atemptats del mes d’agost de 2017, sinó també pels fets d’octubre, que han posat Barcelona en 

una situació crítica. A més a més, recorda que els sectors econòmics de la ciutat, angoixats per 

aquests fets, feia mesos que exigien mesures per reflotar la marca Barcelona i, per tant, varen 

ser els qui varen empènyer el Govern municipal a posar en marxa la campanya «Share, Like, 

Follow» per fer augmentar la reputació internacional de la ciutat. 

Així, doncs, pregunta quina avaluació fa el Govern d’aquesta campanya i quins beneficis se 

n’han obtingut. Troba sorprenent que, si la campanya es va iniciar el mes de febrer, el mes 

d’agost l’Institut de Reputació Internacional digui que en un any la ciutat de Barcelona ha 

passat de la vuitena posició a la quinzena. Volen saber, doncs, si el Govern analitza quines han 

estat les raons que han provocat aquesta davallada. Indica que les situacions d’incivisme i 

d’inseguretat que s’han produït durant l’estiu són evidents, tal com denuncien els veïns amb 

manifestacions públiques, i afirma que aquest element dissuadeix moltes empreses a invertir a 

la ciutat de Barcelona, malgrat els titulars de premsa que ha esmentat el tinent d’alcalde. A més 

a més, remarca que el factor de la seguretat ha tingut més pes que mai en la valoració de la 

ciutat en el rànquing de reputació internacional. 

En definitiva, demana que el Govern faci una valoració de la campanya i que concreti les 

mesures que pensa incorporar en el futur per garantir que Barcelona no continuï caient en els 

rànquings internacionals de reputació i de qualitat de vida. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el Grup d'Esquerra Republicana presenta una proposició per 

fer el seguiment de la gestió de la marca Barcelona i per insistir que la ciutat, mitjançant 

l’ajuntament, tingui capacitat de gestionar l’ús que es fa del nom i de la reputació internacional 

de Barcelona. Recorda que Barcelona, com altres de les ciutats globals que conformen el món 

actual, genera una marca i va consolidant una reputació que posiciona la ciutat en l’àmbit 

internacional. A causa de la importància que té aquesta qüestió, el seu grup crec que és 

imprescindible que el nom de la ciutat es pugui gestionar des de l’àmbit públic, amb l’objectiu 

que cap empresa o iniciativa privada se’n pugui apropiar per a projectes o campanyes que no 

responen als valors col·lectius de la ciutat o que en pugui fer un mal ús. 

Per aquestes raons, després de les sentències judicials contràries a aquest objectiu, creu que és 

imprescindible que la ciutat pugui registrar una marca reconeguda i respectada per les 

institucions de l’Estat i que permeti el control públic del nom de Barcelona en l’àmbit 

internacional, que tingui en compte els valors que es volen transmetre arreu del món. 

Seguidament, anuncia que han arribat a una transacció amb el Govern municipal amb l’objectiu 

que l’ajuntament prengui la iniciativa per fer possible el registre d’aquesta marca i superar així 
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el buit legal en què es troba des que va perdre el control de la seva marca a final de 2012, 

situació que ha permès que en casos com el del complex lúdic Barcelona World hi hagi poques 

eines per impedir que el nom de la ciutat s’utilitzi en iniciatives, com en aquest cas, 

relacionades amb el joc i que no tenen res a veure amb la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa a l’estratègia sobre la reputació internacional de la ciutat, recorda que el mes de 

gener de 2014 la Comissió de Presidència va aprovar inicialment la creació del Consorci 

Agència Marca Barcelona, amb l’objectiu de treballar en col·laboració amb el sector privat una 

estratègia conjunta de posicionament de la marca BCN en clau econòmica, i que a 

començament de 2017 l’ajuntament va anunciar que treballava en una estratègia per gestionar la 

marca Barcelona i millorar la reputació internacional de la ciutat. 

Per tant, malgrat que de tant en tant es vagin aprovant mesures concretes o que vagin apareixent 

informacions als mitjans de comunicació, constata que els anys van passant, que els mandats 

finalitzen i no veuen mai polítiques concretes en aquest sentit. Per aquesta raó, el seu grup 

també donarà suport a la demanda del Grup Demòcrata per tal que el Govern informi sobre 

l’estratègia de reputació internacional de la ciutat i sobre quines accions té previst de dur a 

terme. 

A continuació, indica que el mes de març de 2018 va aparèixer la notícia que el Tribunal 

Suprem havia avalat una sentència del Tribunal Superior de Justícia que impedia que 

l’ajuntament controlés la marca Barcelona a l’hora de designar productes i serveis, de manera 

que es desestimava el recurs interposat per l’ajuntament i avalava dues resolucions de l’Oficina 

de Patents i Marques. Apunta que amb l’arribada del Sr. Pedro Sánchez a la Presidència del 

Govern espanyol el mes de juny de 2018 hi ha hagut canvis en la direcció de l’Oficina 

Espanyola de Patents i Marques, que actualment és presidida pel Sr. José Antonio Gil 

Celedonio. 

També comenta que a final d’agost de 2018 els mitjans de comunicació es varen fer ressò dels 

treballs de l’ajuntament per a la redefinició de la imatge de la ciutat i amb el lema «Una marca, 

una veu» es va reunir un grup d’experts de la ciutat per analitzar la situació actual i definir el 

relat dels anys següents. Remarca que en aquest projecte hi ha implicades institucions com la 

Cambra de Comerç, el Consorci de la Zona Franca, l’aeroport del Prat, Fira de Barcelona, 

Barcelona Global, el Futbol Club Barcelona, les universitats, l’Àrea Metropolitana i la 

Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa, afegeix, era similar a d’altres que s’havien dut a 

terme a Nova York, Tel-Aviv o Londres, la darrera de les quals es va impulsar per fer front a la 

situació creada pel Brexit. 

Per totes aquestes raons, demana el vot favorable dels grups municipals a la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la compareixença i la presentació de la proposició i la pregunta 

sobre aquesta qüestió perquè el Grup Socialista també està preocupat per la pèrdua d’imatge 

internacional de Barcelona. En aquest sentit, subratlla que, segons l’institut City RepTrak, 

Barcelona perd reputació internacional i ha caigut del vuitè lloc de la llista al quinzè, a causa de 

la inestabilitat política, de la crisi institucional i per la percepció d’inseguretat i la fugida 

d’empreses que es va produir durant l’any anterior. 

Tanmateix, assegura que al seu grup no li preocupen els rànquings internacionals, sinó la 

realitat del dia a dia a la ciutat, que ha patit un increment de la delinqüència, que ha assolit uns 

índexs que no es vivien des de feia anys, les imatges de batalles i agressions a l’espai públic, les 

protestes per incivisme i manca de neteja. Així, recorda que el dissabte anterior els veïns varen 

fer una manifestació per protestar per aquesta situació. En aquest context, denuncia que el 

Govern de la ciutat només fa política de cosmètica i campanyes de màrqueting, però no 

presenta una veritable estratègia de gestió de la marca Barcelona. Opina que el Govern ha de 

deixar el victimisme i ha de començar a liderar la ciutat. 
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D’altra banda, el seu grup està esperançat perquè saben que a la ciutat hi ha molt de talent i un 

bon teixit econòmic, de manera que la reputació internacional és positiva i ve de lluny. 

Insisteix, doncs, que els agents públics i privats han de començar a treballar en una mateixa 

direcció. Reclama, doncs, que es torni a convocar la comissió de promoció de la ciutat. Malgrat 

que el Govern asseguri que s’està treballant per grups, apunta que les informacions que té és 

que hi ha manca de diàleg entre el Govern de la ciutat i els agents econòmics per liderar 

projectes comuns, com ara la projecció de la marca Barcelona. També reclama que hi hagi 

recursos per implementar les mesures necessàries. En aquest sentit, recorda que durant el temps 

en què el Grup Socialista va formar part del Govern varen disposar d’una partida pressupostària 

important per impulsar la marca Barcelona i que desconeixen què s’ha fet des de llavors. 

Quant al baròmetre de resiliència que ha anunciat el tinent d’alcalde Pisarello, considera que 

arriba tard. Pel que fa a la signatura de ciutat també li sorprèn que s’anunciï quan el mandat és a 

punt de finalitzar, perquè considera que aquestes qüestions s’havien de començar a tractar des 

del començament. 

En tot cas, insisteix en la importància de la marca Barcelona perquè ha de recollir l’essència de 

la ciutat, el sentir dels ciutadans i com tot això es projecta cap enfora. Entén, doncs, que la 

marca ha d’incorporar aspectes com la seguretat, l’impuls econòmic, la capacitat d’alinear els 

actors públics i privats per promocionar conjuntament la imatge de Barcelona, i opina que s’ha 

de posicionar la ciutat en aquells camps més interessants per a l’economia i per a la projecció. 

Finalment, anuncia el vot favorable a la proposició que ha presentat el Grup d'Esquerra 

Republicana perquè, si bé hi ha hagut una sentència que avala el criteri de l’Oficina de Patents i 

Marques, hi ha altres camins per continuar treballant en la marca i considera que han de ser 

l’ajuntament i els agents privats els qui protagonitzin la marca i la projectin al món. Reclama, 

doncs, un pacte de ciutat entre els organismes polítics i els sectors privats sobre què ha de ser la 

marca Barcelona i com s’ha de gestionar, un pacte que vagi més enllà del mandat actual, que ja 

s’està exhaurint, i que signifiqui un compromís i una aposta de tots els grups polítics i de tota la 

ciutat a llarg termini. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la reputació de Barcelona ha quedat malmesa, tal com han 

denunciat el Grup Popular, els gremis i els professionals de tots els sectors, situació que fins i 

tot reconeix el Govern municipal, com ho demostra que durant el MWC es va voler fer una 

campanya per fomentar la marca Barcelona. Tanmateix, recorda que el seu grup va criticar 

aquesta campanya perquè entenien que no complia els objectius que havia de tenir, entre altres 

raons perquè no es parlava de Barcelona, cosa que troba sorprenent. A més a més, recorda que 

en aquesta mateixa comissió es va aprovar una proposició per tal que el Govern municipal 

replantegés aquella campanya publicitària. Indica que aquesta proposició no es va complir i 

atribueix la situació actual també a aquell incompliment. 

Tot seguit, apunta que la marca Barcelona s’ha anat construint durant molts anys, amb molt 

d’esforç i amb molt de consens, de manera que la ciutat ha tingut i encara té una posició 

internacional forta. Tanmateix, assenyala que Barcelona, com qualsevol altra ciutat, no és 

imbatible i la competència internacional que té s’aprofita dels punts dèbils que pot tenir la ciutat 

en la seva imatge internacional. 

Pel que fa als factors que han incidit en la pèrdua de reputació de Barcelona, destaca en primer 

lloc la inestabilitat política que ha provocat el procés independentista i, en segon lloc, la 

inseguretat i l’incivisme que s’han generat durant els tres anys del mandat de l’alcaldessa 

Colau. Aquests factors, afegeix, també han afectat l’activitat turística i comenta que en un punt 

de l’ordre del dia posterior debatran aquesta qüestió en una compareixença que ha proposat el 

seu grup. Remarca que molts turistes, tant nacionals com estrangers, han triat altres destinacions 

i constata, doncs, que Barcelona s’ha vist perjudicada per aquesta situació. 
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En tot cas, creu que no és tard per rectificar i reconduir les estratègies i les polítiques 

turístiques, i també les adreçades a la recuperació de la reputació internacional, que van molt 

més enllà de l’àmbit turístic i afecten els àmbits social, empresarial i d’emprenedoria, entre 

d’altres. 

Pel que fa a l’informe publicat el mes d’agost, i al qual han fet referència altres portaveus, 

remarca que la reputació de Barcelona ha minvat i la ciutat ha passat del vuitè lloc al quinzè del 

rànquing. Conclou, doncs, que les campanyes que ha fet l’ajuntament no han estat positives i 

que han tingut un resultat nul. També critica la manca d’informació sobre l’activitat del consell 

assessor i demana que es convidi els grups municipals a assistir-hi quan es convoqui, perquè 

desconeixen amb quins criteris s’ha constituït i no saben quins han estat els resultats de la seva 

feina. 

 

La Sra. REGUANT critica que es parli de Barcelona com si es tractés d’un bé de consum i no 

d’un espai de drets, on viu gent. Indica que la marca Barcelona és el resultat d’un model de 

ciutat construït a partir d’una estratègia discursiva publicitària integral, i alhora transversal en 

totes les actuacions i àrees de l’Ajuntament de Barcelona, estratègia que s’ha dut a terme des de 

1979 i en la qual han participat molts governs municipals de signe diferent. Per aquesta raó, no 

li estranya que tothom parli de la marca Barcelona en termes positius. Tanmateix, denuncia que 

darrere d’una aparença de singularitat i de modernitat d’aquest model s’hi reconeix un procés 

de gestió urbanística estàndard, tant global com històric, però per comptes d’imitar els aspectes 

positius que poden tenir altres ciutats europees, s’ha incidit en els aspectes negatius i s’ha actuat 

en la requalificació del sòl per atraure constructores privades i per afavorir l’especulació 

urbanística, amb presència de capital internacional, s’han provocat processos de gentrificació i 

substitució veïnal, s’han articulat projectes urbanístics i arquitectònics completament deslligats 

del marc social. 

A continuació, assenyala que la marca Barcelona s’ha caracteritzat per l’organització 

d’esdeveniments internacionals que, tal com defensen molts grups, han estat positius per a la 

ciutat, però remarca que per poder dur a terme aquests esdeveniments s’ha regulat l’ús de 

l’espai públic mitjançant ordenances, com ara la que qualifica d’«ordenança del cinisme», s’ha 

provocat la terciarització del sector productiu, s’ha desplaçat o tancat la indústria de la ciutat, 

s’ha potenciat un model turístic absolutament terciari que ha provocat precarització. Per tant, 

insisteix que aquest model de ciutat conté molts elements negatius per als veïns. 

Finalment, no té clar si en aquest debat alguns grups anuncien que la marca Barcelona és morta 

o si li desitgen llarga vida, però reitera que darrere d’una suposada aparença de modernitat 

s’amaga un procés d’expulsió de veïns i la generació d’una desigualtat cada cop més gran. 

Entén, doncs, que defensar aquesta marca Barcelona significa defensar les desigualtats a la 

ciutat. Conclou dient que la CUP - Capgirem Barcelona no pot defensar aquest model. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ considera que és lògic que els portaveus hagin parlat en els termes que ho 

han fet perquè són a la Comissió d’Economia i Hisenda, però reconeix que la marca Barcelona 

ha estat afectada a causa dels atemptats gihadistes i de les imatges de la violència policial de l’1 

d’octubre, però també a causa de les vagues de l’aeroport i dels taxistes, encara que cap dels 

intervinents anteriors s’hi hagi referit, els quals s’han limitat a parlar de la inseguretat, de 

l’incivisme i dels furts. Aquesta afectació sobre la reputació de Barcelona, afegeix, ha estat 

causada per una mala propaganda dels diaris locals, nacionals i algun d’internacional. 

Creu, doncs, que s’ha de posar remei a aquesta situació amb una millora de la gestió i fent una 

campanya en positiu. En aquest sentit, tot i que la capacitat de resiliència de Barcelona creu que 

és molt gran, subratlla que no és il·limitada i emplaça tots els grups municipals a fer un esforç 

mancomunat per fer una campanya conjunta de promoció de la ciutat, si és possible abans de les 
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eleccions, perquè augura que la campanya electoral serà dura. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que fa molts mesos que s’està impulsant el projecte de la marca 

Barcelona, amb l’assessorament del Sr. Greg Clark o el Grup Summa, i s’ha treballat per la 

redefinició de la marca no com s’havia fet anteriorment, sinó interpel·lant actors molt 

transversals, per tal de trobar la imatge i la reputació que els agradaria transmetre 

internacionalment. Reitera que aquesta qüestió té a veure amb com veuen la ciutat actors 

diferents i de sectors diferents. 

D’altra banda, puntualitza que el baròmetre de resiliència es va començar a pensar 

immediatament després dels atemptats del 17 d'agost de 2017. Per tant, remarca que no és una 

iniciativa nova. 

A continuació, esmenta que els darrers mesos de 2017 es va llançar la campanya «Share, Like, 

Follow», que va comptar amb la col·laboració de molts agents. No va ser, per tant, una 

ocurrència publicitària del Govern, sinó que es va treballar amb molts sectors. Remarca que 

s’ha fet un seguiment estadístic de l’evolució de la campanya, la qual ha tingut 31,2 milions 

d’impacte i més de 25.000 intervencions positives a les xarxes socials, que és tal com es 

mesuren aquestes actuacions. El Govern, doncs, considera que aquesta campanya va tenir uns 

resultats positius. Rebutja les argumentacions que han fet alguns portaveus sobre la caiguda de 

la reputació de Barcelona i diu que caldrien proves empíriques per avaluar què ha passat amb la 

reputació internacional de la ciutat i les dades recollides a l’informe que es va conèixer dues 

setmanes enrere. 

Pel que fa a l’estudi del Reputation Institute, que indica que Barcelona ha passat de la vuitena 

posició a la quinzena del rànquing, pregunta per què s’ha produït aquesta situació, i creu que en 

aquest sentit cal tenir en compte molts factors. Tanmateix, i malgrat la caiguda en el rànquing, 

subratlla que Barcelona obté una puntuació millor que la que tenia en el moment en què estava 

situada en el punt més alt d’aquest rànquing, de manera que opina que aquesta qüestió s’ha de 

relativitzar. D’altra banda, comenta que Londres, Milà, Toronto o Vancouver també han caigut 

de les deu primeres posicions. Pel que fa a Madrid, apunta que es troba en la posició dinovena, 

més enrere que Barcelona. En aquestes ciutats, afegeix, de vegades es produeixen fets que no 

són controlables per un govern municipal. 

Tot seguit, fa referència a l’informe del Decoding Global Talent 2018, del Boston Consuming 

Group, que s’elabora a partir de 366.000 persones enquestades de gairebé 200 països. En aquest 

informe Barcelona ocupa la quarta posició entre les deu més atractives del món per treballar-hi, 

per damunt de Madrid. 

Així, doncs, reivindica la feina que s’ha fet en aquest àmbit, tot i que recorda que la bona 

reputació internacional de Barcelona no pressuposa que no hi hagi problemes interns, com 

desigualtats, especulació i d’altres, tal com ja han denunciat moltes vegades. En tot cas, creu 

que no es correspon amb la realitat afirmar que hi ha una crisi de la reputació internacional de la 

ciutat. Contràriament, assegura que tots els actors diuen que, malgrat els atemptats i la 

inestabilitat que es va produir l’any anterior, el nivell de resiliència de Barcelona és 

impressionant. Precisament per aquesta raó el Govern ha treballat amb molts agents en la 

signatura de la ciutat i anuncia que es registrarà properament, però que abans presentaran 

aquesta iniciativa als grups de l’oposició. 

 

La Sra. MEJÍAS entén que hi ha informes diversos que fan valoracions diferents de la reputació 

internacional de Barcelona, però creu que el Govern municipal no s’ha de conformar amb el fet 

que la ciutat vagi tirant. En primer lloc, doncs, diu que s’han de preocupar perquè Barcelona no 

torni a passar per aquestes situacions i, en segon lloc, reclama que s’impulsin iniciatives 

atractives per al conjunt dels ciutadans i també en l’àmbit internacional per recuperar la 
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reputació que havia tingut la ciutat, especialment pel que fa a aspectes com la qualitat 

institucional, el benestar de les persones, la seguretat, l’oferta d’oci, l’atracció d’inversions o les 

infraestructures. 

Tot seguit, assenyala que la situació actual ha de preocupar el Govern de la ciutat, el qual ha de 

mirar com es pot millorar. Reconeix que els atemptats del 17 d’agost de 2017 i la situació que 

es va produir durant el mes d’octubre, que qualifica de lamentable, varen perjudicar la marca 

Barcelona i, per tant, considera que un any després d’aquells fets la ciutat necessita un nou 

impuls i noves mesures. En aquest sentit, remarca que segons l’informe que s’ha esmentat 

anteriorment la seguretat és un factor que ha pesat molt en la valoració que fan de la ciutat les 

persones que la visiten. 

D’altra banda, discrepa de la Sra. Reguant i subratlla que els esdeveniments internacionals són 

molt importants per a la ciutat de Barcelona i també ho han estat al llarg de la història, perquè 

han servit fer una transformació urbana enorme i per recuperar l’espai litoral. En aquest sentit, 

esmenta la reivindicació de retornar la ciutat a les persones i constata que ha estat precisament 

gràcies a aquests grans esdeveniments internacionals que els ciutadans poden gaudir de l’entorn 

litoral. Aquests esdeveniments, afegeix, també han permès que hi hagi les infraestructures 

actuals, generen ocupació, dinamisme i innovació. Apunta que els missatges negatius, com els 

que difon la CUP, contribueixen a fer caure la reputació internacional de Barcelona. Així, 

doncs, creu que és molt important que no s’emetin missatges negatius a la comunitat 

internacional, com ara que Barcelona no rebi amb gust els visitants, perquè no tots ells són 

turistes, sinó que també hi ha molta gent que arriba a la ciutat per treballar i ajuden a fer de 

Barcelona una ciutat interessant per al conjunt del món i amb una millor qualitat de vida. 

En conclusió, assenyala que hi ha símptomes d’alarma, malgrat el que diguin els índexs de 

resiliència, i per tant cal impulsar la ciutat entre tots. 

Quant a la proposició que presenta el Grup d'Esquerra Republicana, anuncia l’abstenció del 

Grup de Ciutadans. Recorda que recentment el Parlament de Catalunya va fer una reforma de la 

Carta de Barcelona per evitar precisament que la marca Barcelona fos utilitzada per determinats 

esdeveniments que no tenen res a veure amb la ciutat o que s’utilitzés amb una certa lleugeresa, 

perquè això taca la reputació de la ciutat. Indica que amb aquella reforma de la Carta s’atorgava 

a Barcelona algunes competències, però el seu grup no creu que la proposta que l’ajuntament 

sigui l’únic que pugui determinar què es fa amb aquesta marca sigui la millor opció, perquè 

considera que la marca Barcelona també hauria d’anar associada a altres campanyes nacionals 

de promoció, que en molts casos han contribuït a fer de Barcelona una ciutat referent al món. 

 

La Sra. CAPDEVILA considera que l’ajuntament és l’ens que ha de fer propaganda de la marca 

Barcelona que ha d’explicar al món què és la ciutat, per exemple millorant molts aspectes 

mitjançant actuacions que es poden dur a terme des de l’àmbit municipal, com ara amb la lluita 

contra l’incivisme o mantenint més cuidada la ciutat. Per tant, insisteix que qui ha de tenir 

l’autoritat per utilitzar la marca és l’Ajuntament de Barcelona, entre altres raons per poder 

impedir que altres projectes que no tenen res a veure amb els ciutadans de Barcelona ni amb la 

ciutat utilitzin aquesta marca. 

Quant a la intervenció de la Sra. Reguant, li suggereix que pregunti a la gent que treballa en els 

grans esdeveniments i en els sectors relacionats si volen que aquests se celebrin a Barcelona, 

com el MWC o altres. Creu, doncs, que la CUP - Capgirem Barcelona hauria d’anar una mica 

amb compte a l’hora de fer valoracions. 

A continuació, remarca que els grans esdeveniments es vinculen amb la marca Barcelona i, per 

tant, demana un esforç col·lectiu per recuperar la reputació internacional de la ciutat per tal que 

pugui situar-se en els llocs del rànquing que havia assolit. Entén que això es pot fer des de 

l’ajuntament i que el Govern municipal hauria d’anar modificant tot allò que sigui necessari, 
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com ara augmentar la neteja i la vigilància, especialment en alguns barris com els de Ciutat 

Vella. 

 

El Sr. MULLERAS adverteix del perill que el tema de la marca Barcelona esdevingui un serial, 

perquè ja fa molt que se’n parla i creu que aquest problema trigarà a resoldre’s. 

Pel que fa a la proposició del Grup d'Esquerra Republicana, el Grup Popular està d’acord que 

l’ajuntament fomenti la marca Barcelona, però assenyala que hi ha un conflicte jurídic i 

competencial que no és intern d’Espanya, sinó que també afecta la Unió Europea, i per aquesta 

raó s’explica la sentència que va emetre el Tribunal Suprem. 

Així, doncs, anuncia l’abstenció del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. REGUANT argumenta que els grans esdeveniments varen obrir Barcelona al litoral i 

varen reformar la ciutat, però per posar-la a la venda. Indica que el fet que es guanyin certes 

coses no vol dir que no se’n perdin d’altres de molt importants. Apunta que els grans beneficiats 

d’aquesta venda de la ciutat han estat els hotelers i les constructores, i els grans perjudicats han 

estat els ciutadans, que han vist com han desaparegut barris i els veïns n’han estat expulsats. 

Denuncia, doncs, que aquest model de ciutat ha provocat que grans beneficis s’acumulin en 

poques mans i que els veïns hagin hagut de marxar dels seus barris. 

D’altra banda, comenta que hi pot haver treballadors que poden sobreviure gràcies als grans 

esdeveniments, però insisteix que la fotografia general denota que hi ha uns pocs que obtenen 

grans beneficis i molts que hi surten perdent. Critica, doncs, que aquesta sigui la marca 

Barcelona que defensen la resta de grups, perquè considera que l’economia hauria d’estar al 

servei de les persones i no al servei dels mercats. 

En conclusió, demana que es parli de les persones i dels veïns de la ciutat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

La PRESIDENTA anuncia que s’ha produït una alteració de l’ordre del dia i els punts 2 i 3 es 

tractaran en ordre invers a petició del Govern. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/9650) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar les 

explicacions pertinents de la relació de despeses per partides de la inversió de quasi 5 milions 

d'euros a Ciutat Vella. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que durant el passat 

mes de maig el Govern municipal va acordar amb el PDeCat fer una inversió extraordinària al 

districte de Ciutat Vella de 4,8 milions d’euros en els àmbits de seguretat, salut, habitatge i 

serveis públics, amb la finalitat de pal·liar la situació d’inseguretat i d’incivisme que pateix 

aquesta zona i per lluitar contra l’increment de la delinqüència en els diferents barris d’aquest 

districte, especialment al Raval. 

Atès que el dissabte anterior hi va haver una manifestació de veïns del litoral, i molt 

concretament de la Barceloneta, en la qual varen denunciar que no s’havia notat cap impacte 

d’aquesta inversió extraordinària durant l’estiu, tot i que era un pla de xoc que s’havia d’aplicar 

durant aquests mesos, pregunta al Govern municipal com s’han invertit aquests 4,8 milions, que 

faci una relació detallada de cada inversió i que valori el resultat d’aquest pla de xoc. 

