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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 19 de juny de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de juny 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, 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 Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i 

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

 

També hi són presents els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia; Pere 

Camps Harder, gerent del Districte de Gràcia, Jordi Valmaña i Corbella, director general de 

Cementiris de Barcelona i Antonio Muñoz Juncosa, interventor general. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Sònia Recasens Alsina i Alfred Bosch i Pascual. 

 

S'obre la sessió a les 16,42 h. 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 17 d’abril i 15 de maig de 2018 

 S'aproven. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de maig de 2018: 

 

1.-  (F-1803 (DF 2017-001) APROVAR la realització d’operacions financeres fins un import 

màxim de 50.000.000 euros en les condicions que s'adjunten, i DELEGAR l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, primer Tinent d’Alcaldia d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions 

Internacionals, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de forma 

indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per a dur a terme la signatura i 

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

Hisenda. 

 

2.-  (3-081/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-081/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, per 
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ingressos provinents de la Comissió Europea per atendre despeses del projecte “la meva ciutat, 

el meu vot”, per un import total de 153.600,00 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

18050795; PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal, i DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 24 de maig de 2018: 

 

3.-  (3-087/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-087/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

2018, d’import 98.042,73 euros, per fer front a despeses derivades del canvi de modalitat en la 

gestió de serveis de centres cívics, equipaments juvenils i casals de gent gran del Districte de 

Sant Andreu, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18051591; i PUBLICAR 

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

 

Acords de la Comissió de Govern de 7 de juny de 2018: 

 

4.-  (2018/251) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut 

Europeu d'Administració Pública (EIPA), amb CIF N0031640F, per a European city economic 

and financial governance group (CEFG Group) Phase Three que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 

28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 

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

32.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 32.000,00 euros 

amb càrrec a la partida 0701-48758-92011 distribuïts en 16.000,00 euros per a l’any 2018 i 

16.000,00 euros per a l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor 

de l'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA), amb NIF N0031640F. REQUERIR les 

entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del 

projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts d'acord amb allò establert al pacte 

5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per 

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

 

5.-  (DP-2017-27026) CONCERTAR l’arrendament de l’entitat número 1, integrada en planta baixa 

i principal de la finca situada a Avinyò núm. 52, amb la senyora Mercedes Andreu Alberto (NIF 

37.303.506-J) per un termini de quatre anys, amb efectes 4 de juny de 2018; AUTORITZAR i 

DISPOSAR, amb efectes de 4 de juny de 2018, l’import total de 166.499,74 euros (renda, 

serveis i repercussions), IVA inclòs, per l’exercici 2018; 341.231,09 euros, IVA inclòs, per 

l’exercici 2019; 351.468,03 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2020; 362.012,07 euros, IVA 

inclòs, per l’exercici 2021 i 186.436,22 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2022. ABONAR 

trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica d’acord amb 

el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre; FORMALITZAR el contracte 

d’arrendament, segons el redactat annex que s’aprova; i DONAR compte del present acord a la 

Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

6.-  (3-094/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-094/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en l’anul·lació de transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 

de l’exercici 2018, per import de 413.557,30 euros, per despeses no realitzades del servei 

multiconsulta de l’Àrea de Drets de Ciutadania i la realització de transferències de crèdit del 
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Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 413.557,30 

euros, per fer front a despeses d’allotjaments d’urgència d’immigrants i refugiats, de 

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

a l’expedient, referència comptable núm. 18053091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

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

 

7.-  (3-096/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-096/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en la modificació de la incorporació de romanents de crèdit de l’any 2017 del projecte B-

Mincome al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’acord amb 

l’informe de 25 de maig de la Gerència de Drets Socials, per un import de 250.000,00 euros, de 

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

a l’expedient, referència comptable 18060191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

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

 

8.-  (3-097/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-097/2018 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 la Generalitat de 

Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT) dels primer i segon trimestre del 

2017, per a l’aportació corresponent al Consorci Turisme de Barcelona, per un import de 

3.899.679,92 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18052895; i PUBLICAR aquest 

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

Hisenda. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 14 de juny de 2018: 

 

9.-  (2018/88) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), amb CIF G-60667813, per al 

Projecte “Les competències digitals per a la ciutadania”, dirigit a la creació d’un mapa de 

competències digitals, creació de l’observatori de recerca en competències digitals i la creació 

d’una proposta de formació per l’obtenció de l’equivalència per l’acreditació ACTIC en 

competències digitals, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 

directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.1a i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 40.000,00 euros; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa de 40.000,00 euros a favor de la Fundació per a la Universitat Oberta de 

Catalunya (FUOC), distribuïts en 20.000 euros per a l’any 2018 i 20.000 euros per a l’any 2019, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en aquesta anualitat; REQUERIR a 

l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la 

finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 

conformitat amb les previsions del conveni; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni; DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Economia i Hisenda 

 

10.-  (3-098/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-098/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

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

Barcelona amb la Comunitat de propietaris del pàrquing del carrer Joan Cortada 8-12, per 

atendre a les despeses de l’actuació inversora P.07.6110.01 “Plaça Joan Cortada. 
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Reurbanització”, per un import total de 83.585,31 euros, de conformitat amb la documentació i 

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

18052995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

11.-  (3-101/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-101/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

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

Barcelona de l’exercici 2018, derivat de l’ingrés provinent de l’European Space Agency (ESA)-

ESTEC corresponent a la cinquena bestreta de la subvenció del projecte ESABIC per a atendre 

despeses de les empreses instal·lades a la incubadora ESA BIC, per un import total de 

83.750,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18060495; i PUBLICAR aquest 

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

Hisenda. 

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

La Sra. CAPDEVILA demana la retirada del punt 4 de l’ordre del dia, relatiu al Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona, atès que el dia anterior varen rebre un informe el 

contingut del qual, malgrat que no l’han pogut analitzar en profunditat, no ha agradat al Grup 

d'Esquerra Republicana. A més a més, entén que aquesta qüestió no és urgent i que es pot 

posposar fins a la sessió propera de la comissió. 

 

La Sra. BALLARÍN confirma que el Grup Socialista la nit anterior va rebre un informe 

d’Intervenció en el qual es qüestionen alguns aspectes molt importants d’aquesta adjudicació 

directa per a la gestió del CCIB. A més a més, tenint en compte que l’adjudicació és per als 

anys 2021 i posteriors, creu que hi ha marge de temps per fer aquesta tramitació correctament. 

 

El Sr. ARDANUY demana aquest informe perquè no l’ha rebut. Apunta que, després 

d’analitzar l’expedient, tenia la intenció d’emetre un vot negatiu en aquest punt, però abans 

voldria poder estudiar l’informe. S’afegeix, doncs, a la petició que es retiri aquest punt de 

l’ordre del dia. Remarca que aquesta concessió conté aspectes estratègics i rellevants per a la 

ciutat. 

 

El Sr. SIERRA remarca que als concessionaris actuals del CCIB encara els resten dos anys de 

contracte i, tenint en compte l’informe d’Intervenció esmentat en altres intervencions, s’afegeix 

a la petició de retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i posposar-ne la discussió a la propera 

sessió de la comissió. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix que aquest expedient no és urgent i, per tant, el Grup Popular 

també en demana la retirada de l’ordre del dia per tal de completar-lo, tal com s’indica en 

l’informe d’Intervenció. 
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El Sr. BLASI s’afegeix a la resta de grups municipals en la petició de retirada d’aquest punt de 

l’ordre del dia. 

 

La Sra. REGUANT remarca que tots els grups de l’oposició demanen la retirada d’aquest punt 

de l’ordre del dia i, per tant, considera que no cal afegir-hi res més. 

 

El Sr. COLOM contradiu la resta de grups i considera que l’aprovació d’aquest expedient sí que 

és urgent perquè, malgrat que el contracte actual expiri l’any 2020, les decisions que afecten la 

celebració de congressos futurs a Barcelona s’estan prenent en aquests moments. Manifesta, 

doncs, que cal actuar amb anticipació per poder garantir la celebració de congressos, fires o 

esdeveniments en el futur. 

Malgrat aquestes consideracions, i atès que ho han demanat tots els grups, el Govern se’n fa 

ressò, retira el punt de l’ordre del dia i anuncia que el tornarà a presentar en la propera sessió de 

la comissió. En tot cas, insisteix en la importància de l’anticipació perquè per donar seguretat i 

continuïtat a la celebració de congressos cal actuar amb dos anys de marge. 

 

1.-  (EM 2017-01/01) ACCEPTAR en tots els seus termes i manifestacions l’oferta irrevocable per 

l’adquisició de les accions de Mediacomplex, S.A., que ha formulat HEVF Master HoldCo S. à 

r.l. el 27 d’abril de 2018, amb un preu per acció de 2.812,11 euros, esdevenint un import total 

de 18.666.786 euros, la qual consta a l’expedient; i, per tant, VENDRE directament, en els 

termes d’aquesta oferta, les 6.638 accions (numerades de la 1 a la 6.638) de Mediacomplex, 

S.A. de les quals Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, societat unipersonal de 

l’Ajuntament de Barcelona, n’és titular, atès que la subhasta pública promoguda per aquest 

Plenari del Consell Municipal, amb data 26 de maig de 2017, per a l’alienació de totes les 

accions de Mediacomplex, S.A., ha resultat deserta en data 12 de desembre de 2017, i que qui 

ara formula aquesta oferta irrevocable d’adquisició que s’accepta ha assumit totes les 

obligacions contingudes en el Plec de Bases d’aquella subhasta i en tots els documents annexos, 

adequats, però, a aquesta adjudicació directa que aquí s’efectua. RESTAR assabentat del Pacte 

de Socis de Mediacomplex, S.A., denominat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, S.A. i Rilson XXI Inmuebles, S.L. per a la venda conjunta de les accions de 

Mediacomplex, S.A. que posseeixen”, subscrit el 8 de maig de 2017, i de la seva pròrroga 

formalitzada el 2 de maig de 2018 pels seus socis en la denominada “Novació modificativa”, 

declarant a més, en atenció als acords aquí adoptats, acomplerta la condició suspensiva a la qual 

les parts varen subjectar aquest Pacte de Socis. CONFIRMAR la vigència de l’acord del Plenari 

del Consell Municipal de 26 de maig de 2017 en allò relatiu al cessament en l’exercici de 

l’activitat econòmica que el 20 de desembre de 2002 el Plenari del Consell Municipal havia 

acordat i que consistia en la participació, mitjançant la societat instrumental 22 Arroba BCN, 

SA, succeïda avui per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, en el capital de la mercantil 

Mediacomplex, S.A., per manca d’interès públic en la seva continuïtat segons es justificava a la 

Memòria que figurava a l’expedient corresponent a l’acord esmentat de 26 de maig de 2017; i 

DECLARAR, en conseqüència, que l’alienació de les accions de Mediacomplex, S.A., que 

pertanyen a Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., en els termes de l’oferta irrevocable 

formulada, tindrà com a resultat que la referida activitat econòmica quedi extingida i liquidada a 

tots els efectes, així com quedarà extingit i liquidat a tots les efectes el contracte derivat 

d’aquella activitat per a la constitució de Mediacomplex, S.A., de 7 de gener de 2004, celebrat 

entre 22 Arroba BCN, S.A., succeïda avui per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, i 

Rilson XXI Inmuebles, S.L., una vegada executada la transmissió de les accions indicades 

mitjançant l’atorgament de la escriptura pública corresponent i l’ingrés a la tresoreria de 
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Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, de l’import resultant conforme al Plec de Bases de 

la subhasta, al Pacte de Socis de Mediacomplex, S.A., denominat “Contracte entre Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, S.A. i Rilson XXI Inmuebles, S.L. per a la venda conjunta de les 

accions de Mediacomplex, S.A. que posseeixen” subscrit el 8 de maig de 2017 i prorrogat 

mitjançant la “Novació modificativa” el 2 de maig de 2018, i conforme també als termes de 

l’oferta irrevocable formulada per HEVF Master HoldCo S. à r.l. AUTORITZAR a Barcelona 

d'Infraestructures Municipals, S.A. a acceptar l’oferta d’adquisició de les accions de 

Mediacomplex, S.A., formulada per HEVF Master HoldCo S. à r.l. el 27 d’abril de 2018 en tots 

els seus termes i manifestacions i per tant a vendre les 6.638 accions (numerades de la 1 a la 

6.638) de Mediacomplex, S.A., de què n’és titular en els termes de l’oferta indicada, atorgant 

l’escriptura pública que figura annexada a l’oferta, i també a rebre el preu en la forma també allí 

fixada, així com a efectuar totes les declaracions i els tràmits necessaris per a la plena eficàcia 

de la compravenda d’aquestes accions. 