 

La Sra. PIN informa que una part dels 4.989.000 euros s’ha destinat al Pla de veïnatge, que 
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consisteix en la contractació de deu agents d’espai públic, en torns de vuit hores per cobrir les 

vint-i-quatre hores del dia; dotze tècnics d’intervenció social, en torns que cobreixen també les 

vint-i-quatre hores del dia; l’equip d’habitatge, que intervé sobretot per detectar habitatge buit o 

en situació de sobreocupació; quatre mediadors interculturals a mitja jornada, i tres 

dinamitzadors durant vuit hores. Insisteix que aquestes contractacions formen part del Pla de 

veïnatge i s’hi destinen 1.868.000 euros. 

Quant a salut, s’han incrementat els educadors de salut i s’ha obert la Sala Baluard, que per 

primera vegada aquest estiu ha obert les vint-i-quatre hores del dia, i s’hi han destinat 847.500 

euros. 

En l’àmbit de seguretat, s’han destinat 605.000 euros per pagar hores extres de la Guàrdia 

Urbana, de manera que s’han pogut destinar quatre agents a la part del Raval Sud de 12 del 

migdia a 12 de la nit; també tres parelles, en torns de quatre hores, a la Rambla; relacionat amb 

el Pla de veïnatge, hi ha quatre agents que fan un torn de 5 de la tarda a 10 del vespre; quatre 

agents per fer inspeccions a les zones de Joaquim Costa, MACBA, Escudellers, plaça Reial, de 

10 de la nit a les 6 del matí; a la Barceloneta s’han destinat dues dotacions de la UT1 i una 

patrulla de la Unitat de Platges, al matí i a la tarda. També s’ha fet una investigació sobre 

activitats il·lícites, que ha tingut com a resultat sis entrades a la Barceloneta abans de l’estiu. 

Comenta que la Unitat de Platges disposa de noranta agents. El mes d’agost es varen afegir dues 

dotacions per a les zones de la plaça del Gas, la Repla i la Maquinista, que impliquen vuit o deu 

efectius durant el dia i quatre o sis durant la nit. 

Pel que fa a habitatge, s’hi han invertit 243.760 euros. En neteja, s’han reforçat els 750.000 

euros que s’hi inverteixen habitualment amb 640.000 euros els cinc mesos d’estiu. Finalment, 

s’han destinat 783.000 euros al Pla d’intervenció del Parc de la Ciutadella. 

En total, doncs, remarca que s’ha fet una inversió de 4.989.000 euros, més els 750.000 de neteja 

que ja ha esmentat. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que li ha costat seguir aquesta informació i demana que li sigui lliurada per 

escrit per poder comprovar que aquests recursos han servit per a alguna cosa. Apunta que, 

segons les dades de què disposa, els veïns de tots els barris del litoral, però especialment els de 

la Barceloneta i del Raval, aquest estiu han patit una situació lamentable. Puntualitza que no és 

que l’oposició estigui obsessionada a fer veure que en aquests barris passin coses estranyes, 

sinó que a la Barceloneta, concretament, d’on és originària la Sra. Pin, han hagut de difondre un 

fullet com el que mostra als membres de la comissió per intentar trobar solucions a la situació 

d’incivisme que viuen. Remarca que, encara que el Govern digui que hi ha destinat agents 

cívics, els veïns no els han trobats. Per tant, vol saber exactament quin és el resultat obtingut 

amb la inversió que s’ha detallat. 

Quant als problemes d’inseguretat, que qualifica de gravíssims, com els que s’han produït a la 

Barceloneta, la Guàrdia Urbana mateixa diu que no tenen prou efectius per arribar a tot arreu i 

fer front als problemes que es produeixen a l’entorn del litoral. Considera que és greu que els 

veïns s’hagin d’organitzar per difondre aquests fullets i demanar als visitants de la Barceloneta 

que es comportin degudament perquè ni els agents cívics ni la Guàrdia Urbana no ho poden fer. 

A continuació, apunta que els veïns han difós imatges, que han recollit els mitjans de 

comunicació, de situacions lamentables. Afegeix que el narcotràfic ha continuat, com també 

l’ocupació il·legal, i han proliferat els narcopisos, la prostitució i els robatoris. Creu, doncs, que 

la campanya que ha fet l’ajuntament a l’estiu ha tingut uns resultats nuls i han vist novament 

com Barcelona era notícia per actes delictius, baralles, incivisme, narcotràfic, prostitució als 

barris del litoral i venda irregular, no solament de falsificacions, sinó també de productes 

alimentaris, situació que podria generar un problema de salut pública greu. 

Per tant, insisteix que no solament és el seu grup el que denuncia aquesta situació, sinó que ho 
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fan els veïns, que demanen la dimissió de la Sra. Pin i manifesten que Barcelona no funciona, 

que s’han trobat en situacions molt difícils i que el Govern municipal és completament absent. 

Així, doncs, pregunta que, si són certes les inversions que s’acaben d’explicar, per què el pla de 

xoc ha tingut un impacte nul, si més no tal com ho perceben els veïns. Insisteix que les mesures 

del Pla de veïnatge, que haurien de garantir el descans dels veïns, no han tingut aquest efecte. A 

més a més, apunta que la brutícia que es troba al Parc de la Ciutadella i a les platges de 

Barcelona no s’havia vist mai. També critica que no s’han fet tasques preventives contra 

l’incompliment de normatives, com l’Ordenança de civisme, i no han vist que els agents cívics 

s’impliquin en aquesta tasca. 

Pel que fa al mal ús de l’habitatge, assenyala que els problemes d’incivisme que provoquen els 

narcopisos i les ocupacions il·legals també s’han continuat produint. 

 

La Sra. RECASENS replica a la Sra. Pin que després de la seva intervenció encara ha quedat 

més preocupada perquè, si després dels recursos invertits Ciutat Vella es troba en la situació en 

què es troba, es pregunta què hauria passat aquest estiu si no s’hi haguessin destinat aquests 

recursos. Remarca que la Sra. Pin ja no pot anar a les manifestacions, tal com havia en el passat, 

perquè els veïns no la hi volen i ni tan sols pot caminar pel seu districte. 

Anuncia que el Grup Demòcrata l’endemà demanarà a la Comissió de Presidència que rellevin 

la regidora Pin de les seves responsabilitats a Ciutat Vella, i assegura que fan aquesta petició 

després d’haver fet un esforç de confiança. Recorda que el seu grup va pactar amb el Govern 

municipal el pla de xoc per a Ciutat Vella perquè ja preveien que aquest estiu seria complicat 

atès que la situació s’estava descontrolant, perquè calia una acció més contundent. Puntualitza 

que sovint no és una qüestió de pressupost. Així, assenyala que hi havia pressupost per prohibir 

la pernocta i suposa que la regidora ha pogut observar com el Parc de la Catalana, a la 

Barceloneta, havia esdevingut una autèntica acampada de turistes. Més enllà del pressupost, 

doncs, reclama que es facin complir les normes i que el Govern assumeixi de veritat aquesta 

responsabilitat. Acusa l’equip de govern d’haver estat inactiu, lent i ineficaç, i de no haver sabut 

reaccionar. A més a més, argumenta que les oportunitats que es perden a Ciutat Vella són molt 

difícils de recuperar perquè es fan moltes passes enrere, tal com diu la seva companya de grup 

Mercè Homs. 

Tot seguit, insisteix que el seu grup va fer un vot de confiança en el Govern, va esmenar el pla 

de xoc i va demanar que es concretés la destinació dels 4,8 milions d’euros perquè varen creure 

que aquestes mesures eren necessàries, però considera que el resultat ha estat decebedor. 

Recorda que ja varen avisar que no donaven un xec en blanc, però les situacions que s’han 

viscut aquest estiu a la Barceloneta o al Raval demostren que el Govern no ha aplicat el pla amb 

seriositat ni amb contundència. 

Quant a les dades que ha facilitat la Sra. Pin, diu que han estat confuses i que en determinats 

moments no sabia si parlava d’increments o d’allò que ja existeix. Així, per exemple, pregunta 

si els noranta agents de platja a què s’ha referit la regidora són els que ja hi havia o han estat un 

increment per al període d’estiu en aplicació del pla de xoc. Creu, doncs, que el Govern faci un 

exercici de transparència i que expliqui com s’han esmerçat aquests recursos. 

Finalment, insisteix que està preocupada perquè si la situació que pateix Ciutat Vella és 

aquesta, després d’un pla de xoc en el qual el Govern ha invertit 4,9 milions d’euros. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que el Grup d'Esquerra Republicana el mes de maig va donar 

suport al pla de xoc, amb un pressupost de gairebé 5 milions d’euros, que incloïa mesures 

veïnals, per a la convivència, policials, d’habitatge, un pla de xoc contra la venda de droga i 

altres mesures per tal de garantir la convivència al Parc de la Ciutadella. Hi varen donar suport 

perquè creien que amb aquestes mesures es podia millorar la situació al districte de Ciutat Vella 
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i perquè el seu grup sempre estarà disposat a lluitar en favor dels veïns i a buscar solucions als 

problemes. Entén, però, que després d’haver rebut aquest suport, és responsabilitat del Govern 

municipal implementar les mesures. Tanmateix, després d’aquests mesos han pogut comprovar 

com la manca d’intensitat i d’interès del Govern per aplicar aquestes mesures no ha permès 

millorar la situació d’aquest districte. 

Seguidament, argumenta que els problemes relacionats amb l’incivisme, el deteriorament de la 

convivència o el narcotràfic associat amb els narcopisos provoquen inseguretat al carrer, a les 

llars i als comerciants, i els veïns tenen la sensació que l’ajuntament els ha abandonats. 

D’altra banda, assenyala que el seu grup ja havia presentat una proposició al plenari del Consell 

Municipal sobre aquesta qüestió el mes de juliol, moment en què ja creien que la direcció que 

havia pres el Govern era equivocada. Per tant, insisteix en allò que ja varen dir un mes i mig 

enrere i fa tres mesos, quan es va aprovar el pla de xoc. Diu que les responsabilitats les han 

d’assumir el Govern i la Sra. Pin, però també l’alcaldessa. Critica que se centrifuguin les culpes 

cap a factors externs. El seu grup entén que els veïns són un element clau per a la recuperació 

dels barris de Ciutat Vella i, per tant, per comptes d’atacar els veïns del Raval, de la 

Barceloneta o del barri Gòtic que són crítics amb la gestió del Govern, aquest el que hauria de 

dialogar amb ells i tenir-los com a prioritat. En aquest sentit, manifesta que qui estigmatitza el 

districte són els narcotraficants i no pas els veïns que es queixen. 

En matèria d’habitatge, apunta que més enllà de grans anuncis inconcrets allò realment 

necessari és assolir acords amb els propietaris per evitar que hi hagi pisos buits i omplir amb 

urgència els habitatges de propietat municipal. Per tant, reclama diàleg i acords amb els agents, 

responsabilitat i que es vigilin les propietats de l’ajuntament. En aquest sentit, pregunta en 

quina situació es troben aquests habitatges propietat de l’ajuntament i que actualment estan en 

mans de narcotraficants. 

En resum, exposa que el pla de xoc va néixer a causa de dos anys de deixadesa i de fer veure 

que l’augment de la presència d’heroïna al Raval no existia. Entén, doncs, que s’ha de recuperar 

l’espai públic per poder fer de Ciutat Vella un districte agradable, i que això s’ha de fer en 

col·laboració amb els veïns i assumint les responsabilitats que pertoquen a cadascú, començant 

per la Sra. Pin i per l’alcaldessa Colau. 

Pel que fa a les dades que ha donat la regidora, demana que els les faci arribar per escrit i que 

s’aclareixi si el nombre d’agents a què s’ha referit representen un increment respecte dels que ja 

hi havia o si són tots nous perquè anteriorment no n’hi havia cap. En tot cas, manifesta ella 

mateixa s’ha passejat per Ciutat Vella i ha vist molt pocs agents cívics i encara menys Guàrdia 

Urbana. 

 

La Sra. BALLARÍN recorda al plenari del mes de maig es va aprovar una proposició presentada 

pels grups de Barcelona en Comú i Demòcrata que plantejava aquest pla de xoc per a Ciutat 

Vella, votació en la qual el Grup Socialista es va abstenir perquè no volien posar traves a les 

actuacions però varen voler mostrar el desacord perquè aquest pla s’havia elaborat a corre-cuita, 

de manera poc transparent, buscant una fotografia de cara a la galeria i sobretot perquè es va 

perdre l’oportunitat de fer un veritable pacte de ciutat per abordar la greu situació que pateix el 

districte. Diu que aquella abstenció va ser també una reacció a una iniciativa que el seu grup 

havia proposat en el ple extraordinari de Ciutat Vella del mes d’abril, perquè malgrat que eren 

crítics amb la gestió que feia el Govern, i varen proposar trenta-set mesures per abordar la 

situació que es vivia en aquest districte. Tanmateix, l’alcaldessa i la regidora, per comptes 

d’entendre aquella iniciativa com una oportunitat, la varen interpretar com una amenaça al 

Govern i com a reacció varen fer un pacte amb el Grup Demòcrata, pacte que qualifica de 

conveniència, destinat al fracàs, de consum ràpid i, com s’ha vist, ineficaç, fins al punt que el 

balanç que se’n pot fer és nefast, tal com demostra el fet que han augmentat els robatoris, la 
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venda ambulant no autoritzada, l’incivisme, i hi ha una sensació de descontrol i de ciutat sense 

llei. Apunta que la situació és tan greu que el dissabte anterior els veïns es varen haver de 

manifestar al carrer. 

Davant d’aquesta situació, la Sra. Pin presenta un reguitzell de mesures tècniques que s’han dut 

a terme. Reconeix que potser hi ha hagut una mica més de Guàrdia Urbana i d’agents cívics, 

entre altres mesures tècniques, però afirma que tots aquests agents estan absolutament 

desbordats i desmoralitzats perquè saben que no hi ha el lideratge polític ni el suport que han de 

menester per fer aquesta tasca al servei dels ciutadans. Considera que això no és governar i 

denuncia que durant aquesta crisi la regidora Pin i l’alcaldessa Colau han estat absents. Tot i 

que no sap si anteriorment la Sra. Pin havia estat una bona activista per a Ciutat Vella, però 

assegura que és una pèssima regidora del districte. 

Per tant, insisteix a demanar quins resultats han donat les actuacions descrites. Matisa que la 

informació que es demana no ha de consistir a fer una enumeració d’aquestes actuacions, sinó 

que se n’han d’avaluar els resultats i especificar com s’han traduït en el benestar dels veïns de 

Ciutat Vella. Insisteix que creu que el resultat ha estat nul, tal com es pot comprovar cada dia. 

Reclama, doncs, transparència i valentia. 

 

Finalment, reitera que l’estiu ha estat un desastre, que la situació és pèssima, però creu que 

encara és possible fer un veritable pacte de ciutat amb totes les forces polítiques, amb mesures 

concretes, i tornar a convertir el cor de la ciutat en un barri del qual tothom es pugui sentir 

orgullós. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix a valorar que aquest ha estat el pitjor estiu des de fa molts anys a 

Ciutat Vella. Considera que el pla de xoc ha estat un fracàs i que no ha servit per a res i que 

aquestes mesures no han solucionat cap problema. Per aquesta raó, el Grup Popular l’endemà a 

la Comissió de Presidència demanarà la dimissió de la regidora Pin, perquè creuen que a Ciutat 

Vella hi ha un problema polític i ella és la màxima representat política d’aquest districte. 

A continuació, remarca que aquest estiu hi ha hagut molta conflictivitat al districte i tothom ha 

vist les macrobaralles que s’han produït en els carrers de Ciutat Vella i critica que el Govern 

municipal no hagi sabut tallar aquesta conflictivitat. A més a més, destaca la inseguretat per als 

veïns a causa dels robatoris, generada també pels narcopisos. Opina que el Govern municipal no 

té voluntat política per aplicar les mesures necessàries per posar fi amb la inseguretat en aquest 

districte. També es refereix a l’incivisme que representen el comerç il·legal o els clubs de 

cànnabis també il·legals. Convida la Sra. Pin a passejar per la Rambla, des de Canaletes fins al 

carrer de Ferran, com fa ell mateix habitualment. Apunta que l’última vegada que ho va fer li 

varen oferir tres cops entrar en un coffee shop. Atribueix aquesta situació a la impunitat amb 

què actuen aquest tipus de captadors arreu del districte. Afegeix que aquesta impunitat és fruit 

de la incapacitat del Govern de garantir la seguretat i la legalitat a Barcelona. 

Finalment, comenta que la venda de begudes alcohòliques sense cap mesura de salubritat, els 

massatges, el top manta a les platges i en altres indrets és la realitat quotidiana del districte de 

Ciutat Vella i concretament a la Barceloneta, barri on la regidora Pin tres anys enrere es 

manifestava però ara li demanen que se’n vagi de les manifestacions perquè els veïns no la hi 

volen. Remarca que els veïns d’aquest barri estan molt enfadats amb l’ajuntament perquè 

l’alcaldessa, que deia que seria l’alcaldessa dels oblidats, s’ha oblidat dels barris de Barcelona. 

 

La Sra. REGUANT recorda que la CUP - Capgirem Barcelona no va donar suport a aquest pla 

de xoc perquè entenien que no donava resposta a la situació, que opina que és complexa. 

Considera que la conflictivitat que s’ha viscut a l’estiu és generada per aquest model 

d’explotació turística que provoca la degradació de la convivència i esdevé un brou de cultiu de 
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posicions racistes i xenòfobes. Així, lamenta i condemna aquest tipus d’actituds i d’actuacions, 

que s’han vist durant l’estiu a Ciutat Vella i concretament al barri de la Barceloneta. Insisteix 

que aquest és un problema complex, que afecta de forma directa la vida dels barris i del 

districte. Entre els problemes de Ciutat Vella, esmenta la neteja; l’ús abusiu de l’espai públic, 

amb terrasses que incompleixen la normativa, amb la presència d’estris de mobilitat individual 

o col·lectiva de lloguer que circulen de forma massiva pels carrers; sorolls que impedeixen el 

descans dels veïns, i la percepció d’una major inseguretat. 

Tanmateix, li sorprèn que hi hagi grups que ara estiguin molt preocupats per aquests barris i per 

aquest districte quan ja fa molts anys que els veïns critiquen el model que s’està implementant 

en aquesta zona de la ciutat, i cap d’aquests grups no hi feia res ni escoltava els veïns. Troba bé 

que es critiqui el Govern actual perquè no se’ls escolta, però denuncia que quan aquests 

ciutadans criticaven l’oferta creixent d’apartaments turístics, legals o il·legals, que generava 

l’expulsió dels veïns i l’encariment progressiu de l’habitatge, els grups que havien participat en 

diversos governs de la ciutat no feien res sobre aquesta qüestió. 

D’altra banda, insinua que el fet que aquestes crítiques apareguin quan falten pocs mesos per a 

les eleccions fa que tinguin poca credibilitat, i insisteix que fa molts anys que els veïns 

adverteixen del que passava als seus barris. 

Seguidament, reitera que tots aquests problemes tenen l’origen en el model de turisme i d’oci, 

que causa estralls a diferents ciutats del món i en concret a Barcelona. Per aquesta raó, espera 

poder conèixer els detalls d’aquest pla de xoc i que ja s’han començat a explicar, tot i que de 

bon començament el seu grup creia que no donaria resposta als problemes dels districte de 

Ciutat Vella. Indica que caldrà analitzar les mesures que s’han implementat i, a partir d’aquí, 

estudiar les solucions. Adverteix que algunes d’aquestes solucions hauran de ser a mitjan i llarg 

termini, però d’altres hauran de plans de xoc pal·liatius i que contemplin aquesta dinàmica que 

ha generat els problemes de l’estiu. A més a més, reclama que s’elaborin eines per combatre les 

actituds racistes i xenòfobes creixents. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ planteja com a prèvia que la distribució del temps d’intervenció en dues 

parts, una d’exposició i una de resposta, perjudica els regidors no adscrits perquè l’exhaureixen 

en la primera part i no poden respondre, malgrat que matisa que aquest no és el seu cas. 

A continuació, després d’escoltar l’enumeració de les mesures preses en aquest pla de xoc, 

dedueix que no s’ha fet cap inversió nova, sinó que els recursos s’han destinat a despesa de 

personal. En tot cas, demana que el Govern en faci una valoració dels resultats d’aquest pla. 

 

La Sra. PIN puntualitza que la sol·licitud de compareixença fa referència a les partides de la 

inversió i aquesta és la informació que ha donat, tot i que no té cap inconvenient a fer-ne una 

valoració política. Aclareix que les despeses a què s’ha referit sobre el Pla de veïnatge, salut, 

seguretat, habitatge, neteja i les actuacions al Parc de la Ciutadella són despeses extraordinàries 

i que dins d’aquests 5 milions d’euros no es comptabilitzen els 750.000 que es destinen 

ordinàriament a neteja ni els recursos corresponents a la Unitat de Platges. 

D’altra banda, no té cap problema a donar tota aquesta informació per escrit. Comenta que el 

Pla de veïnatge es pot consultar a la web de l’Ajuntament de Barcelona i tot el que fa referència 

a salut i tràfic de drogues és a la web del districte. 

 

La Sra. MEJÍAS comenta que el dissabte anterior una mare de família que havia decidit 

voluntàriament anar a viure al Raval li va dir que havia decidit marxar del barri perquè era 

impossible viure-hi. Els narcotraficants havien cercat el seu edifici i la perseguien perquè els 

havia denunciat. Qualifica aquesta circumstància de gentrificació i diu que la Sra. Pin no podrà 

tornar a dir mai que això és conseqüència de l’especulació, sinó que és conseqüència d’una 
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gestió molt dolenta del Govern de la ciutat, que ha estat incapaç de donar seguretat i 

tranquil·litat als veïns del Raval. 

 

La Sra. RECASENS manifesta la seva decepció absoluta i no sap si la Sra. Pin espera a la 

tercera intervenció, en una actitud que qualifica de covarda, per donar la valoració política. En 

tot cas, li demana que reaccioni perquè els veïns i els grups de l’oposició n’han demanat la 

dimissió. Reivindica l’actuació responsable del Grup Demòcrata perquè li varen fer confiança, 

varen pactar el pla de xoc i varen oferir la seva ajuda al Govern, però insisteix que s’ha de 

creure en el districte, passejar pels seus carrers i estar al costat dels veïns, per comptes de fer 

discursos populistes com els que feia Barcelona en Comú abans d’arribar al Govern de la ciutat, 

quan atribuïa els mals de Ciutat Vella a d’altres causes. Però afirma que quan aquest grup ha 

assumit les responsabilitats del Govern de la ciutat i d’aquest districte la situació ha empitjorat 

molt i s’han produït escenes i situacions d’autèntica violència que no s’havien vist mai a 

Barcelona. Insisteix que els veïns del districte han dit que ja n’hi ha prou i volen actuacions 

contundents. 

 

La Sra. CAPDEVILA espera que a la darrera intervenció aclareixi els dubtes que li han 

plantejat i concretament que respongui a la pregunta sobre la situació dels habitatges de 

propietat municipal i que estan en mans dels narcotraficants. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que abans de l’any 1992 Ciutat Vella havia viscut un veritable 

infern i en un pou negre, però en va sortir gràcies a la gran feina que va liderar l’ajuntament i 

els regidors socialistes del districte, amb la col·laboració de molts agents, sectors i empreses. 

Apunta que la situació actual s’aproxima a la que hi havia abans de l’any 1992 i demana que el 

Govern faci un pacte de veritat per superar aquesta situació. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que qui buida Ciutat Vella de veïns són la inseguretat, l’incivisme, 

els narcopisos, els grups de cànnabis, la manca de neteja i de serveis municipals de qualitat, en 

definitiva, el Govern municipal. Per aquesta raó el seu grup demana un canvi absolut en les 

polítiques del Govern en aquest districte i la dimissió de la Sra. Pin com a regidora de Ciutat 

Vella. 

 

La Sra. REGUANT replica que qui buida de veïns Barcelona, i concretament Ciutat Vella, és 

l’especulació. Per tant, malgrat les crides a captar turisme sostenible i de qualitat que fa el 

Govern de la ciutat, manifesta que el que es fa en realitat és potenciar l’arribada massiva de 

persones a les quals es ven la imatge de Barcelona com a ciutat que té una alta tolerància per fer 

activitats d’oci, sovint vinculades a l’alcohol i altres drogues, imatge que té un efecte crida en 

les xarxes organitzades de venda d’estupefaents. Considera, doncs, que aquesta situació té a 

veure amb la gestió municipal, però també amb un model concret, que és el que s’ha potenciat 

durant molts anys a Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ indica que la inseguretat en altres municipis de Catalunya ha crescut tant o 

més que a Barcelona. Per tant, assenyala que s’hauria de demanar la dimissió de molts regidors 

d’altres municipis. Demana, doncs, seriositat en aquest sentit. 

 

La Sra. PIN reconeix que ha fet una interpretació literal de la sol·licitud de compareixença 

perquè ningú s’hi havia posat en contacte prèviament, ni tan sols per demanar-li les dades per 

escrit. En tot cas, ofereix als grups municipals de fer una reunió conjunta per fer la valoració del 

pla de xoc que demanen i per comentar altres mesures, fora de la comissió, perquè aquí tenen 
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poc temps. Assegura que el Govern entén els veïns i que també està preocupat. Precisament és 

per aquesta raó que han destinat recursos a aquest districte i han augmentat en 56 agents la 

dotació de la Guàrdia Urbana. 

D’altra banda, diu que el Govern és conscient de la importància de la presència policial al 

carrer, però apunta que a més a més s’han de contemplar qüestions estructurals, com canvis de 

legislació en matèria d’habitatge. En tot cas, admet que hi ha veïns del districte que se senten 

insegurs, situació que preocupa al Govern i per aquesta raó ja ha actuat, tot i que reconeix que 

probablement encara s’hagi de fer molt més. 

A continuació, li sorprèn que algun portaveu anteriorment hagi demanat que augmenti el 

nombre de visitants de la ciutat, però que alhora reconegui que hi ha un problema en les zones 

més massificades pel turisme. Qualifica d’hipòcrita la intervenció de la Sra. Recasens després 

que el conseller Buch hagi dit que no destinarà més mossos d’esquadra a Barcelona i que no 

recuperarà el temps perdut després de deu mesos sense govern, no solament a causa de 

l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, sinó perquè solament s’han centrat en el procés 

independentista i a construir una república que no ha esdevingut real. Acusa, doncs, el Govern 

de la Generalitat de ser indiferent a la seguretat dels veïns de Barcelona i de fer un ús partidista 

d’aquesta institució. En aquest sentit, recorda que el dia anterior els mossos d’esquadra es 

manifestaven per denunciar la situació laboral i la manca d’efectius. 

En tot cas, reconeix que el Govern municipal ha de fer més. Creu que la feina feta és ben 

detallada i reitera que no té cap problema, en un altre moment que tinguin més temps, per 

explicar aquesta feina més detalladament en els àmbits social, policial o d’habitatge. 

Quan a la pregunta sobre els habitatges propietat de l’ajuntament que ha formulat la Sra. 

Capdevila, manifesta que hi ha un informe a la web del districte sobre el seguiment d’aquests 

habitatges. Sigui com sigui, demana responsabilitat als grups municipals perquè, si bé reconeix 

que poden criticar les línies del Govern municipal, perquè en això consisteix la democràcia 

representativa on hi ha una pluralitat de partits, creu que no es pot qüestionar la capacitat que 

tenen els funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona per fer la seva feina i la seva preocupació 

per la funció pública. En aquest sentit, replica a la Sra. Mejías que quan planteja dubtes sobre si 

s’han fet aquestes inversions no està qüestionant el Govern municipal, sinó els funcionaris del 

consistori, molts dels quals treballen intensament a Ciutat Vella perquè el districte funcioni, atès 

que és un districte molt complicat. Creu, doncs, que es fa un flac favor a la institució quan es 

qüestiona la funció pública. Insisteix que s’ha de criticar l’actuació del Govern i admet que 

s’han de millorar els acords polítics, però li sembla que dir que no s’ha fet res és un insult a 

l’ajuntament com a institució. 

Per tant, creu que és irresponsable negar-se a analitzar conjuntament la situació i tenir en 

compte tota la complexitat que té, estudiar què s’ha de demanar a altres administracions i veure 

quins aspectes ha d’aprofundir l’ajuntament. I en el cas del PDECat, que té la responsabilitat de 

dirigir el Departament d’Interior de la Generalitat, qualifica la seva actitud d’hipòcrita. 

 

La Sra. RECASENS creu que no és correcte que la Sra. Pin s’hagi guardat la tercera intervenció 

per atacar el Grup Demòcrata de la manera que ho ha fet. 

 

La PRESIDENTA dona el debat per acabat perquè creu que tots els portaveus poden utilitzar el 

temps de la manera que creguin convenient. Atès que la Sra. Pin s’ha ofert a donar explicacions 

més detallades sobre aquesta qüestió, la convida a utilitzar qualsevol fòrum, fins i tot més 

ampli, per debatre-la, i li recorda que s’ha compromès a lliurar per escrit la informació que ha 

explicat oralment perquè els grups municipals la puguin analitzar. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/9681) Que comparegui el responsable del Govern municipal per fer balanç de la 

temporada turística de l'estiu 2018 a Barcelona a partir de les principals variables de l'activitat 

turística i amb afectació a tots els sectors econòmics propis o vinculats (hotels i apartaments 

turístics, restauració, comerç, taxi, entre altres), així com per presentar la nova orientació de la 

política turística necessària per a la ciutat. Sol·licitem que se'ns faciliti còpia per escrit en la 

mateixa sessió de la Comissió. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text de la sol·licitud de compareixença. 

 

El Sr. COLOM puntualitza que en aquest moment el Govern encara no disposa de dades del 

mes d’agost, ni les oficials de l’INE ni tampoc les estimacions de Turisme de Barcelona. 

Comenta que quan les tinguin, que serà a final de setembre, podran fer la valoració correcta del 

comportament turístic durant el període de juny a agost. En tot cas, relativitza la importància de 

la temporada d’estiu perquè la desestacionalització de l’activitat turística és elevada i la 

quantitat de turistes que arriben a Barcelona entre abril i octubre divergeix molt poc, de manera 

que segurament aquest seria el període que s’hauria de considerar com la veritable temporada 

d’estiu. 

Quant al mes de juliol, les dades oficials de l’INE indiquen que els turistes allotjats en hotels a 

tot l’Estat varen disminuir un 1,8 % i en el cas dels turistes estrangers la caiguda ha estat del 4,9 

%. Pel que fa a Catalunya, la disminució va ser del 4,6 % i a la província de Barcelona va ser 

del 0,7 %. Aquestes mateixes dades oficials, però, assenyalen que a la ciutat de Barcelona es va 

produir un creixement de l’1,8 % de turistes allotjats en hotels. 

A continuació, comenta que s’ha produït una recuperació de destinacions que havien perdut pes 

de forma significativa, com Grècia, Turquia o Tunísia, i afegeix que les temperatures elevades 

al nord d’Europa han fet que molts turistes que cercaven climes més càlids hagin restat als seus 

països. A més a més, apunta que hi ha símptomes d’alentiment en l’economia global i un 

increment del preu del petroli i dels tipus d’interès. Assenyala que aquests són alguns dels 

factors que expliquen la caiguda general de l’activitat turística espanyola i d’altres països. Tot i 

així, subratlla el bon comportament d’aquest àmbit econòmic a la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa als informes prospectius trimestrals de Turespaña, ja avisaven que les previsions del 

turisme internacional per al segon semestre de 2018 eren positives en general, però que hi havia 

signes evidents d’alentiment en les magnituds turístiques principals. Així, les pernoctacions 

tenien taxes negatives des de feia alguns mesos, la qual cosa és un símptoma del canvi en el 

comportament general dels turistes, que de mitjana fan estades més curtes. Quant a la despesa 

que fan els turistes, aquest informe constata també una tendència a la baixa. 

Subratlla que en aquest context Barcelona ha mantingut, en els mesos de juny i juliol, la 

capacitat d’atracció. Així, indica que, segons xifres oficials, durant aquest període s’ha produït 

un augment del 3,9 % de l’activitat turística, amb un comportament lleugerament diferenciat 

entre els turistes estrangers, que han augmentat un 4,82 %, i els turistes espanyols, que han 

disminuït un 0,34 %. Si bé el mes de juliol el turisme provinent de l’Estat va disminuir un 8,86 

%, el mes de juny havia crescut el 8,79 %, i demana que una dada no amagui l’altra i reclama 

defugir d’anàlisis parcials. En tot cas, remarca que cal fixar-se en la tendència, perquè 

probablement és un indicador millor. 

En conclusió, apunta que durant els primers set mesos de l’any la tendència indica que el 

nombre de viatgers allotjats en hotels s’ha consolidat en els nivells dels darrers anys, amb 7,6 

milions, un augment de l’1,8 % segons les dades de l’INE. 
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Seguidament, puntualitza que aquest augment de turistes és compatible amb una caiguda de 

l’ocupació hotelera, perquè en l’actualitat hi ha 1.443 places més que l’any 2007. D’altra banda, 

segons dades del Gremi d’Hotels, el mes d’agost l’ocupació mitjana havia caigut un punt. Però 

tenint en compte l’augment de places hoteleres dels darrers anys, segons les dades de què 

disposa el Govern aquesta caiguda d’un punt implica un augment del 4 % de turistes allotjats en 

hotels durant el mes d’agost. A més a més, assenyala que si no s’hagués produït aquesta 

caiguda d’ocupació d’un punt l’increment hauria estat a prop del 6 %. 

D’altra banda, el Govern és conscient de la capacitat de càrrega que té la ciutat i, per tant, ja 

havia advertit que l’augment constant de places hoteleres no és assumible per la ciutat ni, 

probablement, pel sector. Considera, doncs, que es tracta de consolidar i mantenir el nivell 

d’ocupació hotelera, i permetre que els ingressos que es generen reverteixin al conjunt de la 

ciutat 

Pel que fa a les tarifes hoteleres, puntualitza que si bé els mesos de juny i juliol varen disminuir 

lleugerament, aquests mateixos mesos de l’any anterior havien crescut l’11 % i el 13 %, de 

manera que en el fons el nivell de les tarifes s’ha consolidat. 

En relació amb les qüestions laborals, informa que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha 

crescut un 2,5 %, seguint la tònica de la millora del sector turístic, si bé lamenta que la major 

part de la contractació, un 84 %, és temporal. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la situació del turisme a Barcelona és evidentment negativa, 

malgrat que el Sr. Colom no ho admeti i, tot i que sigui un problema de percepció, assenyala 

que en política la percepció és important perquè ajuda a conèixer la realitat i a prendre decisions 

en funció d’aquest coneixement. Així, doncs, diu que parlant amb el sector o simplement 

analitzant les xifres de l’estiu i de tot l’any es comprova que el balanç de l’activitat turístic i de 

l’activitat econòmica en general ha estat negatiu, de manera que el Govern de la Sra. Colau ha 

suspès tots els exàmens. Denuncia que les polítiques que s’han aplicat no són les adequades per 

a la ciutat. A més a més, lamenta determinats fets que s’han produït a Barcelona que han 

provocat que la percepció que es té de la ciutat des de fora també sigui negativa. 

Tot seguit, comenta que l’any 2017 les dades disponibles ja preveien una desacceleració de 

l’activitat econòmica perquè ja en aquell moment el nombre de turistes que arribaven a la ciutat 

havia disminuït un 2 % i un 6 % els procedents de la resta d’Espanya, xifra que encara troba 

més preocupant perquè representen el 20 % del turisme total. Afegeix que el mes de juliol 

d’enguany el turisme de la resta d’Espanya ha disminuït un 8,8 %. Atribueix aquesta tendència 

a la inestabilitat política generada a Barcelona, que ha afectat la convivència, i a les imatges que 

han sortit de la ciutat, com ara les plantades de creus grogues durant el mes de maig. Insisteix 

que aquests incidents generen una imatge negativa de Barcelona i de Catalunya, situació que 

afecta els turistes que planifiquen les vacances d’estiu. 

També atribueix la tendència negativa de les dades turístiques a la incapacitat del Govern 

municipal per gestionar la conflictivitat, la inseguretat i l’incivisme. En aquest sentit, esmenta 

les vagues del sector del taxi o els problemes de l’aeroport, els robatoris de carteres, de rellotges 

o de joies als visitants, el comerç il·legal al carrer, les drogues, els narcopisos, els clubs de 

cànnabis, la venda de begudes a les platges sense cap control de salubritat, els massatges i el top 

manta, especialment a la Barceloneta. Denuncia, a més a més, l’absoluta impunitat de què 

gaudeixen les persones incíviques. 

Finalment considera que tots aquests fets són conseqüència de l’actuació del Govern de la ciutat 

i afirma que per aquestes raons l’any 2018 el turisme ha disminuït a Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS lamenta que el tinent d’alcalde Pisarello s’hagi absentat de la sala perquè li 

hauria volgut comentar que la reputació de la ciutat també afecta l’activitat turística. En el debat 
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anterior ha quedat preocupada perquè ha entès que el Govern es limitava a treballar en una 

signatura de marca i creu que sobretot s’hauria de treballar en l’àmbit competencial per poder 

gestionar la marca, més enllà de fer campanyes de màrqueting. El Grup Demòcrata entén que 

l’estratègia de marca ha de ser una eina potent de promoció social i econòmica, generadora de 

llocs de treball, i que no s’hauria de limitar a ser una marca comercial. D’altra banda, més enllà 

del baròmetre que havia anunciat el Sr. Pisarello, apunta que caldrà prendre mesures. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Colom, creu que el Govern té un problema greu de desafecció 

amb la societat civil de Barcelona. Per tant, no entén que no es prenguin en consideració les 

dades facilitades pel Gremi d’Hotels els mesos de juliol i de setembre, segons les quals el mes 

de setembre es consolida la tendència a la baixa en l’activitat observada el mes de juliol. A més 

a més, troba alarmant que, com demostren aquestes mateixes dades, hi ha una pèrdua de la 

qualitat del turisme que visita Barcelona, que té com a conseqüència directa una disminució de 

la despesa. Subratlla que la despesa per persona allotjada ha caigut un 10,8 %, una davallada 

que considera molt important. Afegeix que, segons el Gremi d’Hotels, la baixada de la qualitat 

del turisme té relació directa amb l’increment de les activitats il·legals de la ciutat, com els 

pisos turístics il·legals, el top manta descontrolat, el botellón, la venda de mojitos a la platja, 

entre d’altres. També comenta que segons el Gremi d’Hotels també hi ha hagut una caiguda 

estrepitosa del turisme de negocis, en nou punts percentuals. En aquest sentit, a més, remarca 

que l’activitat actual de convencions i congressos és el resultat d’una feina que s’havia fet deu 

anys enrere. Per tant, més enllà de canviar el lema «Barcelona, posa’t guapa» per una altra 

marca, pregunta què s’està fent per captar congressos per als pròxims deu anys. 

En definitiva, assenyala que hi ha tres indicadors molt importants que constaten que Barcelona 

perd posicions de manera accelerada. A més a més, apunta que els mitjans de comunicació 

internacionals s’han fet ressò dels conflictes que ha esmentat i que els consolats de països com 

els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i el Canadà, que adverteixen dels riscos de viatjar a 

Barcelona. 

En conclusió, diu que no cal inventar res de nou, sinó gestionar bé la ciutat. 

 

El Sr. BLANCO dona les gràcies al Sr. Colom per les dades que ha presentat, però lamenta que 

s’hagi limitat a donar dades quantitatives, quan allò important i realment preocupant és la 

davallada de la qualitat del turisme que arriba a Barcelona. Pel que fa al mes d’agost, tot i que 

encara no hi hagi dades quantitatives, assenyala que sí que hi ha moltes percepcions. En aquest 

sentit, apunta que cal no haver passat el mes d’agost a la ciutat i no haver parlat amb els 

comerciants i amb els veïns per no adonar-se de la realitat. Assegura que la situació de la 

qualitat del turisme és dramàtica i que la tendència és molt perillosa. Així, tots els comerciants 

asseguren que la facturació i els clients enguany han disminuït. 

A continuació, argumenta que aquesta situació va més enllà de la promoció econòmica i que, 

malgrat que siguin a la Comissió d’Economia, s’han d’analitzar les causes del que està passant. 

Remarca que turistes, comerciants i residents coincideixen en les queixes per inseguretat, 

perquè els delictes s’han multiplicat, els furts cada vegada són més violents, hi ha més 

agressions. També es queixen d’una atenció deficient a la comissaria de la Barceloneta, la qual 

es va obrir per poder prestar una atenció més directa, però la majoria de les denúncies s’han de 

fer al carrer Nou de la Rambla, comissaria que està col·lapsada i té un temps d’espera excessiu. 

A més a més, apunta que s’han multiplicat els comportaments incívics, com botellón i el 

consum de drogues al carrer, al centre i a Gràcia, i aquest fenomen s’està estenent a altres 

barris. Constata, doncs, que aquesta situació genera un mal ambient al carrer, un malestar que, 

hi insisteix, és compartit per veïns i turistes, els quals tenen una mala experiència del viatge, la 

qual cosa provoca una pèrdua de reputació de la ciutat de Barcelona. Puntualitza que no es 

refereix solament als índexs que pot fer un institut internacional, sinó que aquesta situació es 
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pot observar també a les xarxes socials, a webs com Trip Advisor i altres, i s’observa que 

Barcelona es presenta com una ciutat on es pot fer botellón, on es pot beure al carrer i on es 

poden fer altres activitats que són prohibides en altres ciutats del món. Per tant, remarca que 

aquesta no és la reputació que li interessa a Barcelona. 

Seguidament, afirma que s’està generant un cercle viciós. En primer lloc, l’ajuntament no fa 

complir les normes de civisme i, per tant, arriba un turisme de pitjor qualitat, el qual genera una 

multiplicació dels comportaments incívics, que alhora perjudiquen el comerç. Reclama, doncs, 

que s’aturi aquest cercle viciós i que es prenguin mesures urgentment si no es vol que aquesta 

situació es cronifiqui. 

Per acabar, reitera que no es pot permetre que Barcelona sigui una ciutat del botellón o dels 

mojitos barats amb matèria fecal, perquè ha estat i cal que continuï essent la millor botiga del 

món. 

 

La Sra. CAPDEVILA dona les gràcies per les dades que ha facilitat el Sr. Colom, però diu que 

no coincideixen amb les dades de què disposa el Grup d'Esquerra Republicana. Assenyala que 

aquest estiu s’ha trencat la tendència a l’alça del turisme i, si bé sobre aquesta qüestió hi ha 

moltes opinions, sovint contraposades, lamenta aquesta davallada, tot i que sigui més qualitativa 

que quantitativa. 

A continuació, comenta que segons dades difoses pel Gremi d’Hotels de Barcelona la facturació 

mitjana ha caigut un 14 % i un 18 % en el cas dels hotels de luxe. Considera que aquestes dades 

certifiquen que els turistes que arriben a la ciutat tenen menys poder adquisitiu. 

D’altra banda, les xifres publicades per Barcelona Oberta asseguren que en zones com el Born o 

la Sagrada Família la davallada de la facturació del comerç ha estat d’un 30 %. Diu que aquesta 

davallada, si la informació és certa, seria molt considerable i més preocupant que la davallada 

de l’1 % en el nombre de turistes. 

El seu grup opina que hi ha diverses raons que expliquen aquesta situació, entre les quals 

destaca l’advertència que llancen països com els Estats Units, el Canadà, Alemanya o el Regne 

Unit sobre els riscos de viatjar a Barcelona, l’increment de la inseguretat, la falta de neteja o la 

proliferació de l’activitat il·legal als carrers, entre altres, factors que afecten el prestigi de la 

ciutat i tenen una relació directa amb la qualitat de la destinació i, per tant, amb la despesa que 

hi fan els turistes. També atribueix la davallada de l’activitat turística al fet que els anys 

anteriors hi havia hagut uns increments molt importants i diu que varen ser els millors anys de 

la història. Apunta que és difícil anar batent rècords turístics any rere any i creu que potser 

tampoc cal que sigui així. En darrer terme, destaca la competència que han significat els 

mercats turístics emergents, que tenen una relació qualitat-preu atractiva i estabilitat perquè, de 

manera que representen una alternativa a les destinacions més madures del sud d’Europa, com 

Catalunya i en concret Barcelona. 

En definitiva, el seu grup pensa que a mesura que l’Ajuntament de Barcelona vagi publicant 

més dades sobre aquesta tendència es podrà anar esbrinant quines han estat les causes reals de 

la davallada que s’observa. Entén, però, que la neteja, la seguretat i l’incivisme, entre altes, són 

àmbits en els quals el Govern de la ciutat té totes les competències més directes i, per tant, cal 

que faci tots els esforços necessaris per revertir aquesta situació. 

 

La Sra. BALLARÍN entén que el model de turisme a Barcelona està en crisi, tal com ho 

evidencien les xifres de què disposa el Grup Socialista. Afegeix que, malgrat les dades generals 

que facilita l’INE, i tal com diuen tots els sectors i els ciutadans, al carrer es veu que hi ha 

menys turistes i aquests tenen una capacitat adquisitiva menor que la que seria desitjable. 

Admet que ni Barcelona ni el Govern municipal tenen tota la culpa d’aquesta situació perquè hi 

ha algunes causes generals, com la recuperació d’altres destinacions turístiques, però considera 
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que hi ha altres factors propis de la ciutat que afecten negativament l’activitat turística, com ara 

els furts, que ella mateixa ha presenciat, que es difonen per les xarxes socials i perjudiquen la 

imatge de Barcelona, però també l’actitud del Govern davant del fenomen turístic. 

Al seu grup li preocupa la manca de diàleg amb els principals sectors implicats per intentar 

redreçar aquesta situació. Comenta que el dia 3 de setembre el seu grup, tot i no ser al Govern 

ni ser el primer grup de l’oposició, es va poder reunir amb tots els sectors econòmics, els quals 

varen agrair aquesta interlocució que no tenen amb el Govern de la ciutat. En aquesta reunió els 

sectors varen explicar els aspectes que els preocupen i que són conegudes. Així, el Gremi 

d’Hotels va destacar el descens de la facturació en un 7,31 %; Apartur, que agrupa els 

apartaments turístics legals, va informar que l’ocupació havia baixat un 7 % l’ocupació i entre 

un 10 % i un 15 % la facturació; el Gremi de Restauració apuntava que aquest havia estat el 

pitjor estiu dels darrers quinze anys, i el sector del comerç més lligat al turisme assegurava que 

en algunes zones la facturació havia caigut un 30 %. 

Afirma, doncs, que aquestes dades palesen la gravetat de la situació i, per tant, després que la 

diagnosi sigui clara cal prendre mesures, començant per gestionar bé la ciutat, posar fi als 

problemes d’incivisme i d’inseguretat que en aquest moment es projecten a tot el món i 

col·laborar amb els sectors implicats en la promoció de la marca Barcelona. Critica que, per les 

informacions que els arriben, el Govern no té cap ganes de treballar conjuntament amb els 

sectors implicats. Afegeix que s’hauria d’impulsar la descentralització del turisme a la ciutat. 

En aquest sentit, considera que és una mala notícia que el festival Grec no s’hagi celebrat el 

mes d’agost perquè la tipologia de turisme que atreia aquest festival convenia a la ciutat. També 

indica que s’hauria de tornar a reclamar la gestió de l’impost d’estades en establiments turístics 

i destinar aquests recursos a promoció i a millores en la qualitat de la destinació. Finalment, 

opina que seria positiva la implementació d’un segell de retorn turístic, qüestió que el seu grup 

plantejarà en un punt posterior de l’ordre del dia perquè fa molt de temps que no en tenen 

notícies. 

 

La Sra. REGUANT agraeix la informació facilitada, que constaten que no s’ha apostat mai pel 

decreixement turístic, que és allò que realment necessita la ciutat i que hauria d’anar 

acompanyat d’unes polítiques concretes de foment d’un model econòmic i productiu diferent 

per no haver de dependre de manera exclusiva del monocultiu de la indústria turística. En 

aquest sentit, puntualitza que el problema és la indústria turística i no pas els turistes mateixos. 

A continuació, retreu al Govern i als altres grups que hagin fet un relat classista perquè pretenen 

que les classes populars no puguin fer turisme i es pretén atraure un altre tipus de visitants. 

Subratlla que la marca Barcelona vol fer una ciutat elitista que expulsa veïns i que només vol un 

tipus concret de turistes. La CUP - Capgirem Barcelona opina que s’hauria de defensar un altre 

tipus de valors. 

Per tant, assenyala que l’element central és el model de ciutat que es vol. Reconeix que hi pot 

haver diversos factors que hagin provocat que la indústria turística hagi tingut problemes aquest 

estiu, però discrepa que aquesta situació representi una crisi absoluta. Així, doncs, creu que cal 

posar remei a la situació i fer propostes que generin alternatives al turisme. 

D’altra banda, diu que no es cert que el Govern hagi promocionat el decreixement turístic, tal 

com demostra la intervenció que ha fet el Sr. Colom. El seu grup, doncs, es reafirma en la 

denúncia que han fet reiteradament en el sentit que el Govern no aposta per un decreixement 

turístic, que és necessari per a la ciutat, i que cal fer altres polítiques que acompanyin aquest 

decreixement. 

Quant a l’incivisme i la seguretat, adverteix que hi ha molts elements que no es tenen en 

compte, tal com es podrà veure en altres punts de l’ordre del dia que en certa manera aborden 

aquesta qüestió. Així, pel que fa als narcopisos i la situació a Ciutat Vella, apunta que algunes 
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formacions polítiques que han governat a l’Estat podrien haver pres algunes mesures però 

sistemàticament s’han negat a fer-ho, com polítiques per revertir desigualtats. També afirma 

que perseguir sistemàticament un tipus de consum de drogues en el fons genera i fomenta els 

narcopisos, de la mateixa manera que prohibir les associacions cannàbiques fomenta un tipus de 

dinàmiques que afecten els veïns de Ciutat Vella. En aquest sentit, recorda que el Parlament de 

Catalunya va aprovar una llei per regular les associacions cannàbiques que el Govern del Partit 

Popular va impugnar al Tribunal Constitucional. En definitiva, insisteix que hi ha diverses 

polítiques que poden fomentar un model diferent i donar respostes a la situació que es viu en 

barris del districte de Ciutat Vella, que no passen necessàriament per la criminalització de tot el 

barri, com fan alguns, o per mesures de seguretat. 

Per acabar, reconeix que aquest estiu s’ha produït un canvi en el model turístic i en el tipus de 

turisme que ha vingut a Barcelona, però reclama que no es facin discursos classistes sobre 

aquest tipus de turisme. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ comenta que el 82,7 dels visitants de Barcelona l’any 2017 varen arribar 

en avió i, per tant, els problemes a l’aeroport afecten greument aquesta activitat. 

En segon lloc, destaca que el turisme de vacances ha anat creixent en termes relatius, però el 

turisme professional i de negocis ha anat decreixent molt i ha passat de representar el 55 % del 

total el 1995 al 30 % l’any 2017. Creu que aquesta situació és preocupant, perquè els turistes de 

negocis són els que fan despesa al comerç i als restaurants. 

Finalment, reclama que mitjançant l’impost turístic es redistribueixi la riquesa que genera 

aquesta activitat. 

 

El Sr. COLOM replica al Sr. Mulleras que el Govern no s’inventa la realitat. Recorda que el 

Partit Popular ha governat a l’Estat els darrers quatre anys i ara ho fa el PSOE, i assenyala que 

l’INE és un organisme homologable a tots els altres instituts i la realitat que ha descrit és la que 

indica aquest organisme. 

Pel que fa a les dades difoses pel Gremi d’Hotels relatives a pernoctacions i viatgers, remarca 

que les elabora Turisme de Barcelona i es poden consultar a la seva pàgina web. 

Seguidament, reconeix que augmenta el turisme d’oci i ho atribueix al fet que Barcelona, com 

altres ciutats, s’ha convertit en una destinació urbana i per tant atrau aquest tipus de turisme, 

però assegura que aquesta circumstància no ha anat en detriment d’altres tipus de turisme, i de 

fet apunta que el nombre total de turistes que arriben a Barcelona per motius professionals ha 

augmentat, malgrat la davallada en termes relatius. 

Respecte a la caiguda o no de la qualitat del turisme, creu que s’ha d’analitzar. No està d’acord 

a identificar qualitat amb renda, però suggereix a aquells que ho fan que mirin les estadístiques 

de l’INE i comprovaran que el nombre de turistes que actualment s’allotgen en hotels de cinc 

estrelles és superior als que ho feien quatre anys enrere. Creu, doncs, que alguns grups de 

l’oposició es contradiuen i no han consultat les fonts o bé construeixen una realitat virtual. 