 

El Sr. AYALA recorda que aquesta qüestió ja s’havia tractat anteriorment. Indica que 

l’Ajuntament de Barcelona participa en la societat mitjançant Barcelona d’Infraestructures 

Municipals SA i, d’altra banda, comenta que Rilson XXI Inmuebles té un deute important. A 

l’inici del mandat el Govern municipal es va posar en contacte amb aquesta empresa, la qual va 

suggerir que per pagar el deute es podia vendre un conjunt d’accions. 

A continuació, assenyala que la construcció d’un edifici, que era l’objecte de la promoció, ja 

s’ha realitzat i, per tant, el Govern creu que té sentit vendre aquestes accions. El Govern 

municipal va exigir tres condicions per realitzar aquesta operació. En primer lloc, que es fes 

mitjançant un procediment públic; en segon lloc, que es mantingués la qualificació urbanística 

del solar i no es produís cap canvi en la titularitat dels terrenys ni en el dret a superfície, i 

finalment que mitjançant aquesta venda es cobrés el deute pendent. 

En aquest context, indica que es va iniciar un procediment de subhasta pública, la qual va 

quedar deserta perquè es va celebrar el 7 de novembre de 2017, moment en què Catalunya 

passava per una situació política complexa. Tal com preveu la llei, doncs, quan una subhasta 

queda deserta, durant un període determinat es poden rebre ofertes d’empreses. En aquest 

moment, afegeix, hi ha una oferta que respecta les condicions que ha esmentat i que millora en 

1,1 milions el preu previst a la subhasta. 

Per aquestes raons, el Govern proposa que sigui acceptada la venda, amb les condicions que ha 

comentat. 

 

La Sra. ROGNONI recorda que a la sessió plenària del mes de maig de 2017 el Grup 

Demòcrata va votar a favor d’aquest procediment. Apunta que aquesta operació fa temps que es 

gesta i forma part del treball que es fa en un sector estratègic com és el de la producció 

audiovisual al 22@ i per desenvolupar el clúster tecnològic d’aquest districte. 

Considera que s’han complert els objectius i les condicions que ha exposat el gerent de 

Presidència i Economia, i per aquesta raó anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta. 

 

El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del Grup de Ciutadans. Recorda que ja varen votar a 

favor d’aquesta licitació, que va quedar deserta a causa de la situació política del país i que 

qualifica de cop d’estat a la democràcia. Remarca que en l’edifici a què s’ha fet referència es va 

instal·lar el quarter general dels colpistes. 

En qualsevol cas, el seu grup considera que el preu de venda de les accions és adequat i, tal com 

consta en l’acord de venda, es refia que el comprador pagarà la part del deute que correspon a 

Rilson. 

Finalment, ignora si la portaveu del Grup Demòcrata tenia responsabilitats de Govern en 
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aquesta matèria durant el mandat anterior, però li pregunta, com també al Grup Socialista, que 

havia governat anteriorment, per què ningú no havia reclamat el pagament d’aquest deute 

generat pel Sr. Roures. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que l’any 2002 l’ajuntament va aprovar la formació de la societat 

Mediacomplex amb l’objectiu de construir un edifici a l’avinguda de la Diagonal per dinamitzar 

el 22 @ i impulsar un clúster de la indústria audiovisual. Amb aquest expedient, doncs, i un cop 

assolida bona part dels objectius, es dona continuïtat a aquell acord, aprovat primer per BIMSA 

i posteriorment en la Comissió d’Economia i Hisenda, per tal que BIMSA vengués les seves 

accions i l’ajuntament deixés d’estar present en aquella societat, atès que en aquest moment ja 

no té un interès públic. 

Així, doncs, tenint en compte que hi ha una empresa que compleix tots els requisits i que 

millora les condicions de la subhasta, anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana 

a la proposta d’acord per enllestir aquest procés, formalitzar la venda d’accions i posar fi a la 

participació municipal en aquesta societat. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista. Apunta que amb aquest 

tràmit no es pren una decisió política, que ja es va prendre anteriorment i que consistia a vendre 

les accions. En aquest moment, afegeix, es tracta de complir un tràmit legal per fer una 

adjudicació directa, un cop la subhasta es va declarar deserta. 

Tot seguit, recorda que el seu partit ha fet una aposta ferma pel 22 @ com a eina de 

desenvolupament estratègic de la ciutat, mitjançant la col·laboració publicoprivada. Varen 

prendre la decisió de participar en l’empresa Mediacomplex perquè el sector audiovisual és 

important per a Barcelona i creu en la col·laboració publicoprivada al servei del 

desenvolupament de la ciutat. Així, assenyala que mentre altres grups parlaven d’especulació i 

de gentrificació, la seva formació política va apostar per aquest model de desenvolupament. 

Pel que fa a la societat que ha fet l’oferta per comprar les accions, indica que té el domicili 

social a Luxemburg. Creu que aquesta circumstància no genera cap problema mentre l’empresa 

compleixi totes les obligacions fiscals a Luxemburg i a Espanya, però remarca que aquesta 

societat tindrà un dret de superfície i, per tant, tindrà una relació econòmica i jurídica directa a 

llarg termini amb l’Ajuntament de Barcelona. Pregunta, doncs, si aquesta operació és 

compatible amb la voluntat del Govern municipal de no mantenir relacions econòmiques i 

jurídiques amb empreses que poden tenir alguna relació amb paradisos fiscals. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el Grup Popular sempre ha estat molt crític amb aquesta 

operació, mitjançant la qual es va crear la societat Mediacomplex i l’ajuntament va cedir un 

solar a Mediapro perquè hi construís un edifici i hi situés la seva seu central. Apunta que 

l’ajuntament va complir els seus compromisos però Mediapro no ho va fer mai i va deixar de 

pagar el cànon des del primer dia, de manera que va acumular un deute de 2.600.000 euros, 

deute que ara es vol compensar amb la venda d’accions que es proposa. Subratlla que aquesta 

situació es va produir amb el vistiplau del Govern socialista i d’Iniciativa per Catalunya, que és 

el que va crear l’empresa Mediacomplex i va iniciar els tractes amb Mediapro, també del 

Govern de Convergència i Unió i finalment, durant tres anys, del Govern de Barcelona en 

Comú. Només a darrera hora, afegeix, i després de la insistència del Grup Popular entre altres, 

el Govern actual ha fet un requeriment judicial per cobrar el deute i ha fet la subhasta. No sap, 

doncs, per què durant tres mandats consecutius Mediapro ha tingut un tracte de favor de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

A continuació, pregunta per què el 4 de juny de 2018 al consell d’administració de BIMSA no 

es va donar cap mena d’informació sobre aquesta operació, quan l’oferta es va rebre el 27 
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d’abril. 

Finalment, assenyala que el Govern parla molt dels paradisos fiscals però amb aquesta proposta 

s’aprova una operació amb una empresa adjudicatària que té la seu social al paradís fiscal de 

Luxemburg. 

 

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

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable. Recorda que el projecte de Mediacomplex 

intentava unir el creixement d’un sector determinat amb l’activitat universitària, plantejament 

que considera correcte. Entén que amb la venda que es proposa l’ajuntament s’aparta d’aquesta 

infraestructura i es permet que una empresa immobiliària, una empresa de comunicació, una 

institució universitària i l’ajuntament es limitin a treballar en els seus àmbits respectius. Per 

tant, considera que la situació es normalitza i remarca que no s’abandonarà l’activitat docent i 

de recerca en comunicació que fa la Universitat Pompeu Fabra en aquest entorn. Així, doncs, 

creu que aquesta operació és completament lògica. 

 

El Sr. AYALA també opina que la fiscalitat de Luxemburg és diferent de l’espanyola, però 

apunta que en aquest moment ni l’ordenament jurídic espanyol ni l’europeu consideren 

Luxemburg com un paradís fiscal i l’ajuntament, per tant, no pot establir unilateralment el 

contrari. Així, doncs, indica que el comprador ha fet la declaració responsable i assegura que no 

té relacions amb paradisos fiscals, d’acord amb les normatives espanyola i europea. 

Pel que fa al consell d’administració de BIMSA, recorda que es va comentar que hi algunes 

havia ofertes que s’estaven valorant i no es podien donar com a fermes. Per aquesta raó el 

consell d’administració va ampliar el termini per a la venda d’accions. 

 

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

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

 

2.-  (2018/239) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 20.000.000,00 euros amb 

càrrec a la partida 0702-48559-4333, distribuïts en 5.000.000,00 euros per a l’any 2019, 

5.000.000,00 euros per a l’any 2020, 5.000.000,00 euros per a l´any 2021 i 5.000.000,00 euros 

per a l’any 2022, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de la Fundació 

Mobile World Capital Barcelona, amb NIF G65760431. RATIFICAR l’esmena número 1 del 

contracte subscrit entre el Ministerio de Industria, Turisme i Comerç del Reino de España, la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Turisme 

de Barcelona, que té per objecte la renovació de la designació de la ciutat de Barcelona com a 

Mobile World Capital per al període 2019 a 2023. 

 

El Sr. AYALA recorda que l’any 2015 es va fer un acord per ampliar el contracte amb la 

Fundació Mobile World Capital Barcelona fins a l’any 2023. En aquest moment s’ha de 

començar a preparar l’expedient per a 2019, que és el primer any al qual afecta l’esmena 

número 1 del protocol, i també s’ha de ratificar la planificació pluriennal, d’acord amb el 

compromís pres l’any 2015, que consisteix a fer una despesa de 20 milions durant els propers 

quatre anys. 

 

El Sr. BLASI exposa que aquest és un tema important per a la ciutat i per a Fira de Barcelona. 

Mostra satisfacció perquè aquest protocol es va signar durant el mandat de l’alcalde Trias, l’any 

2015, i amb aquest acord es podrà garantir la continuïtat de Barcelona com capital del mòbil 

fins a l’any 2023. 
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A continuació, remarca les complicitats que es varen establir entre els govern de l’Estat, de la 

Generalitat, de l’Ajuntament de Barcelona i altres socis, com Fira de Barcelona, Turisme de 

Barcelona i la Fundació Mobile World Capital Barcelona. En aquest sentit, doncs, emplaça el 

Govern a treballar en aquesta línia, que té un objectiu clar i potent, perquè consolidar la 

celebració d’aquest tipus d’esdeveniments creu que és important per a la ciutat. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. 

 

El Sr. SIERRA es declara molt favorable a aquesta mesura perquè el Grup de Ciutadans entén 

que el Mobile World Congress és l’esdeveniment més important que es fa a la ciutat, el que té 

més repercussió internacional, situa Barcelona com a capital del mòbil i de les noves 

tecnologies i li dona un prestigi que s’ha de conservar. Entén, doncs, que tots els grups 

municipals han de tenir un compromís ferm per consolidar aquesta situació, malgrat que 

l’actual Govern municipal abans de l’inici del mandat ja va qüestionar aquesta política i durant 

el mandat va posar en perill la celebració d’aquest esdeveniment. Així, recorda la vaga del 

transport durant la celebració del Mobile World Congress i altres traves que s’hi varen posar, 

que varen provocar que els organitzadors d’aquest esdeveniment manifestessin dubtes sobre la 

seva continuïtat a Barcelona. 