En relació amb els advertiments sobre Barcelona que fan altres països, assegura que el Govern 

municipal els segueix i puntualitza que els Estats Units, des del mes d’abril, ha tres 

advertències, la primera per la manifestació del 15 d’abril, la segona per la manifestació de l’11 

de setembre i la tercera per la vaga del taxi. Pel que fa al Regne Unit, assenyala que només 

parla de manifestacions en general. Així doncs, cap d’aquests advertiments fa referència a la 

neteja ni a la inseguretat. A més a més, diu que aquests països no desaconsellen viatjar a 

Barcelona, sinó que es limiten a informar els possibles turistes com han d’actuar si es troben 

amb una manifestació. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el decreixement qualitatiu del turisme ja s’està produint, com 
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ho demostren la caiguda del 14 % en la facturació durant l’estiu i del 20 % a l’agost, la baixada 

del 20 % en el preu de les habitacions, disminució del turisme de qualitat, caiguda de la 

facturació del comerç turístic i de la restauració fins a un 30 % a les zones del Born i l’avinguda 

de Gaudí, dades que palesen que aquesta ha estat la pitjor temporada dels darrers quinze anys. 

Insisteix que aquesta informació la dona el Gremi d’Hotels, que representa 450 hotelers. 

Pregunta al Sr. Colom si corrobora o si desautoritza aquestes dades. 

 

La Sra. RECASENS mostra preocupació pel fet que el Govern creï observatoris però que no es 

puguin posar d’acord sobre les dades que tenen. Així, malgrat les xifres que dona l’INE, reitera 

que el Gremi d’Hotels, amb dades actualitzades dels mesos de juliol i agost, i parla de caiguda 

del 14 % en la facturació, del 0,7 % en l’ocupació, el 7 % del preu mitjà. Aquesta darrera dada, 

afegeix, és un indicador de la qualitat del turisme que arriba a la ciutat i de la capacitat de 

consum i despesa que té. 

 

El Sr. BLANCO replica al Sr. Colom que el Grup de Ciutadans no identifica qualitat amb 

renda, contràriament al que ha fet la portaveu de la CUP. Considera que el civisme no té res a 

veure amb les classes i afirma que els rics també s’emborratxen i criden al carrer. En tot cas, 

entén que el civisme s’ha de defensar, independentment del nivell de renda de les persones. 

Així, doncs, puntualitza que quan parla de qualitat es refereix a un turisme responsable, cívic, 

que respecti les normes. Per tant, reclama que el Govern les faci complir i faci un canvi 

d’orientació pel que fa a les polítiques del turisme i les adreci cap al civisme, cap a la qualitat 

del turisme entesa d’aquesta manera. 

 

La Sra. CAPDEVILA també està preocupada perquè les dades de què disposa el Govern no 

coincideixen amb les que dona el Gremi d’Hotels de Barcelona, el qual afirma que la facturació 

mitjana ha caigut un 14 % en general i un 18 % en hotels de luxe. Pregunta, doncs, al Sr. Colom 

si dona per bones aquestes xifres o no. 

D’altra banda, replica a la Sra. Reguant que tothom té dret a viatjar i a fer turisme. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix a preguntar si el Sr. Colom corrobora o desautoritza les dades del 

Gremi d’Hotels. 

 

El Sr. COLOM creu que tothom té prou capacitat i criteri per valorar aquestes xifres. Opina que 

un regidor no ha de desmentir les dades que dona un gremi. Insisteix, però, que hi ha dades 

oficials de l’INE i de Turisme de Barcelona, i que quan tinguin les dades de tot l’estiu 

n’informaran a la comissió i podran fer les comparacions i les valoracions necessàries. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 
 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

La PRESIDENTA anuncia que s’ha d’absentar perquè ha d’assistir al plenari del Districte de 

Sant Andreu i, per tant, a partir d’aquest moment el Sr. Colom presidirà la sessió. 
 

4.-  (02 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici de 

2018 i successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, 
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núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 

serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, núm. 3.15. 

Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals, aprovades 

provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 20 de juliol de 2018, en el sentit dels 

informes que figuren a l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 

2018 i successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, 

núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 

serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, núm. 3.15. 

Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals, segons proposta de 

text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que en aquests dos punts de l’ordre del dia han de dictaminar la 

resolució de les al·legacions sobre les modificacions de taxes aprovades el passat mes de juliol. 

Informa que s’hi han presentat vint-i-sis al·legacions, de les quals s’han estimat, totalment o 

parcial, quinze i no se n’han estimat deu. 

 

La Sra. RECASENS lamenta el que acaba de succeir en el debat del punt anterior, sobretot 

perquè Barcelona en Comú es va presentar a les eleccions amb ganes de donar transparència, de 

fer una nova política. Observa, però, que quan el Govern actual es troba en dificultats decideix 

no debatre. Lamenta, doncs, l’actitud de la Sra. Pin, que no ha volgut debatre i en el torn final 

ha dit un reguitzell de falsedats. 

Pel que fa als dos punts de l’ordre del dia que debaten ara, anuncia que no hi intervindrà i que 

es limitarà a reservar el vot del Grup Demòcrata. 

Només comenta que entre les quinze al·legacions estimades n’hi ha del seu grup però no tenen 

constància que això hagi quedat reflectit en el document definitiu de les ordenances. De fet, 

indica que en l’Ordenança 3.1 encara consta la qüestió dels serveis de mobilitat personal, el bici 

sharing i tot allò que s’havia retirat. Reclama, doncs, que l’expedient s’actualitzi i que reculli el 

text definitiu de les ordenances que es posarà a votació en el plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del Grup de Ciutadans als punts 4 i 5. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia la reserva de vot del Grup d'Esquerra Republicana. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia la reserva de vot del Grup Socialista per no haver de duplicar el 

debat i en el plenari donaran els arguments corresponents. 

 

El Sr. MULLERAS indica que solament els grups Demòcrata i Popular han presentat 

al·legacions a aquesta modificació parcial de les ordenances fiscals. En tot cas, considera que el 

Govern municipal reconeix que serà incapaç d’aprovar enguany les ordenances fiscals perquè el 

que ha fet és presentar una modificació molt concreta i parcial d’una petita part de les 

ordenances. És la constatació, doncs, que el Govern es veu incapaç de fer un pacte global amb 

cap dels grups de l’oposició. 

D’altra banda, el seu grup continua sense entendre el monopoli que s’adjudica a BSM sobre les 

taxes als vehicles de mobilitat personal, tampoc no entén per què aquestes taxes no s’han 

consensuat amb el sector. Considera que les tarifes d’aparcament d’autobusos es podrien haver 

aplicat de forma gradual. I finalment tampoc entén per què, pel que fa a les zones de càrrega i 

descàrrega, el Govern no s’ha posat d’acord amb els gremis afectats, els quals havien demanat 

canvis que no s’han dut a terme. 
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Respecte a la taxa de transport d’energia, el seu grup planteja molts dubtes sobre la seva 

implantació i la seva legalitat, i augura que hi haurà litigis als tribunals. 

Per acabar, anuncia la reserva de vot del seu grup fins al plenari, per poder analitzar més a fons 

la resposta a les al·legacions. 

 

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

 

El Sr. PUIGCORBÉ es manifesta a favor del punt 4 i molt a favor del punt 5. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú i del regidor no adscrit Sr. 

Puigcorbé i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PSC, PP i CUP.  

 

5.-  (03 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades a l’aprovació de l’ordenança fiscal 

3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les 

instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per l’exercici 2018 i 

successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal de 20 de juliol de 2018, 

en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR definitivament l’ordenança 

fiscal 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de 

les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per l’exercici 2018 i 

successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest 

acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú i del regidor no adscrit Sr. 

Puigcorbé i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PSC, PP i CUP.  
 

6.-  (DP-2018-27050) DESESTIMAR, en els termes que resulten de l’informe de la Direcció de 

Serveis Jurídics de Patrimoni, que s’adjunta a efectes de motivació, les al·legacions presentades 

en el tràmit d'informació pública de la incoació de l’expedient de desafectació del domini públic 

de la finca de propietat municipal situada a l’avinguda Diagonal núm. 686, en la qual es troben 

ubicats el Palau i els Jardins de Pedralbes, i DECLARAR desafectada del domini públic 

l’esmentada finca, d’acord amb l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

 

El Sr. AYALA informa que l’any 2004 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 

varen subscriure un protocol, i més tard un conveni l’any 2009, amb relació al Palau de 

Pedralbes i al Centre Cultural del Disseny de Barcelona. En aquell conveni es fixava una sèrie 

d’obligacions per les dues parts i en aquest moment les obligacions de la Generalitat s’han 

complert i, per tant, es fa el primer pas per a la cessió a la Generalitat del Palau de Pedralbes. 

Comenta que hi ha dues al·legacions del Partit Popular, una que demana que la Generalitat 

assumeixi el sobrecost del Centre de Disseny. Apunta que aquest sobrecost és degut al fet que 

s’havien fet més coses de les que hi havia previstes i que la Generalitat no necessàriament hi 

havia d’estar d’acord. En qualsevol cas, tal com s’indicava en un informe jurídic de 

l’ajuntament, el conveni estableix que s’ha de pagar una quantitat determinada, 

independentment del sobrecost esmentat. Per tant, assenyala que aquesta al·legació no es pot 

acceptar per raons jurídiques. 

Pel que fa al segon punt, assenyala que la situació és la mateixa. S’al·lega que s’ha pagat tard, 

cosa que és certa, però un cop acceptat el pagament no es pot reclamar res més. 
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La Sra. ROGNONI coincideix amb el gerent que la Generalitat ha complert amb els seus 

compromisos, creu que tot està en ordre i per tant anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. 

 

El Sr. BLANCO discrepa del criteri que ha explicat el gerent pel que fa a la primera de les 

al·legacions perquè segons el contracte la Generalitat s’ha de fer càrrec de les dues terceres 

parts del cost de l’obra. Assenyala que el cost havia estat estimat però no era fix, però en el 

moment en què el cost real de l’obra excedeix en 8 milions d’euros l’estimació prèvia, el Grup 

de Ciutadans entén que les condicions del contracte s’han de mantenir i la Generalitat s’ha de 

fer càrrec del pagament d’aquests 6 milions d’euros d’excés. En tot cas, pregunta quines han 

estat les obres que no s’havien contemplat inicialment i que han causat aquest sobrecost. Vol 

saber si eren obres necessàries per a la reforma de l’edifici. 

 

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

punts per permetre la realització total de l’acord a què varen arribar la Generalitat i l’ajuntament 

l’any 2004, que ha permès la construcció del Centre Cultural de Disseny de Barcelona, de 

manera que la ciutat ha guanyat un equipament cultural, que finalitza amb la cessió del recinte 

del Palau de Pedralbes a la Generalitat per als usos establerts i garanteix l’ús públic dels jardins, 

tal com s’ha fet fins ara. 

D’altra banda, opina que el Grup Popular amb les seves al·legacions intenta sostenir l’argument 

de sempre, que l’ajuntament finança la Generalitat, però els números reals indiquen que el deute 

a 31 de desembre de 2015 era de gairebé de 145 milions d’euros i que en menys de dos anys el 

vicepresident Junqueras el va reduir a 33 milions i mig, fins a l’inici de l’aplicació de l’article 

155 de la Constitució. Per tant, diu que contra arguments genèrics i fal·laços dona dades i 

concreció. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista perquè amb aquestes mesures 

es fa un pas més en el compliment d’un acord de l’any 2004 entre la Generalitat i l’Ajuntament 

de Barcelona, en un moment en què hi havia tripartits en ambdues institucions i una voluntat 

clara de treballar plegats per a l’avenç de la ciutat. Exposa que, en virtut d’aquell acord, 

Barcelona cedia el Palau i els jardins de Pedralbes a la Generalitat a canvi del compromís de la 

construcció del Centre Cultural de Disseny de la plaça de Glòries, on s’havien d’instal·lar els 

museus de les Arts Decoratives i de la Ceràmica, ubicats al Palau de Pedralbes. 

Indica que la Generalitat s’ha endarrerit en el pagament i que ja estan acostumats a aquesta 

circumstància, perquè el pagament s’havia d’haver fet l’any 2012 però l’ha fet el 2017. 

Tanmateix, tal com han comprovat en l’expedient, el pagament s’ha fet i ara cal avançar en el 

compromís i cedir aquesta finca. Apunta que com a pas previ la normativa administrativa 

exigeix la desafectació de la finca, que és el tràmit que s’aprova en aquest punt. 

 

El Sr. MULLERAS remarca que el Grup Popular és l’únic grup municipal que ha presentat 

al·legacions a aquest conveni, dues al·legacions per dos incompliments clars. Admet que, per 

definició, un sobrecost no està previst mai. Però considera que aquest sobrecost era necessari 

per construir el museu perquè, en cas contrari, hauria pogut constituir un delicte comptable i no 

creu que l’ajuntament hagi incorregut en aquesta situació. Per tant, si era necessari invertir 

aquests 9 milions d’euros, dues terceres parts les ha de pagar la Generalitat, és a dir, 6 milions 

d’euros que no ha pagat i que l’ajuntament no ha reclamat. 

El segon incompliment, afegeix, és que la Generalitat ha pagat fora de termini, i creu que la raó 

i la legalitat assisteixen el seu grup. 

Per aquestes raons, anuncia el vot negatiu del seu grup. 
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La Sra. REGUANT anuncia la reserva de vot de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que el criteri jurídic no és del Govern, sinó de l’assessoria jurídica. 

Es mostra disposat a valorar la situació si el Sr. Mulleras té un informe alternatiu, però en tot 

cas indica que el Govern no pot anar en contra de l’informe dels Serveis Jurídics de 

l’Ajuntament de Barcelona, que diu que tal com està redactat l’informe no hi ha possibilitat de 

reclamar una quantitat diferent. 

 

El Sr. BLANCO entén que és el Govern municipal qui ha de donar explicacions polítiques 

sobre els motius del sobrecost i justificar que l’ajuntament hagi d’assumir-lo al cent per cent. 

Considera que de moment no ho han justificat suficientment i tenen temps de fer-ho fins a la 

celebració del plenari. Per aquesta raó el seu grup es reserva el vot i si no es justifica aquesta 

circumstància anuncia que hi votaran en contra la setmana següent. 

 

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

ERC, PSC i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé, amb la reserva de vot de Cs i CUP i amb el 

posicionament contrari del PP.  

 

7.-  (E.07.6037.17) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Direcció de Serveis 

Jurídics de Patrimoni i de la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó, que s’adjunten a efectes 

de motivació, les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l’expedient 

relatiu a l’adscripció de l’ús i constitució d’un dret real d’aprofitament de la finca de domini 

públic situada al carrer de Jorge Manrique 14-16 / Av. Cardenal Vidal i Barraquer núm. 37-43 a 

favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (abans Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona); APROVAR definitivament l’adscripció d’ús i 

constitució del dret real d’aprofitament en els termes i condicions que resulten de l’acord del 

Plenari del Consell Municipal, de 26 de gener de 2018; i FORMALITZAR-HO en document 

administratiu. 

 

El Sr. VICENTE informa que des del moment que l’equip de govern va posar en marxa la 

promoció d’habitatge dotacional al barri de la Vall d’Hebron, a l’avinguda de Vidal i Barraquer, 

va parlar-ne amb l’associació de veïns i es varen fer consells de barri i altres fòrums. Aquest 

edifici es va ajustar arquitectònicament a petició dels veïns. Tanmateix, reconeix que hi ha un 

debat sobre la planta baixa de l’edifici, que sempre es deixa com a reserva per a equipaments, i 

que hi havia compromisos de mandats anteriors per destinar aquesta planta baixa a una 

biblioteca o a un centre de salut. 

El Govern actual va contrastar amb el Consorci de Biblioteques la necessitat o la prioritat 

d’instal·lar una biblioteca en aquesta planta baixa i es va arribar a la conclusió que les quatre 

biblioteques del districte d’Horta-Guinardó contemplades al Pla de biblioteques ja donen una 

cobertura suficient a tots els barris. En aquest sentit, assenyala que el barri de la Vall d’Hebron 

disposa de dues biblioteques als barris d’Horta i Montbau, és a dir, a una distància raonable. Per 

aquesta raó, es va descartar el projecte. 

Quant a la petició dels veïns d’instal·lar-hi un equipament de salut, assenyala que des de fa un 

any l’ajuntament treballa amb el Departament de Salut de la Generalitat sobre la necessitat de 

reajustar un parell d’àrees bàsiques de salut al districte, però el departament té previstes fer-les 

al barri d’Horta. L’ajuntament considera que s’hauria de construir una nova àrea bàsica de salut 
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al barri de la Clota i no en els locals contemplats en aquesta promoció d’habitatge dotacional. 

 

La Sra. ROGNONI anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata. Comenta que l’associació de 

veïns està una mica angoixada per aquesta qüestió i, malgrat que s’hagin reunit amb el Sr. 

Vicente, creu que cal més diàleg. Opina que aquesta és una mancança que té el Govern 

municipal. Demana, doncs, que abans del plenari del Consell Municipal el gerent del districte es 

torni a reunir amb els veïns perquè la qüestió de salut i CAP és molt delicada, que s’ha de 

treballar molt amb l’entorn i amb la comunitat. Insisteix que els veïns necessiten explicacions i 

reunir-se amb el gerent. Reclama, doncs, que el Govern estigui disposat a dialogar i a arribar a 

acords. Això és el que el seu grup necessita saber per decidir el sentit definitiu del vot. 

 

El Sr. BLANCO exposa que el Grup de Ciutadans recull la inquietud de l’Associació de Veïns 

de la Vall d’Hebron sobre aquesta promoció, que estava previst que es destinaria a equipaments 

però que finalment es destinarà a habitatge. Puntualitza que en aquest punt no es vota el 

projecte concret, que encara s’hauria de definir, i el fet que en aquest solar es construeixi 

habitatge públic no impedeix que també s’hi puguin instal·lar equipaments, aparcaments o 

qualsevol altra instal·lació que sigui necessària per al barri. 

El seu grup considera que és estratègic per a Barcelona ampliar el parc públic d’habitatges i, per 

tant, no s’oposaran a aquesta promoció, però adverteix que quan el projecte es concreti exigiran 

que hi hagi espai suficient per als equipaments que demanen els veïns. Per tant, demanen 

diàleg. 

Per aquestes raons, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana, tal com ja 

varen fer el mes de gener amb la cessió d’aquest solar i altres set al Patronat d’Habitatge per tal 

de destinar-los a la construcció d’habitatge dotacional de lloguer social. 

D’altra banda, entén les reivindicacions dels veïns del barri de la Vall d’Hebron, que havien 

acordat amb l’ajuntament que en aquest edifici s’instal·larien un CAP i una biblioteca, 

equipaments que finalment no es faran en aquesta zona. Tanmateix, creu que la construcció 

d’aquests habitatges es podria aprofitar perquè a la planta baixa es pugui habilitar algun 

equipament de proximitat per al barri. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia la reserva de vot del Grup Socialista perquè, malgrat que varen 

votar a favor de la cessió del solar, alhora varen exigir que es trobés un emplaçament per als 

equipaments que reclamen els veïns, perquè aquest era el compromís que hi havia. 

D’altra banda, el seu grup no té coneixement que s’hagi produït un diàleg amb els veïns i 

remarca que l’associació de veïns no veu clar aquest projecte. Per tant, espera que abans de la 

celebració del plenari podran acabar de veure si hi ha un compromís per a la instal·lació d’un 

CAP que cobreixi les necessitats del barri, tal com demanen els veïns. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron ha formulat aquesta 

reivindicació, que varen plasmar en les al·legacions que varen presentar. Per tant, el Grup 

Popular creu que s’han d’esgotar les vies de negociació amb els veïns, que hi ha d’haver diàleg 

i que s’han de buscar solucions, de manera que sigui compatible la construcció d’habitatge 

dotacional i la construcció d’un CAP i d’una biblioteca, tal com demanen els veïns, ja sigui en 

aquest indret o en algun altre de proper. 

Anuncia, doncs, la reserva de vot del seu grup i espera que durant els dies que falten per a la 

celebració del plenari el Govern municipal es reuneixi amb els veïns per trobar una solució o 

com a mínim una entesa amb aquests veïns. 
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La Sra. REGUANT anuncia la reserva de vot de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable, però reclama que el Govern dialogui amb els 

veïns abans de la celebració del plenari. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, ERC i del regidor no adscrit Sr. 

Puigcorbé i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

8.-  (DP-2018-27062) AUTORITZAR, amb efectes des de l’1 de juny de 2018, la transmissió de la 

concessió de l’ús privatiu del sòl i del subsòl de domini públic municipal d’una porció de 341 

metres quadrats situada a la vorera de l’avinguda Río de Janeiro, davant dels números 56-66, on 

s’ha construït la rampa d’accés a l’aparcament soterrani de l’edifici existent a l’avinguda Río de 

Janeiro 60-66, a favor de la societat Proyecto Miref Cinco SLU, amb NIF B66487448, atès que 

aquesta societat ha esdevingut propietària de l’immoble, CONDICIONAR l’efectivitat de la 

present transmissió a l’ingrés per Proyecto Miref Cinco SLU a la Tresoreria Municipal, en el 

termini de quinze dies des de la notificació de la present resolució, de la quantitat de 9.475,13 

euros, en concepte de garantia definitiva del contracte, FORMALITZAR el contracte 

corresponent i; FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

El Sr. AYALA exposa que l’edifici de l’avinguda de Río de Janeiro té una rampa d’accés a 

l’aparcament que ocupa una porció de la vorera, fruit d’una concessió de l’any 2007 a favor del 

titular de l’edifici. Assenyala que l’edifici ha canviat de propietari diverses vegades i amb cada 

canvi la concessió s’ha traspassat al nou propietari. El mes de gener de 2018 es va produir un 

altre canvi de propietat i un cop fets els pagaments que hi havia pendents es procedeix a 

autoritzar el canvi de nom per tal que el nou propietari de l’edifici també sigui el beneficiari de 

la concessió. 

 

La Sra. ROGNONI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata perquè es tracta d’una qüestió 

absolutament tècnica. 

 

El Sr. BLANCO anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. 

 

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

 

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

 

El Sr. MULLERAS anuncia l’abstenció del Grup Popular. 

 

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

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable. 
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El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Rognoni expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco 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 el vot favorable de 

la CUP i el regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

9.-  (DP-2018-27188) APROVAR inicialment els Plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que hauran de regir la licitació i adjudicació mitjançant concurs públic 

d’un dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” del projecte de reparcel·lació del Pla de 

Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i explotació d’un edifici 

destinat a oficines per petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking relacionades amb 

l’activitat del Campus Diagonal-Besòs; TENIR per elevat automàticament aquest acord 

d’aprovació inicial a definitiva un cop el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 

sotmeti els Plecs a informació pública, d’acord amb l’article 66.1 Decret 336/1988, de 17 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i no s’hi formulin 

reclamacions o al·legacions; CONSTITUIR el referit dret de superfície sobre la parcel·la 

resultant “E” del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-

Ronda), i en favor de l’adjudicatari que resulti de la convocatòria de la concurrència pública 

aprovada per Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, posant el sòl a disposició 

efectiva de l’adjudicatari, en compliment de l’encàrrec efectuat en el conveni de 4 de maig de 

2015, amb el deure per part del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs de 

comunicar formalment als copropietaris del sòl, l’entitat que resulti adjudicatària; 

FORMALITZAR la constitució del dret de superfície en escriptura pública per tal de permetre 

la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat; FACULTAR a l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar els presents 

acords; i NOTIFICAR el present acord al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-

Besòs. 

 

El Sr. AYALA exposa que l’Ajuntament de Barcelona forma part del Consorci del Campus 

Interuniversitari Diagonal-Besòs i és propietari del 8 % de la parcel·la E, en el terme municipal 

de Sant Adrià del Besòs, que forma part d’aquest campus. Informa que el Consell General del 

consorci va acordar que, dins del projecte del campus, aquesta superfície es destinés a la 

construcció i explotació d’oficines per a petites i mitjanes empreses relacionades amb les 

disciplines del campus i a un espai de coworking per a autònoms i emprenedors. El primer pas 

per fer aquesta construcció es establir aquest dret de superfície per tal que es pugui incorporar 

en el concurs i es pugui fer el projecte mitjançant una col·laboració publicoprivada en aquella 

zona. 

 

La Sra. ROGNONI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata per les raons que acaba 

d’explicar el gerent Ayala i perquè aquesta iniciativa forma part del projecte «Barcelona aquí», 

liderat per la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs, que té la 

voluntat d’incrementar el valor d’aquesta zona amb la recerca i amb les activitats empresarials i 

acadèmiques, de manera que s’amplia aquest pol de coneixement. 

 

El Sr. BLANCO anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana. 
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La Sra. BALLARÍN reconeix que aquesta és una operació molt important, que han conegut fa 

tot just dos dies enrere per una explicació del gerent d’Economia. Precisament perquè es tracta 

d’una operació tan important, assenyala que es mereix una anàlisi més detallada i, per tant, 

anuncia la reserva de vot del Grup Socialista fins a la celebració del plenari. 

 

El PRESIDENT adverteix a la Sra. Ballarín que la tramitació d’aquest expedient s’acaba en 

aquesta comissió i, per tant, no es pot reservar el vot. 

 

La Sra. BALLARÍN, atesa aquesta circumstància, anuncia el vot favorable del Grup Socialista, 

malgrat que hauria volgut poder analitzar aquesta iniciativa en més profunditat. 

 

El Sr. MULLERAS critica Barcelona en Comú perquè havia començat el mandat amb el 

paradigma de la remunicipalització, però constata que habitualment el que fan és privatitzar, 

segons el vocabulari que utilitza el Govern, i en aquest cas precisament el que es fa és 

privatitzar un espai públic, tot i que utilitzin eufemismes quan no volen dir el mateix que deien 

quan eren a l’oposició. 

Per tant, atès que no es refia del plantejament del Govern, per la magnitud que té aquesta 

operació i perquè no han tingut temps d’analitzar-la a fons, si aquest punt no fos a la part 

decisòria de l’ordre del dia el Grup Popular reservaria el vot fins al plenari. Tanmateix, atès que 

pertany a la part decisòria, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. REGUANT anuncia l’abstenció de la CUP - Capgirem Barcelona, en coherència amb la 

posició que varen mantenir respecte al campus Diagonal-Besòs per tot el que significava per a 

aquesta zona i per tot el que significa aquest projecte, malgrat que entenen que, un cop el 

campus ja és fet, el projecte pot ser positiu. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Rognoni expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco 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 regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 

El PRESIDENT anuncia que, atès que a continuació es debatran una sèrie de punts de l’ordre 

del dia agrupats ( punts 10, 12 i 16), Secretaria ha fet una proposta de distribució de temps 

d’intervenció que atorgaria sis minuts al Govern, sis al Grup Demòcrata, sis al Grup d'Esquerra 

Republicana, sis per al Grup Socialista, quatre a la resta de grups i un per al regidor no adscrit. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/9674) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti a la 

propera Comissió d'Economia i Hisenda: - L'estat d'execució de les obres de remodelació i de 
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les obres de gran manteniment dels Mercats Municipals, així com un calendari actualitzat de les 

mateixes pel que queda de mandat. - La relació de Mercats en cartera per ser remodelats amb el 

seu estat de desenvolupament. - El balanç d'actuació del pla estratègic de mercats 2015-2025. 

 

El Sr. BLASI anuncia que el Grup Demòcrata ha acordat una transacció amb el Govern perquè 

es pugui fer el debat i rebre la informació que sol·liciten amb aquesta proposició. Creu que la 

gran coincidència entre aquesta proposició i la del Grup Socialista palesa la preocupació sobre 

la situació dels mercats de Barcelona i de l’Institut Municipal de Mercats, i sobre l’acció que 

desenvolupa el Govern municipal, preocupació que també es recull en el prec que formula el 

Grup d'Esquerra Republicana. 

A continuació, explica que l’acord que han transaccionat consisteix a admetre que la informació 

per escrit que demanen no es lliuri a la comissió, sinó al Cosell Rector de l’IMM, malgrat que el 

seu grup hauria preferit poder fer un debat públic. Allò que volen, bàsicament, és conèixer 

l’estat d’execució de les obres de remodelació i de gran manteniment previstes als mercats 

municipals, i el calendari actualitzat d’aquestes obres, especialment durant el que queda de 

mandat. També volen conèixer quins són els mercats en el qual hi ha previst de fer una 

remodelació durant un proper mandat. Finalment, volen fer balanç del Pla estratègic de mercats 

2015-2025, que es va aprovar amb un consens ampli, per analitzar què s’hauria de modificar. 

D’altra banda, demanen que els regidors que no tenen representació a l’IMM puguin rebre 

aquesta informació o que fins i tot siguin convidats a assistir a aquest consell rector. 

Tot seguit, critica que durant aquest mandat s’hagi volgut canviar de forma unilateral el model 

de mercats. Diu que és evident que els anuncis de retallades en inversions creen preocupació 

sobre la veritable situació de les remodelacions que s’estan fent. Concretament, no veuen que 

evolucionin les obres dels mercats de la Vall d’Hebron, l’Abaceria, Sant Andreu o el Bon 

Pastor. També denuncia l’incompliment d’iniciatives aprovades a la comissió sobre aquest 

àmbit. 

Finalment, agraeix el posicionament dels grups municipals que han mostrat el suport a la 

proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN també destaca la similitud de les dues proposicions que es debaten. 

Comenta que han acordat amb el Govern que per comptes de tractar la informació en una sessió 

extraordinària del Consell Rector de Mercats, tal com demanava el Grup Socialista, es faci en 

una sessió ordinària. També demanen que puguin assistir a aquesta reunió els regidors que no 

tenen representació a l’IMM. 

Seguidament, llegeix el text de la transacció. Pel que fa al darrer punt, sobre els estudis i 

projectes de noves reformes, remarca que ja cal començar a treballar des d’ara en les 

remodelacions que es puguin fer durant el proper mandat. 

Exposa que el model de mercats de Barcelona és un orgull per a la ciutat, un referent 

internacional, i destaca que cap ciutat del món no té una xarxa tan extensa de mercats, de tanta 

qualitat, repartida de manera equitativa per gairebé tots els barris de la ciutat. Assenyala que 

l’existència d’aquesta xarxa és fruit d’una aposta política sostinguda en el temps i també de la 

gestió que ha fet l’IMM al llarg dels anys, que ha aconseguit que els mercats evolucionin, que 

es modernitzin, que s’adaptin a les noves formes de venda que necessiten els ciutadans i que 

s’integrin en el model de comerç de proximitat. Subratlla que els mercats han tingut un paper 

clau com a locomotora comercial dels barris i s’ha aconseguit que els mercats i el comerç de 

l’entorn es complementin. El seu grup opina, doncs, que si falla la maquinària de l’IMM el 

model de comerç de proximitat podria posar-se en perill. 

En aquest sentit, han observat que darrerament l’IMM ha desaccelerat la política de 

remodelacions, manteniment i suport als mercats. Atès que mantenir els mercats municipals 
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moderns i exemplars és competència municipal, el seu grup vol conèixer exactament quina és la 

situació actual. No veuen que hi hagi noves iniciatives, els manca informació i, contràriament, 

quan visiten els mercats els arriben rumors que no els agraden. Així, comenta que recentment 

va visitar el mercat de la Vall d’Hebron, on s’havia iniciat la remodelació, i malgrat que hi 

havia el compromís de reurbanitzar-ne l’entorn i de cobrir la part de la ronda de Dalt que hi 

confronta alguns comerciants els varen dir que aquest reurbanització no s’està fent. 

Per tant, el seu grup vol saber què està passant amb el mercat de la Vall d’Hebron, però també 

amb el de l’Abaceria, el Bon Pastor, Sant Andreu i el Besòs, si les remodelacions avancen 

segons els terminis previstos o si aquests mercats es veuran afectats per les reprogramacions 

que anuncia el Govern. Entén que aquestes reprogramacions són una manera de maquillar 

incompliments. 

D’altra banda, troben sospitós que el mercat d’Horta s’integri en el catàleg de Patrimoni i no 

saben si aquesta mesura impedirà una possible reforma del mercat. Tampoc saben si tira 

endavant la mesura de govern sobre la Boqueria, que contemplava diverses inversions i la 

modificació de la normativa, entre altres aspectes. Recorda que en aquesta comissió es va 

aprovar una proposició que s’està incomplint, que demanava informació sobre el mercat de la 

Boqueria. També estan preocupats per la manera com s’han acabat les obres del mercat de Sant 

Antoni, que té goteres. Els preocupa què passarà amb el mercat de Montserrat i pregunta si s’ha 

pactat entre el districte i l’IMM com ha de ser el futur d’aquest mercat, que està amenaçat. No 

tenen informació sobre què ha passat amb l’espai on hi havia el mercat de Núria i recorda que 

quan es va tancar es va adquirir el compromís que en aquest espai s’instal·larien nous 

equipaments per al barri, però l’única notícia que en tenen és que hi ha hagut un intent 

d’ocupació, sobre la qual els regidors de l’oposició no han estat informats. 

Finalment, ignora si la resta d’actuacions previstes es faran o no, com ara la del mercat 

d’Hostafrancs, on pocs dies enrere va anar de poc que no hi hagués una desgràcia. Voldria saber 

si l’IMM té previst de fer-hi alguna actuació, en què consistiria, amb quin calendari i amb quin 

pressupost. 

En conclusió, qualifica de sospitosa tota aquesta manca d’informació, que els preocupa perquè 

els arriben informacions que totes les actuacions previstes no s’estan fent al ritme previst. 

 

La Sra. CAPDEVILA opina que els mercats són una peça clau del teixit comercial de la ciutat 

perquè aporten una gran oferta comercial mitjançant el producte fresc que ofereixen i 

dinamitzen els barris de Barcelona. Exposa que fa anys que l’ajuntament impulsa un procés de 

reforma i modernització dels mercats municipals ambiciós, que ha permès actualitzar aquests 

equipaments, n’ha millorat les instal·lacions, ha donat valor la qualitat dels productes que s’hi 

venen i ha afavorit l’atracció de nous clients. Així, els darrers anys s’ha pogut veure com entre 

els clients dels mercats i ha molta més gent jove. El Grup d'Esquerra Republicana entén que 

introduir-hi un supermercat amb els processos de reforma ha permès captar un tipus de clientela 

que tradicionalment no anava a comprar els productes frescos al mercat i, per tant, valora 

positivament aquesta mesura. 

De tota manera, el seu grup està preocupat perquè han vist que durant aquest mandat alguns 

processos de reforma s’encallaven i els terminis fixats s’anaven prolongant de manera 

considerable. En posa com a exemple el mercat de Sant Andreu, que era previst d’enderrocar-ne 

l’estructura el mes de juliol proppassat, però tot just el mes d’agost es va iniciar el procés de 

licitació d’aquestes obres, la qual cosa vol dir que les obres d’enderroc es retardaran diversos 

mesos. També esmenta el mercat del Bon Pastor, que fa molts anys que està en procés de 

reforma i no ha estat fins al mes d’agost que s’han licitat les obres relatives al projecte 

complementari. Pel que fa al mercat de l’Abaceria, comenta que s’ha retardat gairebé nou 

mesos el trasllat dels paradistes al mercat provisional. A més a més, indica que aquest mateix 
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dia han aparegut informacions que afirmen que les obres d’enderroc del mercat no s’iniciaran 

fins a començament de 2019 i també s’anuncien retards en les obres de reconstrucció, que no es 

començaran fins a final de la primavera de 2020, fet que endarrereix la finalització d’aquest 

projecte fins a final de 2022 o 2023, quan la previsió era que aquest procés de reforma havia de 

finalitzar l’any 2020. 

Tot seguit, llegeix el text del prec que presenten. 

Comenta que el seu grup comparteix la preocupació per aquest àmbit amb els grups Demòcrata 

i Socialista i està d’acord amb les iniciatives que presenten. Per tant, anuncia el vot favorable 

del seu grup a aquestes proposicions. 

Per acabar, demana que el Govern expliqui què ha passat amb les goteres del recentment 

inaugurat mercat de Sant Antoni, situació que lamenta especialment després de la despesa que 

s’ha fet amb aquesta actuació. Malgrat que aquests dies hagi plogut molt, creu que aquestes 

situacions haurien d’estar previstes. Pregunta, doncs, què ha passat i demana garanties que es 

posaran solucions perquè aquesta situació no es torni a produir. 

 

El Sr. SIERRA qualifica el Govern municipal d’adormit i diu que és una constant que quan 

l’oposició fa una acció es produeix una reacció, com ha estat el cas de la presentació dels tres 

punts que debaten, que ha provocat que aquest mateix dia convoquin una reunió de l’IMM. 

Celebra, doncs, la convocatòria de la reunió i les tres iniciatives presentades. 

Pel que fa a les dues proposicions, anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Tanmateix 

vol formular un parell de preguntes al Sr. Colom, en tant que president de l’Institut Municipal 

de Mercats. 

A més a més de l’estat d’execució de les obres i del balanç d’actuació del pla estratègic, voldria 

que entre la informació s’inclogui una previsió pluriennal d’inversions de l’IMM, en primer lloc 

per comprovar si el Govern farà retallades en les inversions dels mercats, atès que la previsió 

pressupostària durant tot el mandat ha estat molt dolenta. En segon lloc, vol saber si pretenen 

traspassar la responsabilitat d’aquesta inversió pluriennal al nou Govern municipal, que es 

podria trobar sense recursos per acabar les obres que hauria iniciat el Govern actual. 

Quant al mercat d’Horta, demana al president de l’IMM una major coordinació amb Patrimoni. 

Assenyala que la majoria de mercats de Barcelona són molt antics, tenen una estructura singular 

i una certa riquesa arquitectònica, de manera que seria convenient que hi hagués aquesta 

coordinació que reclama per tal de donar seguretat als paradistes quan es produeix una reforma, 

si realment cal protegir l’estructura del mercat. Subratlla que cal protegir els interessos dels 

paradistes perquè, al cap i a la fi, són els interessos de tots els barcelonins, perquè en són molts 

els que van a fer la compra diària al mercat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el Grup Popular comparteix la preocupació que es reflecteix en 

aquestes iniciatives sobre la política de mercats de l’Ajuntament de Barcelona. Acusa el Govern 

municipal de no creure en el model de mercats de Barcelona i recorda que el seu grup fa molts 

anys que dona suport a aquest model, que ha tingut èxit i ha estat imitat per moltes altres ciutats 

d’Espanya i del món. Indica que el Govern qüestiona aquest model de mercats que conté 

parades de producte fresc, que pot contenir un supermercat per atraure clients i que ha de 

disposar d’un aparcament per a ús logístic i també per atraure clients. Afegeix que el Govern no 

solament qüestiona aquest model mixt de mercats, tan característic de Barcelona, sinó que frena 

les inversions que s’hi han de fer, i aquesta és la raó per la qual es demana un balanç d’aquestes 

inversions presents i futures. En aquest sentit, pregunta quines reformes hi ha a l’agenda de 

l’IMM, perquè el pressupost de 2018 contempla inversions al mercat de Sant Antoni i el 

Govern ha fet servir d’excusa la necessitat de finalitzar aquestes obres per no fer pràcticament 

res més. Aquest pressupost també contempla 1,3 milions d’euros per a la Boqueria, 1,6 milions 
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per al mercat de la Vall d’Hebron, 4 milions per a l’Abaceria. Pel que fa a aquest darrer mercat, 

el Govern ha anunciat que recalendaritzaria l’actuació, de manera que pregunta si es retallaran 

aquests 4 milions que s’hi havien d’invertir enguany. El pressupost també contempla una 

inversió de 2,1 milions d’euros per al mercat del Bon Pastor i 3,9 per al mercat de Sant Andreu. 

Apunta que ja s’ha anunciat que l’actuació al mercat de Sant Andreu es retardarà fins l’any 

vinent i, per tant, constata que el Govern torna a fer una altra retallada, tot i que un dels eixos 

bàsics del barri de Sant Andreu és el mercat municipal i fa molt de temps que se’n demana la 

reforma. 

En conclusió, el seu grup demana que no es frenin les inversions en els mercats de Barcelona i 

que continuïn endavant amb més intensitat. Torna a preguntar quins nous projectes de 

remodelació hi ha i per què s’han aturat les inversions previstes per a 2018. I finalment demana 

quin és el balanç d’aplicació del Pla estratègic de mercats. 

Quant al mercat d’Horta, demana al Sr. Colom que exerceixi de regidor de mercats en el si del 

Govern municipal, que escolti els paradistes i les seves demandes, perquè el que volen els 

paradistes és sortir del catàleg de protecció que conté el Pla de protecció del nucli antic d'Horta, 

el qual en aquest moment és en exposició pública. En aquest sentit, li hauria agradat que el 

Grup Socialista, que també presenta una proposició, hagués votat en contra d’aquest pla, tal 

com va fer el Grup Popular. 

 

La Sra. REGUANT creu que tothom entén, si bé amb visions diferents, que els mercats són 

eines bàsiques per teixir barri i per donar respostes als veïns en molts aspectes. Tot i que la CUP 

- Capgirem Barcelona no acaben d’estar d’acord en aquest model de mercats que han defensat 

altres portaveus, creu que hi ha d’haver una mica de planificació i reclama el màxim 

d’informació possible sobre la situació en què es troben les remodelacions dels mercats i les 

obres d’execució. El seu grup considera que els mercats són eines importants per treballar en 

clau de sobirania alimentària, però també per vertebrar els barris i el teixit comercial que hi ha 

al voltant dels mercats. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a ambdues proposicions, perquè la 

informació sempre facilita la feina a tothom i perquè és necessària per tal que els veïns puguin 

fer un seguiment dels plans que hi ha al voltant de les remodelacions, tenint en compte que 

s’han produït debats sobre com s’havien de dur a terme aquestes obres. Remarca que sovint, 

quan les obres es retarden, es modifica el projecte inicial acordat amb els veïns o amb els 

col·lectius implicats. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ subscriu l’anàlisi que ha fet la Sra. Reguant. També agraeix que hagin 

inclòs els dos regidors no adscrits entre les persones que han de rebre aquesta informació, que 

fins ara no rebien. Desitjaria que aquesta invitació també s’apliqués a l’Icub, del qual tampoc no 

rep informació. 

Finalment, considera que els mercats són una joia de Barcelona i, per tant, s’han de mimar. 

Irònicament, comenta que mentre altres mercats celebren les inauguracions amb xampany als 

Encants es va haver de fer amb aigua a causa de la pluja i de les goteres, problema que també 

pateixen els mercat d’Hostafrancs i de Sant Antoni. Demana que els arquitectes tinguin en 

compte que les pluges a Barcelona cada vegada són més torrencials i fan més mal. 

 

El Sr. COLOM agraeix que s’hagi acceptat la transacció perquè li permet complir amb la seva 

obligació com a president de l’IMM, que és fer el seguiment del funcionament de l’institut i de 

la feina que fa en el consell rector, de manera que aquesta informació la podran compartir amb 

els altres membres. Atès que ja hi havia previst celebrar una reunió ordinària del consell rector 

el mes d’octubre, troba adient que sigui en aquest marc on es pugui fer aquest seguiment. Pel 



 

Ref:  CCP 9/18 Economia i Hisenda 

v.  21/ 9/ 2018     12: 2 
39 

que fa a la convocatòria del consell rector, puntualitza que no la solen fer mai amb tanta 

d’antelació, però han considerat que era important que en aquesta sessió de la comissió el 

Govern adquirís aquest compromís. En tot cas, insisteix que ja estava previst celebrar la reunió 

durant el mes d’octubre, com també s’havia previst convidar-hi els regidors no adscrits. 

A continuació, remarca que els mercats formen part d’una xarxa no solament de 

subministrament de producte fresc a la ciutat, sinó també de la xarxa de comerç de proximitat. 

Per aquesta raó, apunta que un dels projectes més importants que impulsarà el Govern en 

relació amb el comerç de proximitat és la targeta de fidelització, que s’implementarà 

paral·lelament als mercats i als eixos comercials de la ciutat. Aquesta és la concreció, afegeix, 

del compromís que té el Govern amb els mercats. 

Sobre les remodelacions que s’han esmentat, recorda al començament del mandat ja havia estat 

regidor d’aquest àmbit, posteriorment aquesta responsabilitat la va exercir una altra regidora i 

finalment hi ha tornat. Aquesta circumstància li permet assegurar que la remodelació del mercat 

del Bon Pastor no era prevista a l’inici del mandat i en aquell moment no era al calendari, si bé 

era una reclamació dels paradistes. Va ser, doncs, el Govern actual el que va decidir trencar 

amb aquesta dinàmica, perquè aquest mercat era en una carpa provisional i no hi havia cap 

previsió per construir el mercat definitiu. També reivindica que va ser el Govern actual el que 

va prioritzar les remodelacions dels mercats de Sant Andreu i de l’Abaceria. De la mateixa 

manera, reconeix que la remodelació del mercat de Sant Antoni no va ser una iniciativa 

d’aquest Govern, sinó que a començament de mandat feia cinc anys que s’havia iniciat, però sí 

que va ser ell mateix qui va fixar una data per a la finalització de les obres. Constata, doncs, el 

compromís del Govern per potenciar i desenvolupar els mercats. 

D’altra banda, desmenteix que hi hagi cap caiguda d’inversions ni reprogramacions, si bé 

reconeix que la política de comunicació no sempre ha estat prou precisa. Recorda que 

determinats anuncis de vegades han creat confusió, com va passar amb el mercat de Sant 

Antoni. Sigui com sigui, remarca que després de parlar amb els veïns de Gràcia es varen 

establir les dates reals per a la reforma del mercat de l’Abaceria. Reconeix que l’inici de 

l’enderroc de la instal·lació actual es podria haver iniciat abans de Nadal d’enguany però, atès 

que aquestes obres s’allargaran alguns mesos, amb els comerciants de l’entorn varen acordar 

que era millor començar-les a partir del mes de gener, de manera que en aquest cas sí que hi ha 

un retard, però assegura que no tindrà cap efecte sobre els ritmes de les obres. Afegeix que en 

aquest moment s’està realitzant el projecte executiu, que no el tindran fins al mes d’octubre de 

2019. A continuació es licitaran les obres, que es podran iniciar el mes d’abril de 2020 i tindran 

una durada de vint-i-quatre o vint-i-sis mesos. 

 

El Sr. BLASI agraeix als grups municipals que la proposició es pugui aprovar per unanimitat. 

Replica a la Sra. Reguant que el Grup Demòcrata està disposat a parlar sobre com es pot 

redefinir el model de mercats, però assenyala que s’ha de fer de forma conjunta i amb 

transparència. Lamenta que hagin de ser els grups municipals de l’oposició els que hagin de 

reclamar aquesta transparència al Govern municipal quan Barcelona en Comú havia fet bandera 

d’aquest concepte, al qual acusa d’actuar amb pedanteria. 

A continuació, recorda que el projecte de remodelació del mercat del Bon Pastor el Govern 

actual se’l va trobar fer a l’inici del mandat i si no es va fer la inversió va ser perquè Barcelona 

en Comú, el Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya preveien obtenir els recursos de les 

plusvàlues que s’obtindrien de l’edifici que es construiria damunt del mercat. 

Pel que fa al mercat de la Vall d’Hebron, recorda que el gerent i una regidora d’Iniciativa per 

Catalunya Verds tenien un problema amb la seva ubicació, problema que va resoldre el Govern 

de Convergència i Unió. 

Quant al mercat de l’Abaceria, comenta que s’havia redactat un projecte, en col·laboració amb 
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escoles universitàries d’arquitectura, que és l’esbós que ha servit per fer el projecte definitiu de 

remodelació d’aquest mercat. 

En relació amb el mercat de Sant Andreu, recorda que ell mateix va ser regidor d’aquest 

districte i creu que va tenir una mica més d’èxit que no pas el Sr. Colom com a regidor de 

l’Eixample. En qualsevol cas, recorda que el projecte ja estava adjudicat. 

Conclou que el Govern de la ciutat ha fet molt poc en aquest àmbit i s’alegra que com a mínim 

hagi continuat els projectes iniciats els mandats anterior. Assenyala, irònicament, que l’únic 

mèrit que es pot atribuir el Sr. Colom és el tancament del mercat de Núria. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix el vot positiu de tots els grups. Destaca que demanen aquesta 

informació per tal de controlar l’acció del Govern, perquè volen que es compleixin en temps i 

en forma tots els compromisos assumits per la seva formació quan era al Govern, que els havien 

anunciat perquè els serveis tècnics els havien dit que es podien fer. 

Quant al mercat de l’Abaceria, troba correcte que es parli amb els comerciants dels voltants 

perquè estan molt preocupats pel que pot suposar aquest endarreriment per als seus negocis. 

En tot cas, creu que el camí correcte és complir amb els compromisos adquirits prèviament i 

treballar amb consens, especialment amb el comerç de l’entorn, perquè les remodelacions són 

processos complicats. Així, adverteix que el Grup Socialista vetllarà pel compliment d’aquests 

compromisos i perquè el model de mercats sigui tan consensuat com sigui possible, tal com ho 

ha estat sempre. 

 

La Sra. CAPDEVILA torna a explicar per què s’ha produït un retard de gairebé nou mesos en la 

instal·lació de la carpa que acull provisionalment el mercat de l’Abaceria, que s’havia d’obrir 

l’octubre del 2017 i s’ha obert el juliol d’enguany, i demana que el Govern faci una mica 

d’autocrítica perquè nou mesos és un retard molt important. 

En relació amb el mercat de Sant Andreu, no li ha semblat que el regidor hagi donat cap dada 

concreta. Pregunta, doncs, quan començaran les obres i quan es preveu que acabin. 

A continuació, recorda que ha preguntat per les goteres del mercat de Sant Antoni i es disculpa 

amb la portaveu del Grup Socialista, perquè aquest grup també ha formulat una pregunta sobre 

aquesta qüestió a l’ordre del dia, i entén que el Sr. Colom no li ha respost perquè respondrà a la 

a la regidora Ballarín. 

 

El Sr. SIERRA demana que el Sr. Colom respongui a les dues preguntes que li ha fet. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el calendari d’execució i el pressupost per a la remodelació del 

mercat de la Vall d’Hebron ja venien del mandat anterior, pactat entre els paradistes, el Govern 

municipal i l’oposició. En canvi, critica que el Govern actual hagi trigat tres anys a començar la 

reforma, quan ja era tot preparat. 

 

El Sr. COLOM replica al Sr. Blasi que la inversió per a la remodelació del mercat del Bon 

Pastor no era a punt. 

Pel que fa a les preguntes que ha formulat el Sr. Sierra, insisteix que no hi ha cap retallada, tal 

com explicarà en la reunió del Consell Rector de l’IMM. Assegura, doncs, que tots els tràmits 

segueixen el curs normal. 

Tot seguit, admet que s’havia anunciat que les obres del mercat de l’Abaceria començarien 

durant el segon semestre de l’any, però no es varen fer les passes necessàries perquè això fos 

possible, com la redacció i la licitació del projecte. Reitera que aquests processos requereixen 

temps i a vegades hi ha una tendència a anunciar actuacions sense haver fet les passes 

necessàries. Assegura que el Govern treballa conjuntament amb els comerciants des de les 
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direccions de Mercats i de Comerç perquè les obres de l’Abaceria tinguin el menor impacte 

possible, raó per la qual varen arribar a l’acord que ha esmentat en la intervenció anterior. 

 

El Sr. BLASI constata que l’únic que ha pogut replicar el Sr. Colom és que la reforma del 

mercat del Bon Pastor no figurava al pressupost, però no ha respost a les preguntes sobre el 

mercat de la Vall d’Hebron, tot i que ha reconegut que el projecte procedia del mandat anterior, 

igual que el del Bon Pastor. Creu, doncs, que si no s’hagués fet aquesta feina prèvia el Govern 

actual encara estaria redactant projectes, com ha passat amb els mercats de l’Abaceria, d’Horta, 

del Besòs i d’altres. 

En conclusió, espera que el Sr. Colom s’esmerci una mica més amb l’informe que els hauran de 

donar per escrit el dia 22 d’octubre i li recomana que tingui una mica d’humilitat, perquè si es 

vol atribuir mèrits el que hauria de fer és complir moltes de les iniciatives que s’han aprovat en 

aquesta comissió i al plenari en pro dels mercats municipals. En aquest sentit, remarca que 

l’única iniciativa que ha pres el Govern actual és l’anunci d’una targeta de fidelització que en 

aquest moment encara no saben exactament com serà. 