En qualsevol cas, mostra satisfacció pel fet que, malgrat que sigui a les acaballes del mandat, el 

Govern es preocupi per aquest tipus d’iniciatives i que aposti per aquest congrés de forma 

decidida, tal com varen escenificar durant la celebració de la darrera edició. Així, malgrat que el 

fenomen del top manta és conegut per tothom, tot i que el Govern digui que és un problema que 

s’arrossega des de fa molt de temps, durant la setmana en què es va celebrar aquest congrés no 

hi va haver manters als carrers de Barcelona, no sap si perquè varen donar instruccions directes 

als venedors ambulants o perquè varen donar instruccions precises a la Guàrdia Urbana perquè 

durant aquesta setmana aquest fenomen desaparegués dels carrers. 

En conclusió, s’alegra que el Govern se sumi a la voluntat de fer de Barcelona una gran ciutat 

europea i, per tant, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

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

mesura permet fer efectiva la designació de Barcelona com a capital mundial del mòbil i dona 

compliment als acords adquirits l’any 2015. 

Entén que aquest esdeveniment és molt important per a la ciutat i li aporta molts beneficis. 

Tanmateix, indica que aquests beneficis s’han de saber repartir d’una manera millor. 

 

La Sra. BALLARÍN celebra aquest acord perquè significa consolidar per quatre anys més el 

MWC a Barcelona i es congratula que el Govern municipal s’hagi adonat de la importància que 

té aquest congrés perquè és l’esdeveniment que dona més projecció internacional a la ciutat i la 

situa en una bona posició estratègica al món. Afegeix que el Govern de Barcelona en Comú 

només l’encerta quan rectifica, perquè abans d’entrar al Govern alguns membres molt 

significatius d’aquesta formació criticaven molt el MWC i, en canvi, en aquest moment s’han 

adonat que anaven errats i s’han alineat amb el posicionament absolutament majoritari de la 

ciutat, tal com reconeixen tots els sectors econòmics. Així, remarca els 20 o 30 milions d’euros 

que guanya el sector de la restauració durant aquest esdeveniment i també esmenta els beneficis 

que significa per al sector del taxi i per a altres sectors. 

Finalment espera que aquest congrés es pugui celebrar a Barcelona, no solament fins a 2023, 

sinó durant molts més anys. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’Estat i la Generalitat ja havien fet la feina que els pertocava en 

aquesta qüestió i solament faltava que ho fes l’Ajuntament de Barcelona, cosa que es fa amb 
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l’aprovació d’aquesta proposta. Saluda, doncs, la conversió de l’alcaldessa Colau, conversió 

que amb aquest acord es trasllada a la consignació pressupostària, de manera que l’ajuntament 

aposta oficialment i amb pressupost perquè el Congrés del Mòbil se celebri a Barcelona fins a 

l’any 2023. Espera que la irresponsabilitat d’aquells que varen fer perillar la celebració del 

congrés a Barcelona no es torni a repetir perquè aquest esdeveniment genera molta activitat 

econòmica i produeix molta riquesa a la ciutat. Remarca que quan totes les administracions van 

unides s’arriba més lluny que anant separades. 

D’altra banda, tenint en compte la importància que té el MWC per a Barcelona i que la majoria 

de grups municipals coincideix en aquesta importància, pregunta per quina raó el dia 6 de juny 

de 2018 cap regidor del Govern municipal no va assistir al sopar d’homenatge que una 

associació de comerciants de Barcelona va oferir al Sr. Hoffman, quan sí que hi varen assistir 

regidors dels grups que donen suport a aquest esdeveniment. 

 

La Sra. REGUANT observa que el portaveu del Grup Popular pretén que el Govern municipal 

faci reverències al Sr. Hoffman i que se li posin catifes quan entri a la ciutat. Recorda que la 

CUP - Capgirem Barcelona no comparteix el model de promoció en el qual s’emmarca el 

MWC, malgrat que tothom el defensi, perquè creu que ningú té en compte totes les moltes 

conseqüències negatives que aquest esdeveniment té per als veïns de la ciutat. Així, denuncia 

que aquest model de promoció, que s’ha anat instaurant al llarg de trenta anys, ha tingut 

conseqüències molt negatives en àmbits com el de l’habitatge i d’altres, i en la vida quotidiana 

de molta gent. 

Tot seguit, manifesta que el seu grup no comparteix tampoc el model industrial relacionat amb 

el MWC per les polítiques laborals que fomenta i pel funcionament d’un negoci al qual li costa 

molt acceptar el codi lliure o la compartició de dades, entre altres aspectes. 

Pel que fa a l’aportació de recursos que es porta a aprovació, assenyala que indirectament 

l’ajuntament ja aboca molts diners al MWC, com l’augment del transport públic durant la 

setmana que se celebra l’esdeveniment i moltes altres mesures que també costen molts diners 

públics. Entén que no cal continuar donant diners a una fundació que viu bàsicament de diners 

públics, ja siguin del Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de l’Ajuntament de 

Barcelona, perquè finalment són les empreses les que es queden amb els beneficis. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposta. 

 

El Sr. ARDANUY comenta que Demòcrates de Catalunya, força política a la qual pertany, veu 

l’economia del coneixement com un eix estratègic per afavorir la redistribució de la riquesa. En 

aquest sentit, considera que la capitalitat del mòbil i el sector de les telecomunicacions són 

apostes que pertanyen a l’àmbit de l’economia del coneixement, de manera que creu que és 

estratègic que la ciutat de Barcelona esdevingui la capital mundial de la telefonia mòbil. Així, 

doncs, creu que tot allò que signifiqui estimular aquest tipus d’economies és interessant per a la 

ciutat perquè, a més a més, és un mecanisme per redistribuir millor la riquesa tant des del punt 

de vista de la qualitat laboral com de la innovació. 

Per aquestes raons, anuncia el seu vot favorable a la proposta. 

 

El Sr. AYALA comenta que el Sr. Hoffman es va reunir amb l’alcaldessa i amb el primer tinent 

d’alcaldia l’endemà del sopar que esmentava el Sr. Mulleras. 

D’altra banda, puntualitza que amb aquesta proposta no es pren una nova decisió, sinó que es 

ratifica una decisió de 2015 i, per tant, no es produeix cap rectificació. Apunta que aquesta 

mesura es pren en aquest moment perquè el contracte anterior era vigent fins a l’edició de 2018 

i, per tant, en aquest moment pertoca aprovar l’expedient per als anys 2019 i següents. 
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El Sr. BLASI celebra que l’endemà del sopar esmentat l’alcaldessa i el primer tinent d’alcaldia 

es reunissin amb el Sr. Hoffman, trobada que denota la importància d’aquesta qüestió més que 

no pas del personatge. En tot cas, espera que l’endemà el Sr. Pisarello es reuneixi amb el Grup 

Demòcrata perquè, malgrat que segons la seva agenda hauria d’assistir en aquesta sessió, encara 

no hi és, absència que és habitual. 

 

La Sra. BALLARÍN subratlla que des de l’any 2006 el MWC ha deixat a la ciutat un benefici 

de 4.400 milions d’euros, gairebé el doble del pressupost anual de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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

ERC, PSC, PP i del regidor no adscrit i amb el posicionament contrari de la CUP.  

 

Districte de Gràcia 

 

3.-  (20180017) APROVAR l’expedient 20180017 de reconeixement de crèdit per un import de 

617, 10 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa Futurgràfic 

SCCL, amb CIF F59806711, despeses realitzades l’any 2015 i no reconegudes en l’exercici que 

li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un 

import de 617,10 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en el document comptable, a 

favor de Futurgràfic SCCL amb CIF F59806711. 

 

El Sr. CAMPS exposa que el Districte de Gràcia va contractar l’empresa Futurgràfic el mes 

d’agost de 2015. Malgrat que els treballs encarregats es varen realitzar, l’empresa no va 

presentar la factura dintre del termini d’aquell any. Posteriorment aquesta empresa va entrar en 

un procés concursal i l’administrador concursal en aquest moment demana que s’aboni aquest 

import. En aquestes circumstàncies, apunta que cal fer un reconeixement de crèdit, mesura que 

és competència del plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. BLASI agraeix l’aclariment i, malgrat que sigui un tema menor, assenyala que el Govern 

se n’hauria d’avergonyir perquè, malgrat que l’empresa no presentés la factura dintre del 

termini establert, el Govern sabia que tenia una factura pendent de pagar de 617 euros. Espera 

que aquest cas no es tingui en compte a l’hora de computar els terminis de pagament a 

proveïdors perquè podria distorsionar el compromís de pagar a trenta dies. 

Anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposta i, si bé té en compte que el Sr. 

Camps en aquell moment era nou en el càrrec, li demana més diligència en la gestió. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposta. 

 

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

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposta. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposta. 

 

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

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposta. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 
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ERC, PSC, PP i del regidor no adscrit i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (DP-2018-27110) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió 

d’ús privatiu del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia 

Faria núm. 99-103, i les seves instal·lacions complementàries, que inclouen l’Auditori Fòrum, 

situat a la plaça Leonardo da Vinci núm. 1-3, a favor de Fira Internacional de Barcelona, amb 

caràcter onerós i un termini de 25 anys, amb efectes des de l’1 de novembre de 2021, per a 

destinar-lo a la realització de congressos, convencions, exposicions o altres actes d’interès 

cultural i/o ciutadà; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no 

s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 

d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a Fira Internacional de 

Barcelona; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 

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

 

ES RETIRA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

La PRESIDENTA proposa que els punts 8, 9 i 19 es debatin conjuntament perquè tracten sobre 

la mateixa qüestió, atès que els grups afectats no hi tenen cap inconvenient. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/9296) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal impulsi la 

creació d'un espai museístic a la ciutat per divulgar i preservar la història i el patrimoni tangible 

i intangible dels coneguts com establiments emblemàtics, a la vegada que faci referència als 

establiments singulars i als arrelats. Que a tal efecte es creï, de forma immediata, un grup de 

treball de l'Ajuntament en el que també hi siguin representades les entitats referents del món del 

comerç, representants d'establiments emblemàtics, propietaris i els grups municipals, entre 

d'altres. Que s'iniciï un treball de recerca d'elements patrimonials que es puguin posar a 

disposició d'aquest espai. 

 

El Sr. BLASI recorda que diversos grups durant aquest mandat han presentat iniciatives 

relatives als establiments emblemàtics de Barcelona, qüestió que durant el mandat anterior va 

aixecar algunes controvèrsies. En aquell moment es va fer un pla de protecció d’aquests 

establiments i es va fer una feina innovadora i pionera en els àmbits català i europeu, però que 

no va resoldre la majoria de problemes que afecten aquest tipus de comerç.  

A continuació, esmenta que hi ha una comissió especial que ja ha acabat els treballs i està 

pendent d’emetre’n les conclusions, en la qual el Sr. Gabriel Jené va apuntar la necessitat 

d’intentar recollir el patrimoni tangible i intangible que té la ciutat. En aquest sentit, comenta 
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que sota el mandat de la regidora Ballarín es va fer una exposició itinerant. 

La proposició, doncs, demana que es pugui recollir en un espai museístic un conjunt d’elements 

patrimonials que permetin la preservació de la història de la ciutat i fer-ne divulgació. Aquest 

espai, afegeix, podria recollir diversos aspectes relacionats amb els establiments singulars i els 

arrelats.  

D’altra banda, apunta que el Govern ha planejat una esmena transaccional a la proposició en la 

qual s’eliminaven les referències a l’espai museístic, però lamenta que no hagin tingut temps 

per negociar-la. 

Finalment, proposa que es creï un grup de treball que faci una recerca sobre elements 

patrimonials del comerç emblemàtic de Barcelona. Assenyala que hi ha establiments que s’han 

transformat, alguns dels quals han pogut conservar una part del mobiliari, i per aquesta raó creu 

que les associacions representants d’aquest comerç i els propietaris podrien col·laborar en 

aquesta tasca. 

Demana, doncs, la complicitat dels grups municipals i especialment la del Govern, sense el qual 

seria complicat impulsar aquesta iniciativa. 