 

El Sr. COLOM diu que ja ha respost al prec presentat pel Grup d'Esquerra Republicana pel que 

fa al mercat de l’Abaceria. Es compromet a respondre a les altres qüestions en el marc del 

Consell Rector de l’IMM. Per tant, feta aquesta matisació, dona el prec per acceptat. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

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

favorable de la CUP i el regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti i lliuri per 

escrit al proper Consell Rector de l’Institut de Mercals, al mes d’octubre: - L’estat d’execució 

de les obres de remodelació i de les obres de gran manteniment dels Mercats Municipals, així 

com un calendari actualitzat de les mateixes pel que queda de mandat. – La relació de 

Mercats en cartera per ser remodelats amb el seu estat de desenvolupament. – El balanç 

d’actuació del pla estratègic de mercats 2015-2025. El Govern haurà d’assegurar que 

aquesta informació arribi als regidors sense representació a l’IMMB. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/9651) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el govern de la ciutat augmenti 

les mesures per evitar l'economia submergida i la competència deslleial. - Per tal de protegir el 

comerç de proximitat de Barcelona, el govern faci complir els articles del 49 al 52 de 

l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de 

Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA planteja una qüestió d’ordre i comunica que el Grup d'Esquerra 

Republicana ha presentat una esmena a aquesta proposició que ha estat acceptada pel regidor 

Sierra, però el grup proposant no l’ha lliurada a Secretaria, de manera que els altres grups no 

coneixen el text definitiu que es duu a votació. Així, doncs, han acordat amb el Sr. Sierra que 

faran aquesta esmena in voce. Tot seguit, llegeix el text de l’esmena incorporada. 
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El Sr. SIERRA puntualitza que es tracta d’una esmena d’addició i que la resta de la proposició 

es manté tal com s’havia presentat inicialment. El Grup de Ciutadans accepta aquesta esmena. 

A continuació, recorda que en el debat d’un punt anterior el Sr. Pisarello ha manifestat que 

aquest estiu no ha passat res a Barcelona, extrem que desmenteix, concretament amb l’activitat 

del top manta. Recorda que a l’estiu es va celebrar una sessió extraordinària de la comissió a 

causa dels incidents greus que es varen produir relacionats amb aquest fenomen, i indica que hi 

va haver dos turistes greument ferits. 

Sense entrar en l’àmbit de la seguretat, perquè és competència d’una altra comissió, denuncia 

que el Govern no fa absolutament res per combatre i mitigar el fenomen del top manta, i encara 

menys per protegir els comerciants de la ciutat. Comenta que amb l’acceptació de l’esmena 

reconeixen que les persones que es dediquen a la venda il·legal també són víctimes i, per tant, 

assegura que aquesta proposició no té res a veure amb el racisme, avançant-se a la crítica que 

preveu que li farà la portaveu de la CUP. En tot cas, subratlla que no es pot consentir que es 

facin activitats il·lícites als carrers de Barcelona ni que hi hagi competència deslleial amb el 

comerç de la ciutat. Acusa el Govern de donar suport a una de les parts mentre desprotegeixen 

el comerç petit i de proximitat, que paga els impostos, les nòmines i les taxes d’ocupació de 

l’espai públic, quan a l’altra part se li permet absolutament tot. Afegeix que aquesta situació ha 

provocat espectacles lamentables, com ara veure la Guàrdia Urbana fent el ridícul jugant a fet i 

amagar fins i tot dins del despatx del comissionat de Seguretat, al carrer més car de Barcelona, 

que és el Portal de l’Àngel. Considera que l’actitud del Govern davant d’aquest fenomen 

produeix un efecte crida, de manera que es multiplica i apodera els manters, de manera que ja 

no recullen la manta quan són detectats per la Guàrdia Urbana, sinó que s’hi enfronten, com 

també s’enfronten amb els turistes. 

Per tant, demana que s’apliqui l’Ordenança de civisme, els articles 49 al 52, que regulen la 

venda il·legal, per deixar de consentir la competència deslleial. També demana que es doni una 

solució social a les persones que es dediquen a aquesta activitat, però sobretot que el Govern 

actuï, que es multi la persona que compra articles il·legals, perquè segurament si es difon que es 

posen multes aquestes persones deixaran de comprar i s’acabarà aquesta activitat. 

A més a més, assenyala que l’efecte crida ha fet que el fenomen del top manta s’hagi escapat de 

les mans del Govern, ha desbordat la ciutat i ofereix una imatge vergonyosa de Barcelona. Així, 

acusa el Govern d’haver convertit la ciutat en un aparador per a les grans màfies que exploten 

els manters per col·locar els seus productes. 

Reclama, doncs, que el Govern abordi aquesta situació de forma decidida i ràpida, que 

protegeixi el comerç de proximitat i que prengui mesures urgents, perquè no n’hi ha prou de 

presentar iniciatives en diferents comissions o de constituir taules, com la que va presidir 

Esquerra Republicana, que finalment no va ser efectiva. Adverteix que si no es prenen aquestes 

mesures es produiran fets encara més greus que els que han passat durant l’estiu. 

Per acabar, apunta que el problema és especialment greu a Ciutat Vella, on hi ha punts, com el 

Portal de la Pau, on l’ocupació de l’espai públic és tan intensiva que no hi poden passar ni tan 

sols els compradors, situació que qualifica d’absurda i d’anticomercial. 

 

El Sr. BLASI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició amb l’esmena 

incorporada. Indica que aquesta qüestió és recurrent tant en aquesta comissió com en la de 

Presidència i la de Drets Socials. Apunta que tothom denuncia aquesta situació però el Govern 

no escolta ningú i no actua com li correspondria, de manera que augura un malestar creixent de 

la societat civil. Així, el dia anterior el Consell de Gremis va emetre un comunicat que 

començava a mostrar de manera explícita desconcert i desencís i on s’expressava la necessitat 

d’emprendre mesures. Creu, doncs, que s’ha d’anar insistint en aquesta qüestió, tot i que no 

espera que es pugui resoldre durant aquest mandat per la manca de voluntat política, i no dels 
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tècnics de l’ajuntament, del Govern municipal i de l’alcaldessa Colau. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que en aquesta comissió ja s’ha parlat sobradament sobre la venda 

irregular i dels efectes que se’n deriven, i de les condicions en què es troben les persones que es 

veuen obligades a exercir aquesta activitat. També s’ha parlat de la pressió sobre l’espai públic i 

de la competència deslleial amb la resta del comerç de la ciutat. 

Seguidament, manifesta que el compromís del Grup d'Esquerra Republicana amb el comerç de 

la ciutat és innegable i han presentat desenes d’iniciatives sobre el comerç de proximitat. 

Assenyala que permetre una activitat il·legal, que ven productes il·legals, que perjudica els 

ciutadans i que ocupa lliurement públic no és una actitud d’esquerres, però tampoc no ho és 

combatre aquestes activitats sense anar a l’arrel del problema. En aquest sentit, assenyala que 

estan parlant de persones que es veuen obligades a exercir aquesta activitat després d’haver 

fugit dels seus països i de realitats molt dures i injustes. Per tant, si bé estan d’acord que 

aquestes activitats no són gens positives per a la ciutat, també són plenament conscients que 

sense mesures socials decidides qualsevol solució que es busqui serà un pedaç que no resoldrà 

el problema social. 

Per aquesta raó, el seu grup ha presentat una esmena que ha estat acceptada pel Grup de 

Ciutadans, que fa èmfasi justament en les mesures socials a què s’ha referit i que han de ser un 

element central en la resolució del conflicte relacionat amb la venda irregular a la ciutat de 

Barcelona. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup, tot i que no comparteix alguns dels arguments 

que ha donat el Sr. Sierra. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que d’aquesta qüestió se n’ha parlat molt, però al Grup Socialista li 

preocupa que, malgrat totes les iniciatives que s’han presentat en diversos àmbits, el problema 

no ha millorat i, al contrari, cada cop és més greu. Així, les dades de 2017 indiquen que aquest 

fenomen s’ha desbordat i, malgrat que no hi ha dades de 2018, sembla que continua desbordat i 

cronificat. 

Així, doncs, anuncia el vot favorable del seu grup i remarca que s’hi senten més còmodes amb 

la incorporació de l’esmena. 

D’altra banda, indica que el capteniment del seu grup ja l’han manifestat reiteradament. Creuen 

que s’ha d’aplicar l’ordenança que regula les activitats a l’espai públic i recorda que les 

activitats il·legals estan prohibides. També consideren que s’ha d’aplicar l’ordenança de 

convivència, que s’han imposar multes als clients, que s’han de garantir els drets de les 

persones en tot moment. Subratlla que aquesta ordenança també contempla l’atenció a les 

persones que estan forçades a realitzar aquesta activitat i hi ha eines de suport per permetre’ls 

sortir d’aquest àmbit. Opina que també s’han de fer campanyes per promocionar el comerç de la 

ciutat, perquè aquesta activitat il·legal exerceix una competència deslleial. 

Tot seguit, recorda que el PSC, juntament amb el PDECat, Ciutadans, Esquerra Republicana i el 

Partit Popular, va donar suport al manifest de la Plataforma d’Afectats pel Top Manta i la 

Venda Il·legal, que demanava que es complís la normativa, i distingia entre les persones com a 

subjectes de drets que han de ser protegits i les activitats il·legals que afecten el comerç i l’espai 

públic, sobre les quals cal tenir una tolerància zero. Considera, doncs, que la tolerància sobre 

aquesta activitat denota un progressisme mal entès. 

Dit això, voldria que el Govern desmentís el rumor que han difós diferents sindicats de la 

Guàrdia Urbana en el sentit que quan es fa una operació contra la venda il·legal hi ha alguna 

persona del Govern municipal que avisa prèviament els manters. Perquè si aquesta informació 

fos certa seria molt preocupant i punible. També voldria que s’estableixi un diàleg sincer i 

constructiu amb els comerciants perquè si compleixen l’amenaça de treure les seves activitats al 
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carrer, tal com el dia anterior va fer públic el Consell de Gremis, es produirà un conflicte que 

pot tenir conseqüències molt greus. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix que el top manta és un dels temes habituals en aquesta comissió. 

Recorda que a principi de juny es va crear una plataforma d’afectats pel top manta, formada per 

un gran nombre de comerciants i de restauradors, que va denunciar la passivitat del consistori 

davant d’aquest fenomen i demanaven que l’ajuntament actués. Aquell text va ser firmat per la 

majoria dels partits de l’oposició, però després, quan es va presentar com a declaració 

institucional, el Grup d'Esquerra Republicana no hi va donar suport perquè l’hauria hagut de 

presentar el Grup Popular en el plenari, de manera que la iniciativa no va prosperar. Suposa que 

aquest grup ja deu haver explicat a la plataforma d’afectats aquesta circumstància. 

D’altra banda, assenyala que aquesta plataforma és formada pel Gremi d’Hotels, Barcelona 

Oberta, comerciants i restauradors, molts dels quals són de Ciutat Vella, com ara els Amics de 

la Rambla. Reitera que el que demana aquesta plataforma és que l’ajuntament actuï i deixi la 

passivitat, i el seu grup hi afegeix la reclamació que el Govern deixi de fomentar aquest 

fenomen i l’efecte crida del top manta. Diu que això en el fons institucionalitza l’economia 

submergida, que no paga impostos ni taxes, economia que el Govern fomenta per exemple 

mitjançant el milió d’euros que varen destinar al sindicat de manters. Apunta que no es pot 

tolerar aquesta actitud del Govern. 

Tot seguit, destaca que ja fa tres anys que es fan aquestes polítiques i, segons dades dels 

comerciants, en aquest període s’ha multiplicat per quatre el nombre de persones que es 

dediquen a aquesta activitat il·legal i en aquest moment ja n’hi ha cap da 2.000. 

Finalment, el Grup Popular torna a demanar mesures urgents per aturar aquestes activitats de 

venda il·legal, polítiques de fermesa i suport a la Guàrdia Urbana, i també demana que hi hagi 

més mossos d’esquadra per combatre aquest fenomen. 

 

La Sra. REGUANT també diu que aquesta qüestió és recurrent a la comissió i es busquen totes 

les maneres possibles per abordar-lo i acabar sempre en el mateix punt, però no es cerquen 

solucions que vagin més enllà de la criminalització d’un col·lectiu concret en una situació 

concreta. Considera que l’Ordenança de civisme no és la gran solució a un problema de 

convivència al carrer perquè en el fons aquesta ordenança fa el contrari, és a dir, criminalitza 

molts col·lectius, no solament el dels manters. 

D’altra banda, entén que incloure en la proposició un seguit de mesures socials és una manera 

de suavitzar les mesures repressives. 

A continuació, critica que determinats portaveus es refereixen a l’espai públic com un bé 

superior i un espai de convivència, quan de fet és tot el contrari. Opina que l’espai públic no és 

un espai de coexistència pacífica i harmoniosa perquè hi ha moltes situacions de desigualtat i és 

impossible amagar-ho. Manifesta, doncs, que l’espai públic sempre serà un espai de conflicte, 

on es dirimeixen els diferents interessos i on normalment el poder sempre guanya, perquè és qui 

té capacitat per sortir afavorit de la distribució desigual que es genera al carrer i que té a veure 

amb l’origen, amb l’edat, amb la raça, amb l’ètnia i amb la classe. Considera, doncs, que és 

mentida que els venedors ambulants s’hagin apropiat de l’espai públic. Per tant, insisteix que en 

una societat desigual i on les desigualtats augmenten no podrà existir mai aquest espai públic de 

coexistència pacífica. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ recorda que el Sr. Fraga Iribarne resumia aquesta situació amb la frase «La 

calle es mía». Opina que aquest més que un problema recurrent és un problema enquistat, difícil 

de resoldre i creixent. Per tant, està d’acord que cal buscar-hi una solució. Creu que l’esmena 

d’Esquerra Republicana ha trobat una mica la solució algebraica, és a dir, substitueix la veritat 
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per una lletra, perquè si s’apliquessin les mesures socials pertinents ja es tindria la solució 

algebraica del problema. Però pregunta quines són aquestes mesures socials pertinents i 

suggereix que s’haurien d’enumerar i explicitar. Entén que hi ha voluntat de resoldre aquesta 

situació, però demana que aquestes mesures s’explicitin abans del plenari. 

Finalment, anuncia el seu vot favorable. 

 

El Sr. PISARELLO entén que hi hagi una certa ansietat per donar una solució simplista a un 

tema que és complex. En aquest sentit, recorda que altres ciutats pateixen aquest mateix 

fenomen, com Roses, Sitges, Castelldefels o altres ajuntaments governats pel Partit Popular a la 

costa d’Andalusia. Es pregunta, però, què es planteja de nou. Assenyala que la proposta inicial 

se situava en els marcs mentals clàssics de la dreta i el punt introduït mitjançant l’esmena 

d’Esquerra Republicana hi afegeix el tema social. Replica, però, al Sr. Sierra que, malgrat que 

ara digui que li preocupa la qüestió social, no havia recollit aquesta preocupació en el redactat 

inicial. 

A continuació, manifesta que està d’acord a intentar que no hi hagi economia submergida, que 

no hi hagi competència deslleial i que es prenguin mesures socials. Dubta, però, que aquesta 

proposició signifiqui cap avanç. 

D’altra banda, destaca que la situació sí que ha canviat perquè en aquests moments hi ha 130 

persones que ja no són al carrer perquè tenen contractes de treball i perquè s’ha fet una 

cooperativa. 

Quant a la intervenció de la Sra. Ballarín, pregunta per què no ha esmentat els permisos de 

treball, que ha d’autoritzar el Govern estatal, quan aquesta seria una sortida. 

Quant a les solucions policials, apunta que són limitades. Esmenta el protocol Víctor Alfa i les 

actuacions que han fet al front marítim durant l’estiu la Guàrdia Urbana i els Mossos 

d’Esquadra. Li hauria agradat que algun altre grup també hagués dit quin és el paper dels 

Mossos d’Esquadra en aquesta situació, perquè tenen competències en ordre públic i en la lluita 

contra els delictes. Per tant, apunta que mentre no hi hagi més mossos hi haurà coses que no es 

podran fer. 

Recollint l’expressió del Sr. Puigcorbé, manifesta que tots saben quina és la solució algebraica, 

però assenyala que hi ha qüestions que queden fora d’aquesta solució algebraica, com la Llei 

d’estrangeria, les causes de l’expulsió de molta gent de l’Àfrica que es veu obligada a emigrar a 

Europa. Per tant, palesa que hi ha temes estructurals que són enormement complexos. Insisteix, 

doncs, que des de l’Estat es pot avançar en les vies socials mitjançant la concessió de permisos 

de treball. Des del punt de vista policial, argumenta que es pot avançar amb mesures dissuasives 

de l’ocupació intensiva de l’espai públic mitjançant l’actuació coordinada de la Guàrdia Urbana 

i els Mossos d’Esquadra, però cal que hi hagi més mossos per poder fer-ho, si és que es vol una 

intervenció policial que no generi més problemes, perquè en aquests moments no hi ha actius 

suficients per cobrir totes les necessitats. 

En definitiva, no discrepa en el plantejament de fons, però demana que s’aclareixi exactament 

quin seria el punt que permetria avançar i que fins ara no s’ha tirat endavant. 

 

El Sr. SIERRA replica que el punt que permetria avançar i que fins ara no s’ha tirat endavant és 

l’aplicació de l’ordenança i es multi el comprador. Per a aquesta mesura, afegeix, no calen més 

mossos d’esquadra, sinó que n’hi hauria prou que la Guàrdia Urbana, per comptes de perseguir 

els venedors il·legals amb furgonetes i a peu, els requisés la mercaderia i que multés els turistes 

compradors de productes il·legals. Entén, doncs, que resoldre aquest problema és una qüestió 

de voluntat política. 

D’altra banda, també considera que hi ha un problema ideològic, perquè el Sr. Pisarello creu 

que aplicar la llei és de dretes i, per tant, Barcelona en Comú governa l’ajuntament des de la 
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ideologia. Per tant, assenyala que el Govern trasllada els problemes d’inseguretat i 

d’incompliment de lleis i normes a una qüestió ideològica, per comptes de gestionar la ciutat, i 

veuen l’empresari i el comerciant com si fos l’enemic. Reclama, doncs, que rectifiquin. 

 

El Sr. BLASI agraeix, irònicament, la conferència que ha pronunciat el Sr. Pisarello però acusa 

el Govern de no fer res. 

Quant a la intervenció del Sr. Puigcorbé, comprèn que s’ha incorporat recentment a la comissió 

però replica que de propostes se n’han presentat tant en aquesta comissió com en la de 

Presidència, des d’una perspectiva transversal. Assegura, doncs, que no hi ha voluntat política 

d’actuar en aquest tema i que l’única voluntat del Govern municipal és llevar-se la 

responsabilitat, com s’ha demostrat en el debat d’aquest punt. 

Exigeix, doncs, que el Govern municipal, amb l’alcaldessa Colau al capdavant, abordi els 

problemes. En aquest sentit, discrepa del lema «Barcelona no funciona» de la manifestació que 

es va fer el dissabte anterior perquè considera que no és la ciutat la que no funciona, sinó el 

Govern municipal. 

D’altra banda, demana que el Govern compleixi amb les proposicions aprovades i si és cert que 

estan disposats a dialogar reclama que els convoquin, encara que després els vulguin prendre el 

pèl, i el seu grup els donarà explicacions. 

Per acabar, pregunta si s’ha fet el cens de persones que es dediquen al top manta. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta a la Sra. Reguant si el seu grup creu que les ordenances s’han 

de complir o no, perquè si la resposta és negativa la situació que es produiria seria caòtica. A 

més a més, li replica que no es pot atribuir el paper de bona i de salvadora dels treballadors, 

perquè totes les formacions d’esquerres defensen la classe treballadora. 

Quant a la intervenció del Sr. Puigcorbé, respon que ella mateixa pot fer una llista de mesures 

socials, com els cursos de formació per als manters o l’atorgament de permisos de treball, tal 

com comentava el tinent d’alcalde. En tot cas, afirma que no es pot posar fi al fenomen del top 

manta solament amb mesures policials. 

Per aquesta raó el seu grup votarà a favor de la proposició, perquè estan a favor que es 

compleixi l’ordenança, perquè aquesta activitat il·legal perjudica una part important del comerç 

de la ciutat, però alhora volen que es tinguin en compte les mesures socials. 

 

El Sr. Pisarello 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, la Sra. Reguant expressa el vot 

contrari de la CUP i el regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el govern de la ciutat augmenti les 

mesures per evitar l'economia submergida i la competència deslleial. - Que el govern de la 

ciutat apliqui les mesures socials pertinents per tal de garantir els drets i la dignitat de les 

persones forçades a exercir una activitat il·legal. - Per tal de protegir el comerç de proximitat 

de Barcelona, el govern faci complir els articles del 49 al 52 de l'Ordenança de mesures per 

fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/9686) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que en el període d'un mes, es 
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convoqui un consell rector extraordinari de l'IMMB i que en el mateix ens presentin un informi 

que detalli: - Detall d'obres i períodes de realització dels projectes. - Previsions de finalització i 

inversions de les obres i projectes en funcionament. - Previsió pel manteniment dels diferents 

mercats municipals. - Quins són els estudis i els projectes de les noves reformes per a 

desenvolupar en el proper mandat. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 10 de l’ordre del dia. 

 

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, la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la 

CUP i el regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que en el proper consell rector de l'Institut de 

Mercats, al mes d'octubre, ens presentin un informi que detalli: - Detall d'obres i períodes de 

realització dels projectes. - Previsions de finalització i inversions de les obres i projectes en 

funcionament. - Previsió pel manteniment dels diferents mercats municipals. - Quins són els 

estudis i els projectes de les noves reformes per a desenvolupar en el proper mandat. 

 

El PRESIDENT anuncia que, a petició del Grup Demòcrata, es tractaran conjuntament els punts 

13 i 15 de l’ordre del dia. Quant als temps d’intervenció, resol que el Grup Demòcrata i el 

Govern disposin de dos minuts i mig afegits. 

 

Del Grup Municipal PP: 

13.-  (M1519/9682) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

presentar un informe en la propera sessió del Consell Plenari sobre les retallades en les 

inversions municipals de l'any 2018, detallat per concepte i districte, incloent informe de la 

Intervenció sobre el tancament a 30 de juny i previsió a 31 de desembre d'enguany amb tots els 

canvis produïts en inversió, despesa i prestació de serveis l'any 2018. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que al plenari extraordinari celebrat el 20 de juliol proppassat es 

aprovar la creació d’una comissió d’estudi perquè l’oposició pogués fiscalitzar els comptes de 

l’ajuntament. També s’hi va aprovar, a iniciativa del Grup Popular, que de forma immediata es 

presentés un informe d’intervenció sobre el tancament a 30 de juny i sobre la previsió a 31 de 

desembre, que contingués els canvis produïts en inversió i despesa respecte del pressupost 

aprovat. Assenyala que dos mesos després encara no s’ha presentat aquest informe i, per tant, el 

Govern no ha complert el mandat polític que se li va donar en aquell plenari. Tampoc s’ha creat 

la comissió d’estudi ni s’han esvaït els dubtes sobre la realitat dels comptes de l’ajuntament. Per 

tant, denuncia que des del mes de juliol continuen instal·lats en la cerimònia de la confusió, 

malgrat les peticions de diversos grups polítics de l’oposició. 

A continuació, subratlla que el Govern és opac i adverteix que l’opacitat porta a la desconfiança 

i que la desconfiança ha portat el seu grup a tornar a presentar aquesta proposta perquè es faci 

l’informe de forma immediata, atès que aquesta informació ha d’estar a l’abast de tothom. 

Indica que el Govern ha anunciat la recalendarització d’inversions quan en realitat el que fa és 

paralitzar i retallar inversions als districtes. 
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Seguidament, comenta que el Govern va ver una mala previsió i la quantitat recaptada per 

l’impost de plusvàlues ha estat menor que la prevista. Adverteix que si la recaptació continua en 

els nivells actuals a final d’any hi haurà 50 milions d’euros menys dels previstos per aquest 

concepte. El seu grup vol saber com es resoldrà aquest decreixement dels ingressos respecte del 

pressupost. A més a més, afirma que les polítiques municipals han provocat un alentiment de 

l’activitat econòmica, circumstància que també provoca que la recaptació dels impostos 

disminueixi. 

Després d’analitzar els documents oficials de l’ajuntament, el seu grup ha detectat una retallada 

de 25 milions d’euros, que no s’invertiran l’any 2018 sinó que es traslladaran a altres exercicis, 

i afecten inversions de districte, de barri, com ara l’edifici Borsí a Ciutat Vella, el Teatre Arnau, 

els equipaments de la plaça de Sarrià, el parc de les Casernes de Sant Andreu o la reforma de 

l’institut Rambla Prim. 

Per tant, critica la mala gestió econòmica del Govern municipal, que no només fa aquestes 

retallades, sinó que provoca que es disparin altres despeses, com les de personal, amb 5,9 

milions per sobre del previst; 4 milions d’euros en serveis corrents, també per sobre dels 

pressupostat, i 54,8 milions d’euros en transferències corrents. 

Per aquestes raons, demana que l’informe se’ls lliuri de forma immediata, amb transparència, 

perquè entenen que la gestió econòmica qüestiona la solvència de l’ajuntament i no es pot 

introduir desconfiança en l’economia i en els comptes de l’ajuntament. Subratlla que el pitjor 

que li pot passar a un ajuntament és que tothom desconfiï de la gestió pressupostària. 

 

La Sra. RECASENS recorda que el proppassat 20 de juliol es va tractar aquesta qüestió en el 

plenari extraordinari, fruit d’un conjunt d’informacions i contrainformacions sobre l’execució 

pressupostària. El Grup Demòcrata, tanmateix, creu que s’han entretingut massa en l’anàlisi de 

l’execució del pressupost quan també convindria que el Govern comencés a donar xifres de la 

projecció de resultats per veure quin serà el tancament, la previsió d’ajustos que s’hauran de fer 

i saber si l’ajuntament tancarà l’exercici amb una previsió de dèficit, d’equilibri o de superàvit. 

El seu grup està convençut que en aquest moment Intervenció ja ha informat el Govern quina 

serà la previsió d’ajustos que s’hauran de tenir. Creu que també hauria de tenir la projecció de 

resultats. En tot cas, en aquest debat analitzaran la informació que facilita l’ajuntament cada 

mes, si bé hi ha un cert enrenou al voltant d’algunes dades que s’han conegut i sobre suposades 

retallades que ha efectuat el Govern. 

A continuació, manifesta que hi ha un biaix important entre ingressos i despesa corrent, de 

manera que la despesa continua pujant mentre que els ingressos estan estancats, i l’estalvi brut 

comença a baixar. Admet que hi ha marge i un coixí suficient, però destaca que l’estalvi brut el 

mes de gener era del 46 % i en aquest moment és del 20 %, de manera que s’ha produït una 

baixada important. 