 

El Sr. SIERRA exposa que el Grup de Ciutadans sempre ha donat suport al comerç de 

Barcelona, i concretament als establiments emblemàtics, i entén que aquesta iniciativa és una 

altra forma de fomentar el comerç de proximitat, que és el que vertebra els barris i cohesiona la 

ciutat. El seu grup, doncs, ha donat suport a les diverses iniciatives que s’han presentat en 

aquest sentit, sempre que no es contradigui la llei i que no es produeixi competència deslleial, 

com ha passat amb alguna proposició. 

En tot cas, creu que aquesta proposició és encertada i per això anuncia el vot favorable del seu 

grup i espera que aquesta iniciativa prosperi. Remarca que l’espai museístic que es proposa pot 

ser útil per fomentar la visita i el consum als comerços emblemàtics i ajudar, per tant, que 

aquests continuïn oberts. Així, doncs, el seu grup està disposat a formar part del grup de treball 

que es proposa. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la protecció dels comerços emblemàtics sempre ha estat una 

prioritat per al Grup d'Esquerra Republicana perquè entenen que aquests establiment tenen un 

valor patrimonial i aporten qualitat, singularitat i personalitat al teixit comercial de la ciutat. Per 

aquesta raó, han presentat diverses iniciatives per donar-los incentius fiscals, mesures de 

protecció i estratègies per preservar-ne l’activitat o la creació d’un catàleg d’establiments 

singulars de la ciutat. 

A continuació, afegeix que la situació en aquest àmbit és complexa i que molts d’aquests 

comerços han de tancar davant de la impotència de les institucions i dels ciutadans, que veuen 

com part de la memòria i de la identitat dels barris desapareix. Així, parla del tancament del 

restaurant Pitarra, al barri Gòtic, un espai clau per a la memòria literària de la ciutat que ha 

desaparegut recentment i que inexplicablement no era inclòs en el catàleg que ha esmentat. 

Així, doncs, valora positivament aquesta proposició si ha de servir per preservar la memòria 

d’aquests establiments i protegir-ne el patrimoni. Tanmateix, planteja alguns dubtes sobre la 

viabilitat de l’espai museístic que es proposa i sobre l’interès que pot arribar a suscitar, perquè 

museïtzar establiments de la ciutat significa d’alguna manera acceptar el fracàs en la seva 

preservació. Per tant, malgrat que es documenti l’existència passada d’aquests comerços, es 

perd el patrimoni intangible que significa la botiga mateixa, el personal que el dirigeix o el 

tracte amb la clientela. Considera, doncs, que cal reflexionar sobre aquests aspectes i creu que 

caldria prioritzar les polítiques de protecció d’aquests comerços, perquè creu que aquest és 

l’objectiu que tenen tots els grups municipals. Assenyala que el comerç emblemàtic forma part 

de la història i de la vida de la ciutat, i que el Govern de la ciutat ha de fer un gran esforç perquè 
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no es tanqui cap altre establiment. 

Dit això, comenta que al carrer de Jaume I hi havia una botiga de jocs de taula que fins a la 

setmana anterior encara exhibia un rètol que anunciava la seva oferta, però el dia anterior hi va 

passar pel davant i el rètol havia desaparegut, probablement deu haver anat a parar en un 

contenidor, i ara hi ha balladores de flamenc, imants per a les neveres i altres objectes de 

record. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, que espera que serveixi per 

conservar els elements que ha comentat. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació d’aquesta proposició i diu que el Grup Socialista 

comparteix que cal cuidar i conservar els establiments emblemàtics. Així, indica que tant el 

Govern municipal, especialment quan el seu grup en va formar part, com el Sr. Blasi han 

presentat diverses iniciatives en aquest sentit. Recorda que el 30 de gener de 2017 l’ajuntament 

va constituir un grup de treball amb experts, a petició d’Esquerra Republicana, per estudiar 

mesures de protecció d’aquest sector. Aquest grup, en el qual varen participar també persones 

del sector, havia de presentar unes conclusions i un informe jurídic, que no sap si s’ha enllestit 

però en tot cas manifesta que el seu grup no el té. Entén, doncs, que aquest informe hauria de 

recollir totes les mesures possibles per protegir el comerç i establir prioritats per a les 

actuacions. Per tant, creu que totes les iniciatives positives, com ara la creació del museu que es 

proposa, s’haurien emmarcar en un pla de treball que contemplés actuacions prioritàries. 

Voldria saber, doncs, si les conclusions del grup de treball a què ha fet referència, contemplen 

aquest museu com la primera de les mesures. Apunta, també, que ja s’han fet moltes accions en 

pro del comerç emblemàtic, com la ruta dels emblemàtics, fotografies itinerants, un quadern de 

viatge il·lustrat o el Geocaching. 

D’altra banda, opina que la formació política del Sr. Blasi va una mica a la deriva en aquesta 

qüestió, perquè dos anys enrere el Grup Parlamentari Socialista va presentar una moció al 

Parlament de Catalunya per defensar el patrimoni cultural i el Grup de Convergència i Unió va 

fer una esmena de supressió d’un apartat d’aquesta moció i en la defensa de l’esmena varen 

manifestar que l’activitat comercial emblemàtica, tot i ser objecte de mesures de suport, 

protecció i foment des de les administracions públiques catalanes, no pot ser considerada un 

patrimoni cultural i immaterial, contràriament al que defensen ara amb aquesta proposició. 

En tercer lloc, considera que pot ser excessiu bastir un museu destinat exclusivament als 

elements patrimonials provinents dels comerços emblemàtics. Recorda que en altres ocasions 

s’ha parlat de fer un museu del comerç, que tingui un abast més ampli que el que ara es proposa 

i que expliqui la tradició comercial de Barcelona. Creu que dins d’aquest museu més ampli 

podria tenir sentit encabir elements patrimonials dels establiments emblemàtics. 

Per aquestes raons, tot i que comparteix l’esperit de la proposició, anuncia l’abstenció del seu 

grup. 

 

El Sr. MULLERAS lamenta la desaparició dels comerços emblemàtics de Barcelona i diu que 

la premsa no se’n faci ressò, de manera que aquests tancaments no són notícia. Apunta que 

durant el mandat de 2011-2015, que va coincidir amb la fi de la moratòria de la Llei 

d’arrendaments urbans, els diaris feien portades amb fotografies d’establiments emblemàtics 

que desapareixien. Durant el mandat actuar, afegeix, també hi ha un degoteig de botigues que 

tanquen i, malgrat que la premsa no se’n faci ressò, el problema continua existint. 

Seguidament, assenyala que el comerç emblemàtic forma part de l’ADN i de la història de 

Barcelona, i s’hauria de fer quelcom per preservar-lo. Recorda que l’any 2015 es va fer un 

catàleg, l’any 2016 un pla especial de protecció de qualitat urbana, però afirma que aquestes 

mesures no han tingut els resultats esperats, si bé reconeix que aquesta és una tasca difícil. 



 

Ref: CCP 7/18 Economia i Hisenda 

v. 20/ 6/ 2018 12: 42 
15 

Pel que fa a la creació d’un espai museístic, el Grup Popular creu que pot ser una bona manera 

de retre homenatge a la història d’aquest comerç i al patrimoni material i immaterial que aporta 

a la ciutat. Alerta, però, que aquesta mesura no hauria de significar que es deixa de treballar per 

preservar tant com sigui possible els establiments emblemàtics de Barcelona. Creu que el 

Govern municipal durant aquest mandat no ha impulsat les accions necessàries en aquest sentit, 

com ho demostra el fet que les botigues continuen tancant. 

 

La Sra. REGUANT opina que, més que un museu que miri cap al passat, caldria canviar la 

legislació perquè no hagin de tancar més comerços d’aquest tipus i que no se’n destrueixi el 

patrimoni, que ja hauria d’estar protegit. 

Tot seguit, remarca que el tancament d’establiments emblemàtics no és una fatalitat, sinó que té 

una relació directa amb la fi de la moratòria de la LAU, tal com s’ha comentat anteriorment, i 

per tant amb els preus dels lloguers, situació que fa impossible el manteniment d’aquests 

comerços, els quals són substituïts per cadenes i grans marques, les quals no tenen interès ni 

voluntat per preservar-ne els elements patrimonials. 

A continuació, apunta que temps enrere es va elaborar una llista de comerços que tenien 

elements protegits, com la façana o el mobiliari, i es varen establir diferents graus de protecció, 

exterior o interior. Tanmateix, indica que cal fer un seguiment de la situació i troba a faltar una 

política d’adquisició de mobiliari o elements singulars dels comerços que tanquen. Considera 

que aquest seguiment hauria de ser molt més estricte i s’hauria de limitar quin tipus de comerç 

es pot obrir o no en el lloc que deixen els establiments emblemàtics que tanquen. 

La CUP - Capgirem Barcelona, doncs, considera que les institucions públiques haurien de 

mostrar molt més interès per aquest sector per preservar-lo, més que no pas plantejar-se la 

construcció d’un museu. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició. Exposa que els establiments 

emblemàtics han passat per diverses circumstàncies, poques d’elles positives. Si bé admet que 

s’ha fet un catàleg de comerços emblemàtics de Barcelona, creu que s’hauria d’actualitzar. 

També opina que l’espai museístic es pot plantejar de diverses maneres i suggereix que el món 

virtual ofereix moltes possibilitats per treballar en aquest àmbit, i troba positiu que es creï un 

grup de treball que estudiï aquesta qüestió, perquè al capdavall estan parlant del patrimoni i de 

la història de la ciutat. 

Així, doncs, malgrat que aquesta proposició no contempla mesures per tal que l’ajuntament posi 

en valor i protegeixi aquest tipus de comerç, reitera el seu vot favorable a la iniciativa. 

 

El Sr. COLOM coincideix en el diagnòstic i en la importància que tenen els establiments 

emblemàtics perquè han ajudat a configurar la història de la ciutat i han donat singularitat als 

barris. Per aquesta raó, afegeix, es va redactar el Pla de protecció d’establiments emblemàtics, 

però també moltes altres actuacions, com la web de comerç, rutes, Geocaching i llibres. 

En tot cas, assenyala que cal continuar treballant-hi i per aquesta raó el Govern ha presentat una 

esmena a la proposició per tal de treballar en un programa d’actuacions dins del marc d’altres 

comissions que ja existeixen, com la Comissió Tècnica d’Establiments. També indica que el Pla 

urbanístic vigent protegeix els establiments que tenen un valor arquitectònic. Sigui com sigui, 

creu que cal actualitzar el catàleg d’establiments que s’han de protegir. 

Els ha sorprès que aquesta proposició, per comptes de proposar mesures per preservar i 

dinamitzar els establiments emblemàtics, demana que s’embalsamin i que els elements 

patrimonials es guardin en un museu, i desisteix de protegir-los i mantenir-los vius. El Govern 

no comparteix aquesta visió i, per tant, anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona en Comú 

a la proposició. 
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D’altra banda, apunta que han parlat amb alguna associació que defensa la creació d’aquest 

museu i han arribat a la conclusió que es poden fer exposicions temporals que posin en valor el 

comerç emblemàtic, però en cap cas no estan disposats a desistir de protegir i preservar 

l’essència d’aquest comerç, que és que continuï actiu i obert al públic. 

 

El Sr. BLASI agraeix els vots favorables i les aportacions que han fet tots els grups, si bé 

lamenta que el Govern ni tan sols vulgui crear un grup de treball per valorar que cal fer en 

aquest àmbit d’una manera efectiva. Critica que el Govern tot sol decideixi què és positiu i què 

és negatiu i, com ja va denunciar en una altra ocasió, tot el que es farà durant aquest mandat per 

preservar i fomentar el comerç emblemàtic és resoldre un problema concret de lloguer al carrer 

d’Avinyó. Així, recorda que el catàleg d’establiments emblemàtics es va fer durant el mandat 

anterior i que el Pla especial de protecció urbana, si bé s’ha aprovat durant aquest mandat, ja 

s’havia elaborat durant el mandat anterior. A més a més, diu que tota l’acció que s’ha fet en 

aquest àmbit es va fer durant l’any i mig que la regidora Ballarín va formar part del Govern. 

En qualsevol cas, recull la idea de crear un museu virtual. En aquest sentit, recorda que el Sr. 

Alberto Mejías va treballar en aquesta idea durant el mandat anterior. 

Pel que fa a les causes del tancament d’aquests establiments, diu són múltiples, com jubilacions, 

inviabilitat causada per la LAU però també per altres motius, i falta de clientela. 

D’altra banda, qüestiona que la ruta d’emblemàtics o les exposicions itinerants puguin tenir més 

vida que un museu, perquè aquest podria assegurar que el patrimoni no es perdi. 

En conclusió, opina que el Govern té una visió tancada i que probablement és obsoleta. Creu, 

doncs, que es perd una oportunitat perquè després d’aquest debat ja no es podrà parlar més 

d’aquesta qüestió. Adverteix, però, que el seu grup hi continuarà insistint i treballarà per la 

preservació dels establiments emblemàtics, del seu patrimoni, dels establiments singulars i dels 

establiments arrelats, atès que de moment no han vist que l’acció de govern hagi tingut cap 

resultat. 

 

El Sr. SIERRA constata que, malgrat que la proposició s’aprovi, serà paper mullat perquè no té 

el suport del grup del Govern municipal, tal com passa sempre en aquests casos i fins i tot de 

vegades quan tenen el suport del Govern. Assenyala que el compliment de les mesures 

aprovades és més una qüestió de voluntat política que d’obligació legal. En qualsevol cas, 

demana al Govern que com a mínim creï un grup de treball que inclogui els grups municipals, 

els entitats del sector comercial i professionals, per estudiar fórmules per protegir 

adequadament el comerç emblemàtic de Barcelona. Pel que fa a l’espai museístic, apunta que és 

una de les moltes idees que s’han plantejat per protegir el comerç emblemàtic. 

 

El Sr. MULLERAS recull l’expressió del Sr. Colom en el sentit que no cal embalsamar els 

establiments emblemàtics, però subratlla que l’ajuntament pot prendre mesures que no pren, i 

que a vegades no representen un gran esforç pressupostari. També destaca que una de les raons 

que porten al tancament d’aquests establiments és la manca de clientela i, per tant, l’ajuntament 

hauria de fer campanyes de promoció efectives adreçades als barcelonins. 

 

El Sr. COLOM replica que l’ajuntament i la Regidoria de Comerç estan treballant en aquest 

àmbit i esmenta les rutes d’emblemàtics, el Geocaching, la pàgina web de comerç, llibres o 

promocions diverses. En tot cas, assenyala que al final del mandat podran comparar quants 

establiments emblemàtics varen tancar durant el mandat anterior i quants durant l’actual. Tot i 

així, apunta que no estan fent una competició en aquest sentit i qualifica de desastrosa per al 

conjunt de la ciutat la situació d’aquest sector. 

D’altra banda, insisteix que les rutes d’emblemàtics només tenen sentit si porten gent a aquests 
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comerços i no pas a un museu perquè vegi allò que podia haver estat. El Govern està treballant 

en aquest sentit, per protegir i impulsar el comerç emblemàtic que encara existeix, i destaca que 

entre tots han pogut recuperar-ne algun. 

 

El Sr. BLASI considera que el Govern ha de fer política activa. Pel que fa a la valoració dels 

establiments que han tancat durant el present mandat, indica que el Govern no n’ha facilitat mai 

les dades, tot i que el seu grup les ha reclamades. En tot cas, argumenta que aquesta proposició 

és totalment compatible amb el plantejament que fa el Govern, que d’altra banda és incoherent 

amb allò que fa, i prefereix que votin en contra de la proposició perquè encara que hi votessin a 

favor no la tirarien endavant. 

 

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

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

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

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

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

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/9273) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que, d'acord amb les peticions 

formulades per les organitzacions representatives del comerç i la restauració de Barcelona, 

s'adoptin de forma urgent les mesures pertinents per tal que s'aturin i cessin aquestes activitats 

de venda no sedentària no autoritzades ni autoritzables i, per tant, irregulars i il·legals. Que 

s'apliquin i es facin complir i respectar a la ciutat de Barcelona les Ordenances, Reglaments, 

Lleis i normativa d'aplicació en matèria d'ocupació de la via pública, de venda no sedentària, de 

seguretat, civisme i convivència, i de comerç, serveis i fires. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que la situació de la 

venda ambulant il·legal a Barcelona, que cada estiu revifa amb força, es debatrà durant aquesta 

mateixa setmana en diverses comissions del Consell Municipal. Així, apunta que hi ha un 

increment de les persones que es dediquen a aquesta activitat, víctimes de màfies que les 

exploten i les fan treballar fora de la llei, circumstància que els porta a viure i a treballar en 

alguns casos en condicions d’esclavitud. D’altra banda, subratlla que aquesta activitat il·legal 

suposa per als comerciants, per als ciutadans i per als turistes una estafa pública perquè es 

venen productes falsificats. 

Davant d’aquesta situació, que es repeteix i s’incrementa cada any, i malgrat que els grups 

municipals han presentat reiteradament iniciatives i propostes en les diverses comissions i en el 

ple per intentar trobar-hi solucions, constata el fracàs de les mesures que s’han pres fins aquest 

moment. Així, doncs, atès que enguany en començar la campanya d’estiu la presència de venda 

ambulant irregular als carrers de Barcelona és més gran que mai, les organitzacions de 

comerciants han demanat al Govern municipal que actuï, tal com s’ha recollit en diverses 

comissions i compareixences, en les quals tots els representants del comerç han manifestat la 

dificultat que tenen per treballar amb la competència que els representa la venda ambulant 

irregular de productes falsificats. El seu grup, doncs, creu que s’ha d’actuar contra les persones 

que es dediquen al comerç irregular i contra la competència deslleial que aquesta activitat 

representa per al comerç de la ciutat. 

Finalment, considera que els dos darrers anys la situació ha empitjorat, que no s’han impulsat 

mesures efectives i que les mesures que s’han pres són insuficients. Per aquesta raó, demana al 

Govern municipal, d’acord amb les peticions que fan les organitzacions representatives del 
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comerç i de la restauració, que adopti les mesures necessàries per aturar l’activitat de venda no 

sedentària no autoritzada ni autoritzable i, per tant, irregular i il·legal. 

 

El Sr. BLASI considera adient que aquesta qüestió es tracti a la Comissió d’Economia i 

Hisenda i no pas a la de Presidència, tal com en altres ocasions el Govern ha obligat a fer. En 

tot cas, apunta que el primer tinent d’alcalde és membre d’ambdues comissions i, per tant, 

podran discutir aquest tema amb ell. 

A continuació, anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició. No vol allargar-se 

en l’exposició perquè vol guardar el temps d’intervenció per poder respondre als comentaris 

que faci el Sr. Pisarello a tots els grups municipals, que són els qui representen els ciutadans i 

també la plataforma que s’ha adreçat al Govern municipal a causa de la inacció d’aquest, 

malgrat que s’hagin presentat moltes iniciatives per combatre el fenomen de la venda ambulant 

irregular. Recorda que la demanda que fa aquesta plataforma és un treball transversal en totes 

les àrees de l’ajuntament, des de l’atenció a les persones fins al respecte a l’activitat legal que es 

desenvolupa a Barcelona, i que hauria de significar una imatge i un referent internacional de 

bona feina. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la venda il·legal a la via pública és un problema que ha 

augmentat i s’ha consolidat a Barcelona durant els darrers anys. Així, quan aquest fenomen es 

va començar a generalitzar al començament d’aquest mandat, recorda que el Grup d'Esquerra 

Republicana va oferir el seu ajut al Govern municipal i el regidor Jordi Corones va liderar una 

taula que tenia com a objectiu dialogar amb tots els agents implicats i plantejar mesures en els 

diferents àmbits, com l’econòmic i sobretot el social, que ajudessin a resoldre aquest problema i 

reduir-ne els efectes. 

Seguidament, manifesta que la manca de resposta del Govern municipal i l’augment de les 

persones que es dediquen a aquesta activitat han agreujat aquest fenomen, especialment durant 

els mesos d’estiu. Denuncia les conseqüències de la venda ambulant il·legal, com ara la 

presència de xarxes de venda de productes il·legals, l’explotació de persones o l’ocupació i la 

privatització de l’espai públic, que incompleix les normatives i suposa una competència 

deslleial especialment per al comerç de proximitat de la ciutat. 

Reconeix que aquesta és una qüestió complexa, que s’origina a partir d’un problema social i 

s’ha de resoldre amb una perspectiva àmplia, activant mesures diferents, assistencials, 

d’inserció laboral i de seguretat. Adverteix, doncs, que si el problema només s’aborda des del 

vessant repressiu i policial no s’ajudarà a millorar la convivència i a resoldre aquesta qüestió. 

D’altra banda, constata que el grup proposant s’ha limitat a copiar fil per randa el comunicat 

que dies enrere varen presentar els sectors del comerç i de la restauració de Barcelona, en el 

qual feien unes demandes que el seu grup entén legítimes i que comparteixen. Remarca que el 

comerç de la ciutat, que en un context de crisi econòmica important ha obert cada dia, que 

demana permisos i que paga els impostos no pot ser el damnificat principal d’aquesta situació. 

De tota manera, creu que és poc oportú que el Grup de Ciutadans s’apropiï d’un manifest que té 

una voluntat transversal. Assegura que seran molts els partits polítics que donaran suport a la 

convocatòria que s’ha convocat per al divendres següent. Malgrat això, i atès que comparteixen 

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

 

La Sra. BALLARÍN diu que el Grup Socialista coneix bé l’activitat que fa dos anys que 

desenvolupa la Plataforma d’Afectats pel Top Manta, plataforma que va sorgir davant de la 

inacció del Govern municipal en aquest àmbit. Denuncia que aquest capteniment del Govern ha 

provocat un efecte crida que en aquests moments preocupa molt els afectats directes i molts 

altres ciutadans. Reconeix que aquesta plataforma no ha tingut gaire èxit en les seves 
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reivindicacions i entén la impotència dels afectats davant d’aquest problema, que esdevé crònic. 

Si bé aquesta plataforma ha fet tot el que ha pogut, s’ha adreçat al Govern municipal i ha 

intentat explicar als mitjans de comunicació aquest problema, no han rebut una resposta 

adequada de l’ajuntament i, després d’exercir el dret a la queixa, han fet una passa més, que el 

seu grup entén, i mitjançant el requeriment que varen presentar la setmana anterior reivindiquen 

el dret a gaudir d’un espai públic digne, lliure, que permeti l’accés dels clients als seus 

establiment. Per tant, aquests comerciants han passat de la reivindicació ciutadana, veïnal o 

comercial a obrir una via jurídica. Així, adverteixen el Govern de la ciutat que té el deure de 

garantir el seu dret a tenir els espais alliberats i que, si no compleix amb aquest deure, 

plantejaran una demanda de responsabilitat per mal funcionament dels serveis públics. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, perquè els preocupa la 

deriva que pren aquesta qüestió. Creu que el Govern s’hauria de prendre molt seriosament el toc 

d’atenció que els han fet els afectats pel top manta. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el Grup Popular va presentar una proposició sobre la venda 

il·legal i l’endemà, a la Comissió de Presidència, demanaran explicacions sobre la resposta del 

Govern municipal al requeriment que ha fet la plataforma esmentada per altres portaveus. 