Tot seguit, recorda que fa dos mandats l’ajuntament va entrar en dèficit perquè les línies entre 

els ingressos corrents i les despeses es creuen i ja no són reversibles. Assenyala que el Govern 

té 23 milions menys de liquidació respecte del mes de juliol de l’any anterior en concepte de 

plusvàlues i, per tant, continua havent-hi dades preocupants. Ha observat que el rating ha estat 

positiu i això és una bona notícia. Tanmateix, recorda que el Sr. Pisarello el 13 de juliol de 2018 

va negar que hi hagués retallades però reconeixia que el Govern reprogramarà algunes 

inversions. 

Per aquestes raons, el Grup Demòcrata ha presentat el prec, el text del qual llegeix a 

continuació. 

 

El Sr. ALONSO creu que la situació és preocupant. Assenyala que el Govern va elaborar els 

pressupostos de 2018 amb una previsió d’ingressos molt optimista que saben que no es 
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complirà perquè la conjuntura legal i econòmica està canviant. D’altra banda, hi ha hagut un 

increment significatiu de la despesa recurrent, que es consolidarà com a obligació durant els 

propers anys. Per tant, assenyala que és clar que si puja la despesa i baixen els ingressos es 

produirà un dèficit, circumstància que representa un problema. A més a més, remarca que si 

aquesta despesa es manté al llarg dels anys i és una despesa recurrent es pot arribar a hipotecar 

el futur. 

A continuació, apunta que segons el Govern no hi ha cap problema i que la situació està 

controlada, però el Grup de Ciutadans voldria que, a més a més de bones paraules, el Govern 

respongui de forma seriosa, amb dades i amb documents. Així, volen saber quines són les 

inversions reals que es faran durant 2018. 

Pel que fa al Pla d’inversions municipals que contempla el pressupost, indica que és de 

setembre de 2017 i, per tant, ja té un any d’antiguitat i, per tant, voldria saber quin és l’estat 

d’execució actual del PIM, perquè no el tenen. Així, doncs, comenta que la manera més fàcil de 

valorar si hi ha retallades o no és poder analitzar el document complet i si el Govern no està 

disposat a facilitar-lo hauran de pensar que no hi ha una planificació d’inversions i que el 

Govern improvisa. 

D’altra banda, també volen informació sobre la previsió del tancament de l’exercici, perquè 

creu que el Govern a hores d’ara ja ha de tenir informació suficient per fer aquesta previsió i 

n’hauria d’informar oficialment a la Comissió d’Economia i Hisenda per tal que els grups de 

l’oposició no hagin de llegir aquesta informació als mitjans de comunicació. 

En resum, el seu grup vol conèixer la realitat de l’estat d’execució del pressupost de 

l’ajuntament, les inversions que es faran i les que no es faran. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que al plenari del mes de juny el Grup d'Esquerra Republicana va 

formular una pregunta sobre les retallades i el Sr. Pisarello va dir que no hi hauria retallades, 

sinó reprogramacions d’inversions. També varen propiciar, juntament amb els altres grups, la 

convocatòria d’un plenari extraordinari del Consell Municipal i també a tots districtes de la 

ciutat, que s’estan celebrant durant aquest mes de setembre. 

Seguidament, manifesta que és cert que les desinformacions del Govern municipal, les 

evidències de les dades de liquidació pressupostària, que serveixen per analitzar el tancament 

mensual de l’execució del pressupost, i els documents del Govern que s’han filtrat generen 

molts dubtes i per això el seu grup segueix atentament aquesta qüestió. Ara bé, després del 

plenari extraordinari del Consell Municipal i dels plenaris extraordinaris de districte, creu que la 

comissió extraordinària que es va aprovar i que s’ha de posar en funcionament durant les 

properes setmanes és l’eina adient per estudiar la informació sobre retallades i les discrepàncies 

entre el pressupost i la liquidació. Per tant, creu que l’informe que es demana en aquesta 

proposició és reiteratiu i creu que la informació que es pot donar en la comissió extraordinària 

pot ser molt més detallada, perquè demanaran les compareixences que creguin oportunes i 

esperen obtenir tota la informació. 

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

 

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

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia la seva abstenció. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia l’abstenció del Grup de Barcelona en Comú. 

 

La Sra. RECASENS vol saber si s’accepta el prec per poder preparar el segon torn 
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d’intervenció. Considera que si el Sr. Pisarello no respon al prec la deixa en situació 

d’indefensió absoluta i si hagués sabut que aquesta seria l’actitud del tinent d’alcalde no hauria 

acceptat d’agrupar aquest debat. 

 

El Sr. PISARELLO respon que accepta parcialment el prec. 

 

El Sr. MULLERAS, davant la negativa del Sr. Pisarello a intervenir, diu que s’esperarà al tercer 

torn a fer la rèplica. 

 

La Sra. RECASENS no pot replicar perquè no sap què li dirà el tinent d’alcalde. Per tant, 

considera que aquesta situació és absurda perquè estan perdent moltes hores que no aporta res i 

constata que és impossible debatre amb el Govern. Recorda que en el debat d’un punt anterior 

de l’ordre del dia la Sra. Pin ha tingut la mateixa actitud. Ha sentit que el gerent li deia al tinent 

d’alcalde que la informació que el seu grup demana en aquest prec és publicada a la web de 

l’ajuntament, però replica que si això fos veritat ja no hauria hagut de demanar aquesta 

informació. Demana, doncs, una mica més de respecte per als grups de l’oposició. 

Dit això, assenyala que el Govern va generar un grau d’incertesa molt important amb la filtració 

d’uns documents on es parlava d’unes retallades molt importants. Està convençuda que les 

retallades no pugen a 150 milions d’euros, però també està convençuda que el Govern està 

reprogramant inversions perquè hi ha un biaix entre ingressos i despeses, de manera que s’han 

de fer uns ajustos i el Govern en aquest moment ja sap en què consisteixen. Per tant, considera 

que han de tenir una projecció de resultats i el mes de setembre també han de tenir una previsió 

de tancament de l’exercici, si serà amb dèficit, amb superàvit o amb equilibri. I aquesta és la 

informació que demana, la llista de reprogramacions que el Sr. Pisarello va reconèixer que es 

faria. Puntualitza que han redactat el text del prec amb la paraula «reprogramació» perquè no es 

pugui dir que no hi ha retallades. 

D’altra banda, apunta que el seu grup ha actuat de bona fe i per això han acceptat d’agrupar 

aquest punt amb la proposició del Grup Popular, però adverteix que ja no se’n refiaran més. 

Insisteix que el 13 de juliol el Govern va reconèixer que faria reprogramacions de les inversions 

i pregunta si el tinent d’alcalde explicarà de forma transparent quines són aquestes 

reprogramacions. Diu que no acceptarà una resposta en el sentit que aquesta informació ja 

consta en la web perquè la web no parla de reprogramacions, sinó que només hi ha l’estat 

d’execució del capítol VII del pressupost. Insisteix, doncs, a demanar aquesta llista de 

reprogramacions. 

 

El Sr. ALONSO demana que el Govern no ho faci més complicat perquè aquest debat s’acaba 

fàcilment amb l’aportació de la informació que es demana d’una forma transparent. Constata, 

doncs, que el Govern té una mancança greu de transparència i assenyala que aquest debat no 

s’hauria produït si s’hagués donat la informació que demanen els grups municipals. 

 

La Sra. BALLARÍN creu que aquests darrers mesos s’ha comprovat que el pressupost de 2018 

no estava ben fet. En aquest sentit, argumenta que en l’informe d’execució pressupostària del 

mes de juliol es veu que els ingressos es varen calcular a l’alça, sobretot els de plusvàlues, i que 

les despeses es varen calcular a la baixa perquè la despesa corrent està pujant molt. 

D’altra banda, admet que per poder pronunciar-se adequadament sobre aquesta qüestió seria 

convenient tenir l’informe de previsió de tancament a 31 de desembre, informe que es va 

demanar al plenari i encara no el tenen i que ha d’estar fet perquè és preceptiu. Assenyala que 

l’interventor cada tres mesos ha d’enviar les previsions a Madrid i, per tant, aquest informe ha 

d’existir però no l’han lliurat als grups municipals, tot i que creu que un mitjà de comunicació 
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el va difondre parcialment el dia anterior. En tot cas, opina que el Govern l’hauria d’haver 

lliurat per transparència. El Grup Socialista està preocupat, doncs, perquè el Govern no ha donat 

cap explicació solvent sobre reprogramacions o retallades, no ha dit com es reequilibraran els 

ingressos propis i les despeses. 

D’altra banda, sap que el Sr. Pisarello el dia anterior es va enorgullir perquè l’agència de 

qualificació del risc Fitch el mes de setembre ha mantingut la qualificació del deute públic. 

Tanmateix, puntualitza que aquest informe es basa en les xifres pressupostàries de 2017 i en les 

previsions generals de l’economia de 2018, però no analitza l’execució pressupostària de 2018. 

En tot cas, qualifica d’exercici de cinisme i de desesperació el fet el Sr. Pisarello apel·li a 

l’agència Fitch quan tant ell com el Sr. Asens varen escriure literalment sobre les agències de 

ràting: «Es que para las grandes agencias la solvencia de un país, de una región o de un 

municipio se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que pueden ofrecer a los 

especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Existen indicios de peso, en 

consecuencia, para pensar que aquellas no actúan como simples periódicos económicos que 

emiten opiniones sobre la deuda pública de un país, más bien operan como una empresa que, 

abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una 

opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de parcialidad». En 

concret, sobre Fitch diuen: «La más pequeña de las tres agencias está fuertemente vinculada al 

grupo Fimalac SA, con sede en Francia. El presidente es Embajador de Buena Voluntad de 

Unesco y colaborador del programa “Educación para todos”. Eso no le ha impedido establecer 

estrechos vínculos con la derecha francesa y explicar de manera nítida por qué es altamente 

improbable que la crisis de la deuda griega, portuguesa o española pueda contagiar al núcleo de 

la Unión Europea, porque tiene dos pilotos en el avión, Sarkozy y Merkel. De lo que se trata es 

de ponérselo difícil obligándolos a rendir cuentas por sus criminales maniobras.» Així, doncs, 

diu que això és el que el Sr. Pisarello pensa de l’agència que li ha salvat les finances. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ creu que la Sra. Recasens té raó i que si la proposició s’hagués redactat en 

els termes que hi ha al prec tots els grups hi haurien votat a favor. Creu, doncs, que el Govern 

hauria de fer un exercici de transparència i que expliqui quines reprogramacions preveu fer en 

el pitjor dels casos. 

 

El Sr. PISARELLO recorda que al darrer plenari ja es va plantejar la qüestió sobre l’informe de 

l’interventor, i que  en el proper plenari hi haurà l’informe d’intervenció, com és preceptiu. 

En segon lloc, dona la raó a la Sra. Recasens quan plantejava que durant el mandat de l’alcalde 

Hereu hi va haver un problema i l’exercici 2015 va acabar amb un dèficit de 400 milions 

d’euros, i reconeix que el Govern de Convergència i Unió va sanejar aquesta situació, però es 

va passar al que entén que és l’error contrari, que és tenir 321 milions de superàvit acumulat 

entre els anys 2011 i 2015. Assenyala que aquesta no és la seva política perquè creuen que no hi 

ha d’haver dèficit però tampoc superàvit, de manera que aposten per una política d’equilibri de 

comptes. 

Pel que fa a la situació actual, subratlla que ja ho diuen les agències de ràting. Admet que 

podria haver presentat un informe tècnic d’un catedràtic, però aleshores l’oposició hauria 

replicat que aquell catedràtic és favorable al Govern. Per tant, allò que presenta és el que diuen 

les agències de qualificació amb què treballen els ajuntaments, les comunitats autònomes i 

l’Estat, que no són afins a la seva formació política. Dit això, admet que critica, i continua 

criticant, aquestes agències pel paper que tenen en l’economia global i continua pensant que no 

són neutrals. Remarca, però, que fins i tot aquestes agències diuen que l’Ajuntament de 

Barcelona té una situació de solvència. Considera que la Sra. Ballarín s’ha desprestigiat com a 

fiscalista perquè havia assegurat que la recaptació de l’IBI cauria i això és fals, sinó al contrari, 
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creixerà i hi haurà més ingressos. La previsió de la despesa social és de creixement. De manera 

que qualifica de barbaritats totes aquestes manifestacions dramàtiques de la portaveu socialista i 

reitera que cap de les seves previsions no s’ha acomplert. 

A continuació, indica que l’impost de plusvàlues està experimentant una caiguda, però respecte 

de l’acusació d’haver fet una mala previsió pressupostària, afirma que ningú no va preveure que 

aquest impost cauria de la manera que ho ha fet. En tot cas, assegura que l’impost de plusvàlua 

està millorant però han de ser prudents i creuen que aquesta davallada es pot compensar amb la 

pujada d’altres impostos. Al final de l’exercici, que serà quan es veurà el resultat definitiu, el 

resultat pot arribar a ser molt semblant al que havien pressupostat. Per aquesta raó va poder 

afirmar que, sigui quina sigui la situació, no hi hauria retallades, perquè hi haurà un creixement 

en termes absoluts de la despesa social, que és el que diuen les agències de ràting, les quals 

insisteix que no són afins al Govern i donen per bo que l’increment de la despesa social es 

produirà. Així, doncs, desmenteix que el Govern no sigui transparent perquè aquests informes 

existeixen i són públics, i l’informe sobre l’estat d’execució pressupostària també hi és. 

D’altra banda, replica al Sr. Alonso que el Grup de Ciutadans va votar en contra del PIM i, per 

tant, el que s’ha fet és la previsió pressupostària que es fa cada any. Insisteix, doncs, que si 

efectivament es produís la caiguda d’ingressos i el Govern central no la compensa, s’haurien de 

reprogramar inversions, però això dependrà del resultat final de l’exercici pel que fa als 

ingressos. Reconeix que la recaptació de l’impost de plusvàlues no anava bé, però reitera que en 

aquest moment està una mica millor i a més a més la davallada es pot compensar amb la pujada 

d’altres ingressos. En tot cas, torna a dir que la previsió del Govern de tancament de l’any 2018 

no contempla retallades, sinó que eventualment es poden produir algunes reprogramacions però 

no per qüestions pressupostaris substancials, sinó per qüestions tècniques. Per aquesta raó, ni 

tan sol ell no té la fotografia final. Així, apunta que cada dia fa reprogramacions i assegura que 

qualsevol persona que hagi gestionat un ajuntament sap que cada dia pot reprogramar perquè 

una licitació es posposa, perquè s’impugna un contracte, etcètera. Però en tot cas no es 

reprograma perquè hi hagi un col·lapse econòmic a la ciutat i creu que això és important tenir-

ho present. 

Per tant, insisteix que no hi ha manca de transparència. Recorda que durant el mandat anterior 

no es publicava cada mes l’estat de les execucions, com sí que es fa ara. I quan arribi el 31 de 

desembre ja parlaran del resultat final. En tot cas, insisteix que la previsió és que potser la 

recaptació d’un impost podria baixar i en aquest moment aquesta baixada és menor de la que 

pensaven. D’altra banda, apunta que no han deixat de demanar al Govern de l’Estat que faci una 

compensació en cas que aquesta caiguda es produeixi. Sigui com sigui, insisteix que en 

l’exercici 2018 no preveuen un escenari de retallades i les reprogramacions no les poden tenir 

tancades perquè no saben exactament què es reprogramarà i què no. 

 

El Sr. MULLERAS assegura que no és que no hi hagi previsions de retallades, sinó que les 

retallades ja s’han produït i el Govern ja les està aprovant des del mes de maig, com les que 

afecten l’edifici Borsí, el Teatre Arnau, els equipaments de la plaça de Sarrià, la Caserna de 

Sant Andreu, l’institut Rambla Prim, actuacions que eren previstes per a 2018. Afegeix que la 

caiguda de l’impost de plusvàlues el mes de juliol era del 17 % i que la previsió pressupostària 

de 2018 la va fer el Govern, en el qual en aquell moment hi havia el PSC. Reclama, doncs, que 

assumeixin la seva responsabilitat amb transparència i que no parlin d’altres administracions. 

Finalment, afirma que és contraproduent i incongruent és que ara el tinent d’alcalde s’atribueixi 

mèrits citant una agència a la qual va demandar criminalment l’any 2011. 

 

La Sra. RECASENS diu que abans d’emetre el vot sobre la proposició vol saber quina és la 

resposta del Govern al prec, atès que la presidència ha decidit acumular ambdós punts. Recorda 
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que el prec demana la llista de reprogramacions i les instruccions donades a l’equip gerencial 

per al pressupost de 2019. 

 

El PRESIDENT puntualitza que la proposta d’acumular aquests dos punts ha estat dels grups 

municipals i no pas de la presidència. Admet que la Sra. Recasens té dret a no pronunciar-se 

sobre el sentit del vot, però resol que primer enllestiran la resolució i després passaran al prec. 

 

La Sra. RECASENS manifesta que no té cap problema a votar a favor de de la proposició, però 

demana l’empara de la presidència per saber què passa amb el prec. 

 

El PRESIDENT indica que el prec ha estat acceptat parcialment. 

 

La Sra. RECASENS pregunta què és exactament el que s’ha acceptat parcialment perquè no té 

la llista de reprogramacions i el Sr. Pisarello no ha explicat quines instruccions s’han donat per 

al pressupost de 2019. 

 

El PRESIDENT recorda que aquesta fórmula de debat s’ha utilitzat en molts altres casos en 

aquesta comissió. 

 

La Sra. RECASENS demana empara a la presidència i a la secretària perquè s’ha d’acollir a 

alguna instància. Insisteix que el prec contenia dos punts i el Govern no ha respost a cap dels 

dos. Per tant, no entén què significa aquesta estimació parcial del prec. Qualifica de menyspreu 

total l’actitud del Govern. 

 

El Sr. PISARELLO insisteix que un dels punts del prec fa referència a l’estat de les execucions 

i aquesta informació ja està publicada.  

 

La Sra. RECASENS acusa el Sr. Pisarello d’haver mentit en les declaracions que va fer el 13 de 

juliol. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que les reprogramacions les van fent permanentment, de manera 

interna, tenint en compte l’evolució de la recaptació d’impostos i, per tant, no hi pot haver cap 

llista. 

 

La Sra. RECASENS demana resposta al segon punt del prec, relatiu a les instruccions donades 

per al pressupost de 2019. 

 

El Sr. PISARELLO diu que també és una previsió interna del Govern. 

 

El PRESIDENT posa fi al debat perquè considera que el punt ja ha estat substanciat. 

 

La Sra. RECASENS considera que el prec ha estat desestimat. 

 

El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot favorable 

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

Capdevila expressa l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el 

Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa la 

seva abstenció. S'APROVA. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/9667) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al govern espanyol, a través de 

l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), a retornar a l'Ajuntament de Barcelona les 

competències sobre la marca Barcelona, amb l'objectiu de permetre la regulació i la gestió des 

de l'àmbit municipal d'aquells aspectes que afecten a la reputació de la ciutat. 

 

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

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa l'abstenció 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 el vot contrari de 

la CUP i el regidor no adscrit Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Instar al govern espanyol, a través de l’Oficina 

Espanyola de Patents i Marques (OEPM), a reconèixer i respectar la marca de ciutat que 

registri l’Ajuntament de Barcelona per tal de retornar a la ciutat la capacitat de regular i 

gestionar aquells aspectes que afecten a la reputació de la ciutat. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/9675) Que el Govern municipal ens faci entrega durant la sessió de la Comissió 

d'Economia i Hisenda de l'estat d'execució de les inversions de l'any 2018 i de la llista de 

"reprogramacions" anunciades pel Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello, així com que ens 

expliqui quines instruccions pressupostàries ha donat a l'equip gerencial pel pressupost del 

2019. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 13 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

16.-  (M1519/9668) Que el govern municipal ens presenti, en el transcurs d'aquesta Comissió, un 

calendari actualitzat de les licitacions, períodes d'obres i previsions de finalització de les 

reformes dels mercats de l'Abaceria, Sant Andreu i el Bon Pastor. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 10 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractat. 

 

17.-  (M1519/9669) Que el govern municipal informi de les gestions dutes a terme amb la Fundació 
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Privada per a l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya orientades a treballar 

conjuntament en l'ordenació del sector i contra l'economia submergida amb, entre d'altres 

mesures, la signatura d'un conveni amb la citada Fundació. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la qualitat de l’activitat econòmica que es desenvolupa a la 

ciutat ha de ser un dels elements pels quals ha de vetllar l’Ajuntament de Barcelona. En aquest 

sentit, que es compleixin degudament les obligacions sobre drets laborals, mediambientals, 

fiscals o sobre drets del consumidor, entre altres, és essencial per tal de garantir una economia 

responsable amb la ciutat. 

Recorda que el mes de gener de 2016 el Grup d'Esquerra Republicana va presentar en aquesta 

comissió una proposició que instava el Govern municipal a negociar amb la Fundació Privada 

per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya la signatura d’un conveni que 

permetés aplicar a la ciutat de Barcelona el segell Consta, que és una bona eina dissenyada en el 

marc del Pla nacional d’habitatge per tal de lluitar contra l’economia submergida i a favor del 

compliment de les condicions laborals necessàries en el sector de la construcció, i que té un pes 

rellevant pel que fa a l’economia i a l’ocupació. 

Per aquesta raó el seu grup presenta aquest prec, el text del qual llegeix a continuació. 

 

El Sr. COLOM diu que el Govern comparteix la necessitat de treballar i avançar en l’eliminació 

de l’economia submergida, en el compliment de la normativa, perquè hi hagi unes condicions 

laborals adequades, entre altres condicions de qualitat que garanteix el segell Consta. 

A continuació, assenyala que en la contractació pública, una vegada s’ha fet l’adjudicació, es 

requereix el compliment d’una sèrie d’aspectes, com ara que l’empresa adjudicatària no tingui 

cap deute amb la Seguretat Social o amb hisenda. Informa que l’ajuntament va iniciar un treball 

conjunt amb el sector de la construcció que ha permès acceptar el segell Consta com a garantia 

del compliment d’aquestes obligacions. 

D’altra banda, assenyala que hi ha una nova llei de contractació pública, que en alguns aspectes 

és molt més restrictiva que l’anterior i fixa molt més clarament alguns aspectes. En aquest 

sentit, indica que l’obligació de constar en un registre electrònic d’empreses licitadores és un 

requisit que és potestat de l’Estat o de la comunitat autònoma. Per tant, l’ajuntament no pot 

avançar en aquesta direcció. 

Així, doncs, accepta el prec perquè el Govern ja treballa en aquesta línia. Tanmateix, reitera que 

en el marc de la legislació actual és més difícil fer un conveni que reculli l’exigència de tenir el 

segell Consta. Però sí que és possible treballar per aconseguir que les empreses puguin estar en 

el registre electrònic i facilitar d’aquesta manera la contractació. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica que aquella iniciativa no era un prec, sinó una proposició, i que el 

Grup de Barcelona en Comú hi va votar favorablement. En tot cas, diu que segons fonts del 

sector no s’ha fet res en aquesta línia. Pregunta per què el Govern va donar suport a aquella 

proposició si resulta que les competències sobre algun dels punts són d’altres administracions i 

des de l’ajuntament no s’hi pot fer res. 

 

El Sr. COLOM respon que se li ha acabat el temps d’intervenció i que després ja li donarà les 

explicacions pertinents. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 
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18.-  (M1519/9687) Que el govern presenti en el període d'un mes, el Pla de Treball i la quantificació 

econòmica corresponent de la posada en marxa de les 149 mesures consensuades de l'informe 

de la comissió no permanent d'estudi de la situació econòmica actual de Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text del prec. Exposa que aquesta comissió es va constituir a 

proposta del Grup Socialista i va ser presidida per la regidora Recasens. Hi va haver moltes 

compareixences i s’hi va fer molta feina. Malgrat la voluntat de consens del vicepresident, 

afegeix, es varen poder consensuar 149 mesures, que després varen ser presentades pel regidor 

Colom en el plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. COLOM recorda que quan es varen presentar aquestes 149 mesures en el plenari el 

Govern va valorar molt positivament el treball fet a la comissió i la capacitat dels grups 

municipals per consensuar aquestes mesures, fet que demostra que hi ha un espai ample on es 

pot coincidir i treballar conjuntament. Assenyala que el Govern ja treballa en moltes d’aquestes 

mesures i té la voluntat de continuar-ho fent. Altres mesures impliquen millores o avanços i que 

s’han d’anar desenvolupant dins dels marcs pressupostaris corresponents. Hi ha altres mesures 

que no necessiten pressupost. 

Tot i que podria donar una relació de les mesures en què el Govern ha estat treballant, 

puntualitza que en general aquestes mesures han d’estar en el marc de les elaboracions 

pressupostàries corresponents. 

 

La Sra. BALLARÍN palesa que, si moltes de les mesures ja s’estaven duent a terme, no es tracta 

de mesures extraordinàries, tal com es demanava. En aquest prec demanen el pla de treball i la 

quantificació econòmica justament per les mesures que són noves. És conscient aquestes 

mesures han d’estar dins dels marcs pressupostaris corresponents i també coneix l’estat del 

pressupost, i precisament per aquesta raó demanen que es faci el pla de treball amb aquelles 

mesures que necessiten dotació pressupostària, les que no es necessiten, les que ja s’estan fent i 

en quina mesura, i que en funció de les disponibilitats pressupostàries aquestes mesures 

s’apliquin. Adverteix que, en cas contrari, tota la feina feta per la comissió no haurà servit per 

res. També comenta que el consens li va servir al Sr. Colom per presentar-se com la cara més 

amable del Govern municipal, però, si les mesures no es tiren endavant, aquest consens amb els 

grups municipals, que agraeix, no haurà servit per aconseguir el veritable objectiu de la 

comissió, que era reactivar l’economia a la ciutat durant aquest any i superar les dificultats que 

es varen produir com a conseqüència de tot el que havia passat els mesos anteriors. 

Per tant, reitera la felicitació per haver aconseguit consensuar les 149 mesures, però reclama 

que es faci una planificació i que es quanitifiquin econòmicament aquestes mesures. Està segura 

que tots els grups que varen pactar-les estaran disposats a ajudar el Govern a aconseguir que 

aquest pressupost es converteixi en realitat. 

 

El Sr. COLOM exposa que l’economia de la ciutat de Barcelona és potent, activa i dinàmica, tal 

com ho mostren les diverses inversions que s’hi fan i el nivell de creixement del PIB. Així, 

doncs, Barcelona és una ciutat que té capacitat d’atracció. En aquest sentit, destaca que aquest 

estiu s’ha incrementat el nombre de turistes que han visitat la ciutat. Tot i així, admet que 

sempre hi ha possibilitats de millorar. 