Lamenta que l’accés de la Sra. Colau a l’alcaldia va suposar un veritable estímul per al top 

manta i per a la venda il·legal, i aquesta activitat s’ha multiplicat durant el mandat actual. El seu 

grup creu que aquesta situació és causada precisament per l’acció municipal, perquè de forma 

tàcita i també explícita el Govern de la ciutat dona suport a aquesta activitat. De forma tàcita, 

perquè ha permès les activitats il·legals a la via pública, aquesta permissivitat ha dut a la 

impunitat, i la impunitat ha creat un efecte crida, el qual ha provocat que actualment hi hagi 

dues mil persones que es dediquen a aquestes activitats il·legals. També creu que el Govern ha 

donat suport al top manta explícitament perquè destinant un milió d’euros per crear una 

cooperativa de manters es potencia aquesta activitat. Entén, doncs, que aquest capteniment 

també ha creat un efecte crida. 

A continuació, insisteix que durant aquest mandat el top manta s’ha multiplicat i a Barcelona 

han proliferat també altres tipus d’activitats il·legals, com ara la venda de begudes alcohòliques 

a la platja sense cap mena de control de salubritat, els massatges que també es fan sense cap 

mena de control, la venda de pareos, d’entrepans o de llaunes, vendes que es produeixen no 

solament a les platges, sinó també als carrers i al metro. El seu grup, doncs, creu que s’ha 

d’aturar aquesta proliferació d’activitats il·legals i implementar un pla de xoc a tal fi. 

 

La Sra. REGUANT diu que es limitarà a repetir les paraules que va dir el dissabte anterior el 

portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, després de reunir-se amb l’alcaldessa i 

després que la Guàrdia Urbana hagués deixat inconscient una persona a la plaça de Catalunya la 

setmana anterior. Aquest portaveu va dir que el que passa al carrer no és un tema de venda 

ambulant, sinó negrofòbia, odi i racisme. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició. Admet que aquest problema no 

està resolt i que, en tot cas, és molt difícil de resoldre. Malgrat aquesta complexitat, assenyala 

que l’ajuntament ha de complir i fer complir les normatives, perquè en cas contrari es produeix 

una situació de desequilibri absolut. A l’hora d’intentar cercar solucions, també en l’àmbit 

social, indica que s’ha de complir i fer complir la normativa municipal. Així, doncs, creu que hi 

ha molta feina per fer i que no n’hi ha prou amb reflexionar sobre aquesta situació. 

 

El Sr. PISARELLO reconeix que la venda ambulant irregular afecta negativament els 

comerciants i el Govern entén la seva preocupació. Per aquesta raó s’hi han reunit dotze 
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vegades durant l’any 2017 i divendres següent l’alcaldessa Colau, el Sr. Colom i ell mateix s’hi 

tornaran a reunir. Subratlla, doncs, que hi ha una interlocució permanent i constant. A més a 

més, creu que els representants del sector són conscients de la complexitat del fenomen i de la 

dificultat de resoldre’l, que calen respostes complexes i que no hi ha cap solució màgica. 

Tanmateix, esmenta la situació a diferents municipis de la costa catalana o en altres ciutats 

d’Espanya i constata que la crítica que fa el Sr. Mulleras és idèntica a la que fa l’oposició a 

l’Ajuntament de Màlaga, governat pel Partit Popular. Aquesta mateixa consideració, afegeix, la 

podria adreçar al PDECat, al Partit dels Socialistes i a tots els grups que tenen representació en 

altres municipis on es produeix aquest fenomen. 

A continuació, assegura que el Govern municipal ha posat en marxa totes les mesures incloses 

en les conclusions de la taula que va analitzar aquesta qüestió. Si algun grup de l’oposició troba 

una sola mesura que no s’hagi implementat, es compromet a posar-la en marxa. 

 

La Sra. MEJÍAS respon a la Sra. Capdevila que el Grup de Ciutadans en cap moment ha 

intentat apropiar-se de la iniciativa dels comerciants, sinó que s’han limitat a ser-ne la veu a 

l’Ajuntament de Barcelona. De fet, apunta que no ha esmentat cap organització per tal de no 

patrimonialitzar aquesta qüestió, però sí que han volgut reflectir les demandes dels sectors. 

D’altra banda, assenyala que durant molt de temps els grups municipals han presentat 

iniciatives i propostes, però veuen que el Govern no hi dona resposta. Pel que fa a la 

interlocució directa amb els comerciants a què ha fet referència el Sr. Pisarello, puntualitza que 

els comerciants no demanen tant aquesta interlocució com l’acció del Govern. A més a més, 

comenta que l’ajuntament és molt estricte en el control de les terrasses i creu que hauria de ser 

igual d’exigent perquè l’espai públic no estigui ocupat per moltes persones que impedeixen la 

mobilitat, que sovint generen situacions de conflicte, i que provoquen embussos al metro que 

poden afectar la seguretat i la mobilitat de les persones. 

D’altra banda, està d’acord que les respostes han de ser complexes, però afirma que les accions 

socials que ha emprès el Govern han estat infructuoses perquè aquest fenomen té efectes més 

enllà de l’àmbit municipal. En tot cas, no veu que el Govern faci res per resoldre aquesta 

situació. En aquest sentit, creu que s’haurien de destinar recursos econòmics per intervenir en el 

vessant social d’aquest fenomen, però no pas per finançar un sindicat. També opina que cal 

donar respostes en l’àmbit de la seguretat, perquè la Guàrdia Urbana ha manifestat 

reiteradament que no té autorització per actuar quan algú ocupa la via pública per vendre 

productes irregulars. 

En conclusió, assenyala que es poden fer diversos tipus d’accions, que és el que reclamen els 

comerciants. Admet que d’interlocució n’hi ha perquè els representants del sector s’han reunit 

amb tots els grups municipals moltes vegades i tots els grups han transmès les preocupacions 

del sector a l’ajuntament, però insisteix que d’acció n’hi ha poca, i és això el que reclama el seu 

grup. 

 

El Sr. BLASI mostra sorpresa pel to que ha utilitzat el primer tinent d’alcalde i, irònicament, 

apunta que potser la digestió no li ha permès utilitzar el seu to habitual. Quant a la interlocució, 

demana que el govern escolti les reclamacions del sector i que li faci una mica de cas, perquè el 

que han fet és un requeriment provocat per la inacció del Govern, requeriment que no solament 

ha fet la plataforma d’afectats, sinó moltes altres entitats i veïnals i els grups municipals. 

A continuació, denuncia que el Govern no ha fet un cens que permeti conèixer quins són els 

problemes d’aquestes persones, no per identificar-les, per tal de poder-les ajudar amb eficàcia. 

Així, comenta que el Govern va destinar una persona per treballar en aquesta qüestió i que 

encara no saben quina feina està fent. Suposa que aquesta persona no és present a la sessió 

perquè deu estar treballant, però insisteix que no saben quina és aquesta feina. Quant al pla de 
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xoc que s’ha demanat, denuncia que el Govern tampoc no fa res. I en aquesta qüestió tampoc no 

s’ha buscat el consens, el Govern simplement s’ha aïllat i s’ha limitat a dir que el divendres 

següent es faran una altra fotografia amb els representants del sector. 

En qualsevol cas, demana que el Govern reculli totes les iniciatives que s’han presentat i que 

s’han aprovat, algunes fins i tot amb el seu suport, i que les apliqui. 

Finalment, considera que les referències a la situació en altres poblacions són una excusa. 

 

La Sra. CAPDEVILA apunta que aquesta proposició reprodueix exactament el penúltim 

paràgraf de l’escrit que va presentar la plataforma d’afectats pel top manta. Quant a la 

intervenció del Sr. Pisarello, diu que no sap exactament quines són les conclusions de la taula 

que ha esmentat però, si bé admet que aquest problema no és fàcil de resoldre, constata que 

després de dotze reunions amb els comerciants el problema no s’ha resolt. D’altra banda, 

replica a la Sra. Ballarín que el Grup Socialista ha estat un any i mig al Govern i no ha fet res en 

aquest àmbit. 

 

El Sr. PISARELLO indica que la percepció que tenen els comerciants no són coincidents i no 

pas tots estan d’acord que aquesta qüestió té un vessant social. De fet, comenta que el sector 

participa en moltes de les iniciatives que s’estan tirant endavant, com ara la cooperativa 

Diomcoop. A més a més, assenyala que una de les primeres fotografies que es va fer el 

president Torra va ser amb el Sindicat Popular de Venedors Ambulants, de manera que els va 

reconèixer com a interlocutors, circumstància que s’hauria de tenir en compte. A banda d’això, 

reconeix que es poden fer moltes accions i apunta que el Partit Socialista ara pot demanar que 

es donin permisos de treball temporal per a aquesta gent. En aquest cas, assegura que 

l’ajuntament tindria molts plans de treball, més enllà del centenar que ja s’han fet i que són 

molts més dels que es fan en cap altra ciutat. Creu que el Govern socialista té l’oportunitat, 

doncs, d’intervenir en aquesta qüestió. 

Finalment, reitera que el Govern de la ciutat es tornarà a reunir amb els comerciants i estudiarà 

com poden avançar tots plegats. 

 

La Sra. MEJÍAS suggereix que es facin complir i respectar a la ciutat de Barcelona les 

ordenances, reglaments i lleis, tal com reclamen els comerciants. Insisteix que si s’és tan 

exigent amb el comerç legal també se n’hauria de ser amb els que es dediquen a la venda 

ambulant irregular. 

Per acabar, agraeix els vots favorables dels grups i espera que el Govern faci alguna cosa més 

que la simple interlocució. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot 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 Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/9261) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar el govern municipal a 

elaborar una proposta de noves mesures de fiscalitat turística vinculada a les activitats que 

suposen una sobrecàrrega permanent de l'espai públic abans de finals del 2018, tal i com preveu 

el Pla Estratègic de Turisme. 2.- Que tots els ingressos derivats d'aquestes noves mesures fiscals 

es destinaran a revertir les externalitats negatives que poden generar aquests activitats. 
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La Sra. CAPDEVILA exposa que el Grup d'Esquerra Republicana presenta aquesta proposició 

després que en aquesta mateixa comissió i també al plenari del Consell Municipal s’hagin 

aprovar diferents proposicions per crear noves taxes vinculades a l’activitat turística. De fet, 

assenyala que el Pla estratègic de turisme 2020 ja preveu la creació de noves taxes per a 

aquelles activitats que suposen una sobrecàrrega permanent a l’espai públic. 

Tot seguit, recorda que al plenari del mes de juny de 2016 el seu grup va presentar una 

proposició mitjançant la qual reclamaven un augment substancial de la inspecció d’habitatges 

d’ús turístic il·legals per erradicar-los totalment. També varen proposar la imposició de tres 

taxes per tal d’ordenar millor el turisme a la ciutat, per recaptar més recursos provinents d’una 

activitat lucrativa com és aquesta i poder, així, finançar millor polítiques que permetin revertir 

les externalitats negatives que ocasiona el turisme. D’aquestes tres mesures, diu que l’única que 

s’ha impulsat és la que depèn de la Generalitat, i que consisteix a canviar el fet imposable de 

l’impost sobre estades en establiments turístics per incloure-hi els creuers que s’aturen a la 

ciutat. També es va apujar al màxim l’impost per als habitatges d’ús turístic, que actualment 

paguen igual que un hotel de cinc estrelles. 

Per tant, aquesta proposició no és cap iniciativa política nova perquè, a més a més de la 

proposició que el seu grup va presentar al juny de 2016, al setembre del mateix any el Grup 

Demòcrata va fer una proposta semblant, en què demanava una nova taxa municipal sobre el 

turisme. Amb un sentit similar i de manera més detallada la CUP - Capgirem Barcelona també 

va presentar una iniciativa a l’abril de 2017. I aquesta, afegeix, és una de les mesures destacades 

del Pla estratègic de turisme 2020. En aquesta qüestió els experts de la Comissió No Permanent 

d’Estudi de la Situació Econòmica, en la sessió que es va dedicar al turisme, varen assegurar 

que hi ha marge suficient per recórrer. Tanmateix, apunta que quan falta menys d’un any per 

acabar el mandat el Govern encara no ha fet res en aquest sentit i el seu grup no ha pogut veure 

cap avenç pel que fa a la nova fiscalitat turística, malgrat que s’han aprovat iniciatives 

reiteradament en aquest sentit. Així, doncs, insisteix que s’ha avançat molt poc en aquest 

aspecte i que, més enllà de l’activitat econòmica que genera el turisme, s’ha d’aconseguir que 

aquesta activitat reverteixi de la millor manera possible en la ciutat. Tal com diu el pla 

estratègic, les noves fiscalitats han de ser un instrument de gestió de la ciutat turística i han 

d’incidir especialment en aquelles activitats econòmiques que provoquen un major perjudici en 

els barris amb més sobrecàrrega turística. 

Finalment, llegeix el text de la proposició i demana el vot favorable de la resta de grups. 

 

El Sr. BLASI anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, si bé vol fer algunes 

reflexions i comentaris. Tal com ha dit la portaveu del grup proposant, el Grup Demòcrata va 

presentar una iniciativa per gravar els excursionistes de dia i se n’han presentat altres en aquest 

sentit. Espera que durant el debat el Govern aclareixi què ha fet en relació amb aquestes 

iniciatives que en el seu moment varen ser aprovades. 

En segon lloc, indica que el Pla de turisme es va aprovar amb un any i mig de retard, tenint en 

compte que l’anterior finalitzava l’any 2015. Més enllà que el seu grup va ser crític amb aquest 

pla, perquè el Govern no va recollir cap de les 35 mesures que es van elaborar durant el mandat 

del Govern Trias i que varen conformar les conclusions del Pacte local per un turisme 

responsable i sostenible, vol conèixer el retard que hi ha en la seva aplicació. També recorda la 

feina que es va fer durant el mandat anterior i que consta en l’exposició de motius d’aquesta 

proposició. En aquell moment, afegeix, ja varen veure la necessitat d’incrementar els ingressos 

provinents de l’impost turístic i varen aconseguir que el Govern de la ciutat passés de gestionar-

ne el 34 % a pràcticament el 50 %, si bé reconeix que encara caldria augmentar aquestes xifres i 

que s’haurien de reorientar aquests recursos per tal que no s’hagin de destinar exclusivament a 
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la promoció turística, sinó que revertissin en els barris i dels entorns que pateixen un ús més 

intensiu de l’espai públic. Puntualitza que això no vol dir que es neguin a rebre turistes perquè 

aquesta és una font d’ingressos i un motor important per a la ciutat de Barcelona. En qualsevol 

cas, remarca que la Generalitat va instaurar aquest impost perquè els governs del Partit dels 

Socialistes i d’Iniciativa per Catalunya Verds no varen tenir el valor d’implementar una taxa 

des de l’ajuntament. 

 

El Sr. SIERRA constata que aquesta proposició proposa la creació d’una nova taxa en una de 

les ciutats amb la fiscalitat més alta d’Espanya i, per tant, incrementar encara més la pressió 

fiscal. 

Quant al segon punt, si bé el Grup de Ciutadans hi podria estar d’acord perquè ells mateixos 

l’havien presentat anteriorment, i fins i tot es va aprovar en aquesta comissió, però matisa que 

s’haurien de destinar a combatre les externalitats del turisme no solament els recursos recaptats 

per aquesta nova taxa, sinó també els provinents de l’impost turístic. 

A continuació, insisteix que el que es proposa és la instauració d’una taxa nova i assenyala que 

el grup proposant, que ha donat suport al Govern Colau, que va votar a favor de la seva 

investidura, que governa amb Barcelona en Comú a l’Àrea Metropolitana i que va aprovar 

ordenances fiscals del Govern municipal, pot utilitzar l’instrument de les ordenances fiscals per 

continuar gravant la ciutat amb més taxes i impostos. 

Finalment, tal com ha reconegut la portaveu del grup proposant, assenyala que indirectament la 

proposició demana que es continuïn investigant els pisos turístics il·legals. 

Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup i li suggereix que proposi aquest tipus 

d’iniciatives en el moment que es discuteixin les ordenances fiscals. 

 

La Sra. BALLARÍN creu que la fiscalitat és un dels aspectes que cal tenir presents per abordar 

el fenomen del turisme, en primer lloc perquè aquesta activitat produeix riquesa i, per imperatiu 

de la Constitució, cal gravar-la per finançar les despeses públiques. En segon lloc, remarca que 

amb els tributs es poden aconseguir finalitats extrafiscals, i esmenta el principi que qui 

contamina paga, que és la base per gravar activitats turístiques que puguin perjudicar el medi 

ambient o la convivència. 

El Grup Socialista, per tant, entén que els tributs poden servir per combatre les externalitats 

negatives que causa el turisme, però també per distribuir els beneficis d’aquesta activitat entre 

tots els ciutadans de Barcelona. En aquest sentit, el seu grup va valorar positivament que al Pla 

estratègic de turisme hi hagués un apartat dedicat a la fiscalitat, si bé els va estranyar que aquest 

aspecte no fos contemplat en l’Estratègia de mobilitat turística a Barcelona. Així, doncs, el 

primer que demanaria és que l’ajuntament pugui gestionar el cent per cent de l’impost sobre 

estades en establiments turístics, que s’ha reformat positivament i que és recaptat per la 

Generalitat. 

A continuació, fent referència a la seva condició de professora de dret financer i tributari, 

apunta que no es pot establir una taxa sobre estades en establiments turístics perquè el fet 

imposable de la taxa ha de ser la utilització del domini públic o la prestació de serveis públics. 

Per tant, un ajuntament no pot establir una taxa sobre unes persones que pernocten en 

establiments privats com són els hotels. Tanmateix, admet que té tota la lògica que l’impost 

sobre estades en establiments turístics pugui ser un impost local, tal com passa a la major part 

de les ciutats de l’entorn de Barcelona, però comenta que la configuració del sistema tributari i 

els principis de legalitat tributària i d’autonomia local no ho permeten. Replica al Sr. Blasi, 

doncs, que la no instauració d’aquesta taxa no va ser culpa dels governs dels Socialistes i 

d’Iniciativa per Catalunya Verds, sinó d’allò que estipula la Llei general tributària. 

En conclusió, reitera que allò important és posar l’accent en l’impost sobre estades en 
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establiments turístics i, al marge d’això, es podrien estudiar mesures dissuasives, que entén que 

és el que proposa aquesta iniciativa. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que aquesta proposició planteja una apujada de la fiscalitat de forma 

genèrica, perquè no concreta quines han de ser les activitats turístiques que s’han de gravar, 

extrem sobre el qual demana aclariments. Comenta que en altres ocasions, per exemple, s’havia 

parlat de gravar els autocars. 

En segon lloc, recorda que el Grup Popular també demana que el cent per cent de l’impost 

sobre estades en establiments turístics recaptat a Barcelona sigui gestionat per l’ajuntament i, 

per tant, creu que aquesta hauria de ser la primera reivindicació d’aquesta proposició. Opina 

que el grup proposant també hauria de demanar que aquests recursos es puguin destinar a 

combatre les externalitats que causa l’activitat turística. Així, no entén per què una part d’aquest 

impost que gestiona l’ajuntament es destina a pagar el festival Sònar, el qual considera que és 

un esdeveniment positiu però opina que, en tot cas, s’hi hauria de destinar pressupost de cultura. 

També assenyala que al Festival de la Llum de Barcelona s’hi destinen 214.000 euros 

provinents d’aquest impost, recursos que haurien de sortir del pressupost de la ciutat, com 

també el material de comunicació de Collserola. Insisteix, doncs, que els recursos de l’impost 

turístic s’haurien de destinar a promoció de la ciutat i a combatre les externalitats negatives de 

l’activitat turística, i no per tapar forats del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. 

Així, doncs, reclama que l’ajuntament pugui gestionar el cent per cent dels recursos provinents 

de l’impost turístic, per comptes del 40 % i escaig que es gestiona ara, i que els 21 milions 

d’euros que cada any es recapten a Barcelona s’utilitzin en favor dels barcelonins. 

Finalment, diu que anunciarà el sentit del vot un cop el grup proposant hagi aclarit les qüestions 

que ha plantejat. 

 

La Sra. REGUANT recorda que la CUP - Capgirem Barcelona un any enrere va presentar una 

proposició, que es va aprovar, on es detallaven alguns dels aspectes que representen una 

sobrecàrrega permanent de l’espai públic. Per tant, estan d’acord que cal explorar aquesta 

qüestió i treballar en aquest tipus de fiscalitat per establir mesures dissuasives, i no solament 

recaptatòries. Aquestes mesures, afegeix, tenen relació amb com s’entén l’ús de l’espai públic. 

A continuació, creu que la proposició no és prou concreta, però si va en la línia d’allò que es va 

aprovar el mes d’abril de 2017 en aquesta mateixa comissió el seu grup estarà disposat a 

treballar-hi, entenent sempre que l’espai públic és de tothom i que ha de ser un espai col·lectiu, 

no pas com passa en molts barris en aquests moments, on unes activitats molt concretes ocupen 

el carrer de manera abusiva i en limiten l’ús als veïns. 

 

El Sr. ARDANUY exposa que l’impost sobre estades en establiments turístics pretén estimular 

el creixement turístic i, per tant, entén que la recaptació que es fa a Barcelona d’aquest impost 

no s’hauria de destinar completament a la ciutat perquè s’ha de redistribuir el benefici d’aquesta 

activitat per tot el país. Creu, doncs, el model impositiu en aquest àmbit s’hauria d’acostar més 

al model balear, per tal de revertir els impactes negatius i la pressió que l’activitat turística 

exerceix sobre la ciutat. Així, doncs, apunta que hi ha dos objectius diferents, la promoció del 

turisme a tot el país i l’actuació sobre els impactes negatius que té l’activitat turística. 

Per aquestes raons, anuncia el seu vot favorable perquè es puguin estudiar elements impositius 

que puguin revertir en la millora de la qualitat ambiental de Barcelona. Entén que aquesta és la 

filosofia de la proposició. 

 

El Sr. COLOM assegura que les externalitats negatives de l’activitat turística en concret, però 

també de qualsevol altra, preocupen el Govern i per aquesta raó des del començament del 
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mandat han estudiat possibles mesures fiscals que ajudin a internalitzar els costos socials de 

l’activitat. Així, en primer lloc han treballat per gestionar una major part de l’impost sobre 

estades en establiments turístics i recorda que el Govern actual va ser el primer a parlar amb la 

Generalitat de Catalunya sobre la reforma necessària d’aquest impost. Remarca que algunes de 

les demandes que la Generalitat no va acceptar les varen canalitzar mitjançant el seu grup 

parlamentari i això va permetre que algunes esmenes prosperessin, com ara la que permetia un 

augment de la tarifa dels habitatges d’utilització turística, HUT, o dels creuers que atraquen 

durant menys de dotze hores al port de Barcelona, als quals se’ls va eliminar l’exempció. 

Tanmateix, apunta que altres mesures, com el recàrrec voluntari a la ciutat de Barcelona, no han 

estat acceptades. 

Quant a la part de l’impost turístic gestionada per l’ajuntament, subratlla que es va aconseguir 

gestionar-ne el 50 %, però aspiren a incrementar aquesta part molt més, qüestió que depèn de la 

Generalitat de Catalunya. En tot cas, assenyala que l’objecte de l’impost ve determinat per la 

llei i en aquest moment, fruit del treball que ha comentat, aquest objecte s’ha ampliat fins a cinc 

supòsits, de manera que la promoció solament n’és una cinquena part i ara es poden destinar 

recursos a mesures de retorn i d’internalització de costos. 

D’altra banda, el Govern ha treballat per establir taxes sobre vehicles de mobilitat personal, 

com les bicicletes de lloguer turístic, o sobre l’aparcament de busos turístics, com ara a la Font 

Màgica entre altres. Així, doncs, estan treballant per gravar activitats que fan un ús intensiu de 

l’espai públic i indica que aquesta feina està tan avançada que fins i tot és recollida en una 

ordenança fiscal que no es va aprovar. Espera, doncs, que els grups que donin suport a aquesta 

proposició també aprovin la modificació de l’ordenança fiscal per permetre establir aquesta 

tributació. 