D’altra banda, apunta que la imatge de la gestió pressupostària que presenta la Sra. Ballarín no 

és real perquè una modificació pressupostària implica que els recursos que es destinen a un lloc 

s’han de treure d’un altre. Per tant, indica que en el marc pressupostari actual no hi ha la 

possibilitat d’anar incrementant partides. Així, doncs, aquestes mesures es podran incloure en 

marcs pressupostaris futurs, i aquest serà el moment de fer el calendari d’actuacions. 
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En tot cas, informa que han destinat 200.000 euros al programa «Afavorint la continuïtat 

empresarial»; també han donat suport a les mobilitzacions de les cambreres de pis, que 

segurament després d’aquella comissió tenen molta més visibilitat, i han anunciat la segona 

Escola de Segona Oportunitat per ajudar els joves. Per tant, aquestes són mesures que el Govern 

ja ha impulsat. 

En conclusió, no accepta el prec en els termes en què ha estat plantejat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/9683) Instar al govern municipal a presentar un informe en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia i Hisenda sobre les normes a aplicar al lloguer d'habitacions turístiques a 

Barcelona, incorporant l'adaptació a la normativa turística de la Generalitat i les normes dels 

organismes reguladors de la competència, a més de la comparativa amb altres ciutats d'Espanya 

i Europa. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text del prec. Exposa que el lloguer d’habitacions turístiques, 

anomenat bed and breakfast, és una realitat que actualment se situa al marge de la llei i, per 

tant, es podria dir que és alegal perquè no hi ha cap llei que el legisli, amb totes les 

conseqüències negatives que pot tenir aquesta situació, tant per als veïns com per al sector 

turístic mateix. Diu que ja fa molt de temps que esperen que la Generalitat reguli aquesta 

qüestió però, com en tantes altres coses, no sembla que prengui cap tipus de decisió. Segons 

fonts del sector, sembla que és imminent la publicació d’un decret i que Barcelona tindrà un any 

per adaptar-se a les noves condicions. Per tant, pregunta què pensa fer el Govern municipal en 

relació amb aquesta qüestió i, com que creuen que és urgent, demanen que a la propera sessió 

de la comissió se’ls informi sobre aquests aspectes amb més concreció. 

 

El Sr. COLOM respon que és la Generalitat qui té aquesta competència. Apunta que fa gairebé 

tres anys que s’està elaborant aquest decret, que ja ha tingut dos formats diferents i el Govern 

municipal encara no sap quina serà la redacció definitiva. A més a més, indica que la definició 

de llars compartides ha tingut alguns canvis, segons les informacions que els han arribat. Així, 

doncs, el Govern espera que la Generalitat faci aquest decret que ha de desenvolupar el 

Reglament de la Llei de turisme i que, per tant, introduirà la regulació corresponent sobre les 

llars compartides. A partir d’allò que concreti aquest decret, doncs, podran veure quin espai es 

reserva als ajuntaments i si els dona o no capacitat per fer normes. 

Per tant, en aquest moment no pot aventurar què pensa fer la Generalitat, malgrat que sembla 

que hi ha la voluntat de concedir un any per a l’adaptació a la nova normativa. Si això és així, 

diu que hi haurà temps per aplicar la norma. Així, doncs, no pot avançar quina normativa que 

desenvoluparà l’ajuntament sense conèixer el marc regulador en el qual s’han de situar. 

 

El Sr. MULLERAS entén que en el procés d’elaboració del reglament el Govern municipal ha 

tingut converses i reunions amb la Generalitat i per tant ha de saber com es conformarà aquesta 

regulació. Indica que el sector i els ciutadans estan preocupats per aquest tema. Demana, doncs, 

que es presenti aquest informe tan aviat com sigui possible i que el Govern municipal no es 

desentengui d’aquesta qüestió. Atès que l’ajuntament tindrà un any per elaborar el reglament, 

un cop s’hagi aprovat el decret, i demana que aquesta regulació s’aprovi tan aviat com sigui 

possible, que s’esvaeixin els dubtes i que el Govern no traslladi a governs futurs aquest 

problema que existeix a la ciutat des de fa molt de temps, i insisteix que la Generalitat ja ha 
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trigat massa anys a regular aquesta qüestió. Afegeix que Barcelona i el turisme de la ciutat són 

prou importants perquè l’ajuntament s’ocupi i es preocupi d’aquest tema, com suposa que ja ho 

ha fet, perquè seria molt preocupant que el Govern no hagués fet res sobre aquesta qüestió 

durant tots aquests anys. 

 

El Sr. COLOM assegura que aquesta qüestió els preocupa molt, però apunta que la Comissió 

Nacional del Mercat i de la Competència, que fins fa pocs mesos era regida pel Partit Popular, 

no ha permès taxativament que ningú que no hi tingui competències pugui normar sobre aquest 

aspecte. En aquest sentit, recorda que quan l’Ajuntament de Madrid va intentat regular els pisos 

turístics els varen interposar un recurs contenciós administratiu. Per tant, insisteix que el 

Govern municipal està preocupat per aquesta qüestió, reitera que n’ha parlat amb la Generalitat, 

però torna a dir que la competència és de la Generalitat. Així, doncs, suggereix al Sr. Mulleras 

que presenti aquest prec en el Parlament de Catalunya, que és on li han de donar explicacions. 

En tot cas, informa que l’Ajuntament de Barcelona va presentar les al·legacions corresponents, 

que encara no han estat resoltes. 

Finalment, diu que el problema de les llars compartides és una qüestió rellevant, el Govern de la 

ciutat ha fet un treball sobre el lloguer de pisos i Barcelona ha estat gairebé la primera ciutat del 

món que ha mostrat decisió per actuar en aquest àmbit, i amb un èxit rellevant. Assegura que 

quan sigui el moment també actuaran en relació amb les llars compartides. 

Per aquestes raons, no accepta el prec, però es compromet a actuar en el moment que tinguin la 

informació necessària. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/9676) Quins és el capteniment del govern municipal en relació a les demandes 

formulades pel Gremi de floristes de Catalunya sobre la reducció del coeficient de la taxa 

d'ocupació de via pública, la flexibilització dels requisits per ocupació de via pública i 

l'intrusisme professional entre altres? 

 

El Sr. BLASI adverteix que aquesta pregunta és totalment transparent, constructiva i positiva, i 

no té segones intencions, fruit d’un escrit que el Govern municipal coneix. Espera, doncs, que 

aquesta pregunta signifiqui un primer pas i que trobi la complicitat del Govern amb el primer 

grup de l’oposició per parlar sobre aquesta qüestió. Assenyala que el Grup Demòcrata recull les 

demandes que formula el Gremi de Floristes de Catalunya. A continuació llegeix el text de la 

pregunta i espera que la resposta sigui positiva. 

 

El Sr. COLOM felicita el Sr. Blasi per les vacances, perquè li han permès descansar i, per tant, 

diu que l’enveja. En tot cas, recorda que el 27 de juny el Govern es va reunir amb els grups 

municipals en la qual varen donar explicacions sobre la targeta de fidelització. 

Dit això, sempre amb esperit constructiu, apunta que la qüestió de les floristeries s’arrossega 

des de fa anys i que l’ocupació de l’espai públic s’ha plantejat reiteradament i és un tema que 

s’ha d’ordenar. Indica que es va fer una campanya, a instàncies dels floristes mateixos, per 

informar els comerços sobre qüestions legals. Assegura que l’ajuntament està en contacte amb 

el gremi, amb el qual han acordat obrir una taula després de la Mercè per tractar totes aquestes 

qüestions. En tot cas, indica que qualsevol mesura, si ha de comportar modificacions de les 
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ordenances o de qualsevol altra normativa municipal, necessitarà un consens mínimament 

ampli, amb la iniciativa i el lideratge del Govern. 

 

El Sr. BLASI agraeix el sentit positiu i constructiu de la resposta. Agraeix també que el Govern 

entengui la importància que té comptar amb la resta de grups municipals i espera que no passi 

com en altres ocasions, com amb l’Ordenança de terrasses. 

A continuació, qualifica d’estupidesa la primera part de la resposta i replica que el dilluns 

anterior es varen reunir i va ser ell qui li havia de fer memòria dels temes tractats. Creu que el 

Sr. Colom hauria d’entendre que no és un superheroi ni un megaregidor i que no faci el mateix 

que la Sra. Colau, que es pensa que fins que no va arribar no hi havia res i que ha estat present 

en tots els episodis històrics de la ciutat, del país i del món. Per tant, li recomana que tingui una 

mica d’humilitat, que és precisament el que li falta al Govern, i a partir d’aquí està segur que 

podran treballar molt millor. Espera, doncs, que aquest to d’humilitat, de treball i d’esforç sigui 

el que apliquin per treballar en les demandes que fa el Gremi de Floristes. 

 

El Sr. COLOM no creu que sigui un bon exemple qualificar d’estúpids els altres. Assenyala que 

sovint es fan afirmacions falses sobre el Govern i creu que el Sr. Blasi simplement hauria 

d’haver admès que no recordava que s’hagués fet aquella reunió però, per comptes d’això, ha 

insistit que el Govern no havia parlat amb els grups, la qual cosa és totalment falsa. Li demana, 

doncs, que s’apliqui a ell mateix la humilitat que pregona perquè segurament tots plegats en 

necessiten una mica. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/9652) Quines mesures portarà a terme el govern municipal per garantir la continuïtat 

dels llocs de treball dels treballadors actuals de l'actual Concessionària del Centre Internacional 

de Convencions de Barcelona (CCIB), després de l'adjudicació directa del CCIB a la Fira de 

Barcelona, tal i com es van comprometre? 

 

La Sra. BARCELÓ saluda el Sr. Marcelo Ortega, representant dels treballadors de GL events, 

actual gestora del CCIB. Exposa que el proppassat 10 de juliol es va aprovar la concessió de 

l’ús privatiu del CCIB a favor de Fira Internacional de Barcelona, amb el vot contrari del Grup 

de Ciutadans. Posteriorment han sabut que els treballadors d’aquesta empresa s’han reunit amb 

el gerent de l’ajuntament, el Sr. Martí, i amb el director general de Fira Internacional de 

Barcelona, el Sr. Serrallonga, i en aquestes converses ambdós es varen comprometre a mantenir 

la plantilla actual del CCIB. Els sorprèn, doncs, que malgrat aquest compromís verbal en el plec 

actual de clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu del CCIB no hi ha cap clàusula 

que reculli aquest compromís. Creu que és un error i per tant pregunta què farà el Govern 

municipal per mantenir el compromís de mantenir l’actual plantilla del CCIB una vegada passi 

a ser gestionat per Fira Internacional de Barcelona. 

 

El Sr. AYALA assegura que la subrogació i el manteniment de la plantilla és una preocupació 

del Govern. De fet, afirma que en totes les converses que han mantingut amb Fira de Barcelona 

s’ha tractat aquesta qüestió i aquesta empresa ha expressat el seu compromís de subrogar tots 

els treballadors que ho demanin. Remarca que en la reunió que ha esmentat la Sra. Barceló Fira 

de Barcelona també hi era. 

D’altra banda, assenyala que Fira de Barcelona incorpora la voluntat d’integrar la plantilla 
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actual en l’informe que s’inclou a l’expedient. A més a més, aquest compromís el varen reiterar 

en la reunió esmentada tant el gerent municipal com el director general de Fira de Barcelona. 

De tota manera, recorda que el canvi de concessió no serà vigent fins l’any 2021 i, per tant, diu 

que ara no és el moment de fixar els termes d’aquest canvi, sinó que s’haurà de fer un cop hagi 

vençut la concessió. En aquest cas, afegeix, la concessió s’ha fet abans d’hora per altres motius, 

especialment perquè els congressos s’han d’agendar amb molts anys d’antelació. Per tant, diu 

que hi haurà aspectes que s’hauran d’acabar de definir els propers anys. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta però no entén per què aquest compromís no apareix en 

el plec de clàusules si hi ha un compromís verbal i una voluntat política. 

Exposa que la gestió va ser concedida sense concurs públic i el seu grup ja va manifestar que no 

hi estaven d’acord perquè creien que era millor haver fet un concurs. I no entén que el Govern 

municipal, que sempre parla de defensar els drets dels treballadors, tot i tenir un compromís 

verbal amb aquests treballadors per garantir-ne la continuïtat en el lloc de treball, no formalitzi 

aquest compromís per escrit. Remarca que es tracta de 116 treballadors, 116 famílies, i gràcies a 

la gestió d’aquests treballadors el CCIB ha realitzat 122 esdeveniments i ha facturat 33 milions 

d’euros. Recorda que el 60 % de la facturació del CCIB s’ha fet amb clientes repetitius i que 

aquesta activitat té un gran retorn social en els districtes. 

Per tant, reclama que els compromisos amb els treballadors, a més a més de ser verbals, es 

formalitzin per escrit. Afegeix que els treballadors han presentat una esmena perquè aquest 

compromís s’inclogui en les clàusules. Per tant, voldria saber si el Govern inclourà aquesta 

esmena. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que els treballadors han fet una al·legació, no pas una esmena, en 

aquest sentit i òbviament hi donaran resposta. En tot cas, informa que no jurídicament no és 

legal incloure aquesta condició en les clàusules, de manera que no poden fer un contracte que 

sigui impugnable. Demana, doncs, que abans de demanar les coses es facin informes jurídics. 

En tot cas, reitera el compromís de subrogació de la plantilla. 

 

Es dóna per tractada. 

 

22.-  (M1519/9653) Quins mesures tenen previstes per evitar que Barcelona sigui caient en el valor 

de la seva reputació internacional? 

 

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

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/9688) Quines actuacions engegarà el govern per evitar que es tornin a repetir les 

goteres que el Mercat de Sant Antoni pateix des de la seva inauguració? 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el mercat de Sant Antoni és una joia de la ciutat i fa pocs 

mesos que ha estat inaugurat, però que sorprenentment ha patit tres inundacions en tres mesos. 

Per tant, al Grup Socialista està preocupat perquè els comerciants diuen que la solució que els 

ofereix l’IMM és cobrir amb plàstic el material malmès. Vol saber si això és cert, quines 

actuacions ha fet el Govern i quines pensa fer per evitar que es repeteixi aquest problema. 
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El Sr. COLOM matisa que més que goteres el que hi ha hagut han estat entrades d’aigua i, en 

primer lloc, han estudiat per on ha entrat l’aigua i com ho ha fet. Han detectat que en alguns 

casos el segell no era ben fet, situació que ja s’ha solucionat. 

En segon lloc, varen detectar defectes en la construcció, que no s’havien dissenyat per resistir 

aiguats forts i amb vent. Per tant, és probable que al llarg dels anys es tornin a repetir aquestes 

circumstàncies i s’ha iniciat un estudi per veure com es pot mantenir l’estructura i evitar que en 

futurs episodis de pluges fortes torni a entrar aigua. A més a més, indica que la teulada sí que 

s’havia dissenyat per contenir pluges verticals fortes, però no s’havien previst situacions de vent 

fort que fa impactar l’aigua horitzontalment. 

Finalment, pel que fa a la urbanització, diu que es va dissenyar per resistir uns aiguats normals 

però quan aquests han estat extraordinaris l’aigua no s’ha canalitzat correctament. Assegura que 

s’hi trobarà una solució perquè no es tornin a repetir aquests problemes. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix les explicacions, però li agradaria que l’IMM sigui molt conscient 

de la situació els paradistes. Remarca que els nou anys d’obres els varen portar a una situació 

molt complicada i tots els endarreriments que va patir el mercat varen fer que els paradistes 

tinguessin menys recursos i menys vendes, de manera que molts d’ells han hagut de fer un 

esforç econòmic molt important per comprar les parades noves. Comenta, doncs, que cal que 

sentin que hi ha algú que els ajuda a superar aquest moment complicat, perquè quan tot 

semblava que tot havia d’anar bé s’han trobat en aquesta situació. 

Adverteix que el seu grup estarà pendent de les actuacions que es fan. Espera que funcionin les 

actuacions que s’han fet i, pel que fa a les altres, agrairia que es fes un esforç per evitar que es 

repeteixin aquests problemes, que es faci una anàlisi correcta i que s’apliquin solucions 

efectives. 

 

El Sr. COLOM reconeix la vàlua dels treballadors de l’IMM i afirma que si avui el mercat de 

Sant Antoni és una bona infraestructura és perquè els paradistes han fet un gran esforç, però 

també el sector públic, concretament des de l’IMM, i les empreses constructores han treballat 

de valent per tenir aquesta realitat. 

D’altra banda, assegura que des del primer moment l’IMM ha donat suport als paradistes, està 

preocupat per la situació i ha actuat amb diligència, com ho demostra el fet que en aquest 

moment ja disposen de l’anàlisi que esmentava anteriorment. Reitera que alguns dels problemes 

ja s’han solucionat i d’altres es resoldran tan aviat com sigui possible. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/9684) Quina és la despesa pressupostària per l'actuació de cadascun dels serveis 

municipals que es van prestar amb motiu de la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, 

detallada per concepte i import, i quin és l'ingrés pressupostari obtingut per aquest motiu, 

detallant el nombre i l'import de llicències d'ocupació a la via pública? Sol·licitem que se'ns 

faciliti còpia de la resposta per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que el darrer 11 de setembre es va fer la manifestació habitual als 

carrers de Barcelona i, sense entrar en les xifres de manifestants, vol saber el cost per als serveis 

municipals que ha tingut aquesta manifestació. Lamenta que aquesta manifestació hagi deixat 

de ser una manifestació de tots perquè els que l’organitzen han volgut que es converteixi en un 

aquelarre independentista i, per tant, no representa a tothom. 
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Així, doncs, vol conèixer el cost que aquesta manifestació ha representat per la prestació de 

serveis extraordinaris de mobilitat, de seguretat, de transport o de neteja. En aquest sentit, 

indica que la Diagonal es va omplir de plàstics grocs, de cartells i d’adhesius a l’espai públic i 

al mobiliari urbà. Remarca que tot això té un cost, que el carril bici va quedar inutilitzat. 

Voldria saber si l’ocupació de la gespa i la instal·lació de casetes i de carpes varen pagar algun 

tipus de taxa per ocupació de la via pública. 

En definitiva, vol saber què va costar aquesta manifestació i qui pagarà aquest cost, i si hi ha 

hagut algun tipus d’ingrés per les taxes. 

 

El Sr. AYALA diu que la informació que demana ja els l’han facilitada per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS diu que l’única pregunta que queda pendent de respondre és si aquest cost 

el pagarà l’ajuntament o es facturarà als organitzadors d’aquesta manifestació, perquè si l’ha de 

pagar l’ajuntament voldrà dir que el pagaran tots els barcelonins. Entén que el cost l’haurien de 

pagar els organitzadors, atès que es tracta d’una manifestació política d’una determinada opció 

política. 

 

El Sr. AYALA respon que això són despeses de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/9689) Seguiment a la proposició presentada i aprovada a la Comissió d'Economia i 

Hisenda del passat mes de març de 2018 amb el redactat següent: (M1519/8552) La Comissió 

d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Crear en el termini de tres 

mesos, abans de l'inici de la temporada d'estiu, un segell identificatiu de tots els projectes 

finançats per l'Impost Estades en Establiments Turístics. 2.- Impulsar aquest segell d'acord amb 

els operadors turístics de la ciutat, amb un treball de col·laboració públic privada. 3.- 

Desenvolupar una normativa que acompanyi tots els projectes de millora urbana, d'activitats 

culturals, de divulgació educativa o de qualsevol tipus, que hagin estat finançats o co-finançats 

amb aportacions de l'IEET. 4.- Que aquesta normativa especifiqui la necessitat d'identificar tot 

material comunicatiu i les pròpies actuacions, amb el segell de projecte finançats per l'Impost 

d'Estades en Establiments Turístics. 5.- Que en aquelles zones on es produeixin actuacions de 

millora urbana o d'altres activitats finançades per l'Impost d'Estades en Establiments Turístics, 

es realitzi una comunicació activa als veïns i veïnes referent al retorn que produeix l'esmentat 

impost. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta proposició tractava sobre el segell de turisme i pretenia 

que les actuacions que es financin amb l’impost turístic duguin un segell, que seria una bona 

mesura per fer pedagogia del que representa el turisme i per donar valor als aspectes positius 

d’aquesta activitat. Aquesta proposició es va aprovar i el regidor Colom va dir que el disseny 

del segell es faria al Consell de Turisme i Ciutat, on hi ha els operadors, els veïns i els experts. 

Recorda que el regidor també va manifestar que en el segle XXI s’ha de parlar del sector públic, 

privat i comunitari, no solament del sector publicoprivat, i un cop feta aquesta matisació va 

anunciar el vot favorable del seu grup a la proposició. Per tant, vol saber exactament què s’ha 

fet en el Consell de Turisme i Ciutat. 
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El Sr. COLOM assenyala que cada vegada es reconeix més el paper que pot tenir l’impost 

d’estades en establiments turístics com un element no solament que contribueixi al finançament 

de l’ús de l’espai públic o de les despeses associades a una major pressió turística en 

determinades zones, sinó també que ajudi a compensar la pressió turística en determinats barris, 

que permeti rehabilitar espais, que permeti que els veïns de la ciutat obtinguin una certa 

compensació o un cert retorn d’aquests guanys que genera l’activitat turística en el conjunt de la 

ciutat, perquè hi ha un desequilibri entre barris. Per aquesta raó, remarca que és important que 

aquests recursos no es destinin solament a promoció, sinó també a aquests altres aspectes, i que 

els ciutadans en siguin conscients. 

A continuació, destaca la importància de fer una bona política de comunicació sobre aquestes 

qüestions, línia que va començar el Govern actual i que cada vegada és més compartida, i creu 

que aquesta proposició hi ha contribuït. En aquest sentit, creu que s’ha avançat i que en aquest 

moment queda més clar el paper que juga l’impost turístic, per exemple quan varen presentar la 

rehabilitació de la capella de Sant Miquel al monestir de Pedralbes, o més recentment quan 

varen presentar l’obertura d’un pas a la zona superior de Sant Pau, entre dues zones del barri 

que estaven incomunicades, actuacions que la premsa ha recollit. 

Està d’acord que per donar més visibilitat i importància a l’impost turístic s’ha de crear un 

segell. Informa que es va encarregar a la Direcció de Turisme que comencés a treballar-hi i, en 

les properes sessions del Consell de Turisme i Ciutat es presentarà una proposta de treball per 

dissenyar aquest segell i permetre que qualsevol actuació es faci tingui un element identificador 

perquè tothom pugui saber que l’impost turístic també ha servit perquè la ciutat rebi un retorn 

de l’activitat turística. Matisa que també s’ha d’anar amb compte que aquesta publicitat no ha 

de ser més cara que l’actuació mateixa, com passa de vegades amb determinades obres. 

 

La Sra. BALLARÍN conclou que el Govern encara no ha fet res, i que s’ha limitat a dir al 

director de Turisme que faci un projecte i que el presenti al Consell de Turisme i Ciutat, a més a 

més de comentar que determinats projectes s’han finançat amb els recursos provinents de 

l’impost turístic. En tot cas, insisteix que a la pràctica ni tan sols no hi ha un preprojecte per 

saber en què s’ha de traduir aquesta comunicació a la ciutadania que els projectes es financen 

amb aquest impost. Demana, doncs, que comencin a treballar, tot i que és conscient que el 

Govern ja té molta feina, especialment els darrers mesos, perquè considera que aquesta actuació 

és important. Assenyala que, a causa del moment pel qual passa el turisme, fer aquesta 

pedagogia és especialment rellevant, tenint en compte els brots de turismofòbia que hi ha. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

26.-  (M1519/9685) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 17 d'abril de 2018: 

(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  exposa que el 17 d’abril de 2018 a la Comissió d’Economia es va aprovar 
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aquesta proposició, que feia referència al trasllat de les dependències de l’Institut Municipal 

d’Hisenda. Es va aprovar que en un termini de tres mesos els treballadors de l’institut es 

poguessin traslladar a un edifici amb espai suficient per desenvolupar la seva feina, atès que 

l’edifici on actualment hi ha l’IMH té greus problemes de salubritat, problemes estructurals i de 

lipoatròfia per a algunes treballadores. 

Un cop passats aquests tres mesos, indica que els treballadors estan angoixats per aquest canvi i 

el seu grup vol saber en quin estat es troba l’aplicació d’aquesta proposició. 

 

El Sr. AYALA diu que tres mesos és un termini massa curt per traslladar l’IMH, tal com ja 

havien advertit durant el debat de la proposició. Per tant, assegura que no és una qüestió de 

voluntat política, sinó d’infraestructura. Tot i així, s’ha donat la possibilitat a les persones 

afectades per lipoatròfia de traslladar-se a altres oficines de l’ajuntament. Informa que en aquest 

moment elles mateixes han demanat una mica més de temps per acabar de decidir quines volen 

fer el trasllat i quines no. Així, doncs, la situació més greu s’ha afrontat d’aquesta manera. 

D’altra banda, informa que hi ha un procés de negociació amb els funcionaris de la Direcció de 

Patrimoni, amb diferents opcions, per tal de tancar un acord. Indica que aquest acord encara no 

s’ha tancat perquè les opcions possibles encara estan en construcció i, per tant, encara que 

s’arribi ràpidament a un acord el trasllat no es podrà fer. Però assenyala que aquesta negociació 

pot suposar un avantatge econòmic important per a l’ajuntament. 

En definitiva, apunta que es mantindrà la negociació i espera que es pugui tancar aviat. Pel que 

fa al trasllat, reitera que es farà quan l’edifici estigui acabat. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que durant el debat de la proposició ja havien assenyalat que 

l’edifici on hi ha l’IMH havia patit moltes inundacions i aquests dies que ha plogut molt 

l’edifici també deu haver patit molt. En tot cas, demana que es busqui una solució, encara que 

sigui provisional, mentre el nou emplaçament no estigui enllestit. Comenta que la lipoatròfia és 

una malaltia que exigeix fer un canvi d’ubicació perquè no s’agreugi. Per tant, demana a 

l’ajuntament una màxima celeritat i que aquest trasllat es faci tan aviat com sigui possible en 

benefici dels treballadors de l’IMH. 

 

El Sr. AYALA diu que han preguntat als metges i cal fer aquest trasllat i cap metge els ha dit 

que aquest trasllat sigui necessari. Tot i així, han pres mesures provisionals, han donat aquesta 

opció i són elles mateixes les que han demanat més temps. Pel que fa a les goteres que patia 

l’edifici, diu que s’han solucionat i que aquests dies que ha plogut molt ja no hi ha hagut 

problemes. Pel que fa al trasllat, diu que es farà tan aviat com sigui possible. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.33 h. 

 