 

La Sra. CAPDEVILA puntualitza que la intenció d’aquesta proposició és que els negocis que 

fan un ús intensiu de l’espai públic hagin de pagar una taxa, i esmenta les cues que es fan per 

entrar a la Sagrada Família, tot i que darrerament s’han reduït, els autocars, el lloguer de 

bicicletes i altres tipus de vehicles que dificulten la mobilitat pels carrers. Pel que fa a la 

concreció de quines són les activitats que s’haurien de gravar, entén que és el Govern qui hauria 

d’estudiar-ne les possibilitats. 

D’altra banda, amb aquesta proposició plantegen la creació de taxes locals i no pretenen entrar 

en el debat sobre un impost que és competència d’una altra administració. Així, doncs, insisteix 

que es tracta d’estudiar les mesures que pot prendre l’Ajuntament de Catalunya i no pas la 

Generalitat o qualsevol altra administració. 

Sobre les inspeccions dels apartaments turístics il·legals, respon al Sr. Sierra que el seu grup 

considera que s’han de continuar fent. 

Finalment, dona les gràcies als grups que han anunciat el seu vot favorable. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia l’abstenció del seu grup perquè considera que el moment adient 

per plantejar un paquet de mesures tan importants no és a final de mandat. Creu que en el 

programa electoral cada una de les forces polítiques presentaran una proposta en aquest àmbit. 

A més a més, no saben si enguany el govern presentarà les ordenances fiscals, però en cas que 

fos així creu que no s’aprovaran. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que aquesta proposició és inconcreta i que no es pot basar en 

qüestions que se li puguin ocórrer en aquest moment a la portaveu del grup proposant. D’altra 

banda, creu que és incoherent perquè el dia anterior l’alcaldessa Colau es va reunir amb el 

president Torra i pregunta per què no es va plantejar en aquesta reunió que el cent per cent de la 

recaptació que es fa a Barcelona de l’impost turístic retorni a la ciutat. 
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Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. COLOM reitera el suport del seu grup a la proposició i espera que les dues taxes que el 

Govern proposarà d’incloure en les ordenances fiscals siguin aprovades pels grups que donen 

suport a aquesta iniciativa. Remarca que una d’aquestes taxes fa temps que està a punt i que si 

no s’ha pogut materialitzar és perquè no tingut el suport dels grups municipals. Pel que fa a la 

taxa sobre vehicles de mobilitat personal, afirma que també està molt avançada i hi ha la 

possibilitat de poder-la implementar mitjançant les ordenances fiscals. 

 

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

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Cs, la Sra. Capdevila 

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

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

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

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/9117) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: · 

Exigir el compliment de tota la normativa municipal en els entorns de les Glòries. · Exigir una 

solució a la presència de venda no autoritzada de productes vells i sense cap garantia a l'espai 

públic dels entorns de Glòries. Aquesta solució en cap cas pot passar per la permissivitat o la 

facilitació d'una activitat que afecta a la viabilitat econòmica de molts negocis, a la convivència, 

a l'espai públic, i no contribueix a la dignificació ni a la millora de les condicions socials de les 

persones que l'exerceixen. · Exigir una resposta clara, urgent i concretada en una acció conjunta 

des dels àmbits socials i de l'economia circular, social i solidària que contemplin les necessitats 

socials de les persones més vulnerables. · Garantir que aquesta solució sigui el resultat de la 

participació, la coordinació i la col·laboració de tots els agents implicats; i que, en tot cas, 

permeti recuperar i protegir l'activitat econòmica i el prestigi del mercat dels Encants de 

Barcelona Fira de Bellcaire en tant que mercat singular, ciutadà i turístic. · Per tal de fer realitat 

les anteriors propostes, constituir en el termini de 15 dies, un grup de treball integrat, com a 

mínim, per: - Junta de venedors dels Mercat dels Encants de Barcelona Fira de Bellcaire. - 

Associacions de veïns i veïnes i comerciants de l'entorn de la plaça de les Glòries (Fort Pienc, 

Clot, Poblenou). - Institut Municipal de Mercats de Barcelona. - Guàrdia Urbana de Barcelona. 

- Mossos d'Esquadra. - Districte de l'Eixample. - Districte de Sant Martí. - 1a. Tinència 

d'alcaldia, àmbits de turisme, comerç i mercats d'economia social i desenvolupament local i 

consum. - 2a. Tinència d'alcaldia, àmbit de drets socials. - 3a. Tinència d'alcaldia, àmbit de 

drets de ciutadania. - 4a. Tinència d'alcaldia, àmbits d'urbanisme i mobilitat. · Dotar dels 

recursos suficients les mesures que l'esmentat grup de treball acordi, tant respecte a la solució 

del problema de la ubicació de la venda no autoritzada, com respecte a la prevenció, 

convivència, seguretat i atenció social als col·lectius necessitats que realitzen la venda no 

autoritzada.  

 

La Sra. BALLARÍN dona la benvinguda als representants de la Junta de Venedors del Mercat 

de Bellcaire que assisteixen a la sessió i també els agraeix les aportacions que han fet per 

presentar aquesta proposta. Exposa que aquesta proposició del Grup Socialista té la vocació de 

contribuir a resoldre els problemes que s’estan vivint dia a dia en aquest mercat. Recorda que fa 

anys que es debat sobre com les activitats comercials il·legals han envaït parts importants de la 

ciutat i degraden de manera important l’espai públic, suposen una competència deslleial i sovint 

impedeixen l’accés als establiments dels comerciants que compleixen amb la legalitat i paguen 
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impostos. Així, comenta que en el plenari i en les comissions, tant de l’ajuntament com dels 

districtes, s’ha denunciat reiteradament la inacció del Govern Colau davant d’aquest fenomen, 

s’ha parlat de permissivitat, d’efecte crida, de desemparament que pateixen el comerç, la 

restauració i els veïns, i també s’ha parlat de pèrdues econòmiques dels negocis legals i de les 

limitacions que té la Guàrdia Urbana per fer correctament la seva feina. Finalment, subratlla 

que fa mesos que constaten el fracàs del Govern Colau en aquest àmbit. 

Tot seguit, apunta que amb aquesta proposició el seu grup focalitza les demandes en unes 

activitats que es desenvolupen a la plaça de les Glòries i al seu entorn, concretament al mercat 

dels Encants, on centenars de persones, especialment els diumenges, es dediquen a la venda 

ambulant no autoritzada de productes vells i sense cap mena de garantia. Admet que aquest 

fenomen no és nou, però remarca que no ha parat de créixer durant els darrers mesos i que el 

nombre d’afectats i víctimes d’aquesta activitat s’ha incrementat. Puntualitza que també inclou 

entre les víctimes i afectats algunes de les persones que es dediquen a aquesta venda irregular. 

Així, apunta que hi ha persones que s’hi dediquen per necessitat i que tenen tot el dret del món 

que els serveis socials cobreixin les seves necessitats bàsiques, però també n’hi ha d’altres que 

arriben amb cotxes luxosos carregats de material per vendre en aquest entorn, tal com poden 

confirmar alguns dels assistents a la sessió. 

En segon lloc, també entenen per víctimes i afectats els veïns, que veuen com es degrada l’espai 

públic i com es privatitza. També els comerciants, que a més a més de patir una llarga crisi 

econòmica i les obres de la plaça de les Glòries, han de suportar aquesta xacra que els produeix 

una pèrdua important de beneficis econòmics i que ha obligat a tancar algun negoci. Finalment, 

considera que són víctimes i afectats la Guàrdia Urbana mateixa, que ha d’afrontar la solució 

d’un problema sense els instruments, els recursos ni el suport necessaris. 

A continuació, diu que és inexplicable que tres diumenges enrere es tanquessin els entorns del 

mercat de Bellcaire per permetre que aquesta activitat irregular es pogués desenvolupar i que 

fos l’ajuntament mateix qui delimités i protegís aquest espai, cosa que li donava una aparença 

de legalitat i normalitat. També troba inexplicable que s’hagin produït enfrontaments amb la 

Guàrdia Urbana, que hi fa tot el que pot, però que no pot resoldre un problema que no és 

solament policial, sinó que té altres vessants. Entén, doncs, que cal que el Govern tingui 

voluntat política per intervenir-hi i capacitat per articular una resposta efectiva. 

Quant a la voluntat política, diu que el Govern la pot tenir o pot no tenir-la, però que ells no la 

hi poden injectar. Però conjuntament amb els comerciants que els acompanyen en aquesta 

sessió han estudiat possibles solucions, que són les mesures que conté la proposició. 

Així, en primer lloc, comenta que el Govern parla de drets de la ciutadania, però el primer dret 

dels ciutadans de Barcelona és que es compleixi la normativa municipal, també a l’entorn de les 

Glòries. 

En segon lloc, exigeixen una solució per a la venda no autoritzada que es realitza a l’entorn de 

la plaça de les Glòries i que s’abandoni la permissivitat de què ha gaudit fins aquest moment. 

En aquest punt, afegeix, cal una resposta clara i concretada en una acció conjunta dels àmbits 

socials i de l’economia circular, social i solidària, que contempli les necessitats de les persones 

que treballen en aquest espai. 

Finalment, atès que el Govern compta amb la col·laboració del doctor Joan Subirats, que és 

considerat el millor teòric de la transversalitat, creu que no és admissible que els districtes, la 

Guàrdia Urbana i la tercera tinència d’alcaldia abordin aquesta qüestió aïlladament. Reclama, 

doncs, coordinació i diàleg amb els comerciants i els veïns de l’entorn. En aquest sentit, 

proposen que es faci un grup de treball, que faci feina de manera coordinada, i que les 

conclusions d’aquest grup es dotin de recursos per poder-les implementar. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix en primer lloc l’assistència a la sessió dels representants dels 
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paradistes del mercat dels Encants. Tot seguit, lamenta que hagin de continuar parlant del 

comerç il·legal. Apunta que el cap de setmana anterior es varen veure baralles a la platja entre 

venedors il·legals i dies enrere varen veure com aquests venedors s’enfrontaven a la Guàrdia 

Urbana als Encants. Així, doncs, constata que el comerç il·legal està sortint de control perquè 

ha passat de la permissivitat a la impunitat, i d’aquesta a l’efecte crida, situació que atribueix a 

la mala gestió del Govern municipal. Com a conseqüència, entén que l’ajuntament, de manera 

institucional, està normalitzant una situació que no és normal, el comerç il·legal i que perjudica 

de manera molt important el comerç legal, en aquest cas concret els paradistes dels Encants. 

A continuació, admet que aquesta venda il·legal, anomenada «el mercat de la misèria», fa anys 

que s’ha instal·lat en l’entorn de les Glòries, però indica que mai no havia tingut tanta força i 

intensitat com en aquest moment. Assegura que durant el present mandat aquest comerç il·legal 

s’ha multiplicat per un factor de 4 o de 5, tal com diuen els afectats. Apunta que hi ha al voltant 

de cinc-centes persones que comercien il·legalment al costat mateix dels Encants, quan en 

aquest mercat hi ha tres-cents paradistes, de manera que n’hi ha més d’il·legals que de legals. 

Aquesta és, doncs, la situació d’un mercat que, a més a més, és municipal, els paradistes del 

qual paguen les taxes i els cànons corresponents, mentre que els venedors il·legals no paguen 

res, però tenen el suport de l’ajuntament, que els talla els carrers perquè puguin estar tranquils. 

D’altra banda, assenyala que els venedors del mercat dels encants es queixen per la manca de 

resposta de l’ajuntament davant d’aquesta situació i també per la manca de diàleg, tant amb els 

comerciants com amb els veïns, i lamenta que s’hagi normalitzat la impunitat, situació que ha 

provocat un efecte crida. 

La proposició que presenta el Grup Popular es focalitza en tres aspectes. En primer lloc, en la 

necessitat de posar fi a l’activitat il·legal que hi ha al voltant dels encants; en segon lloc, en la 

necessitat de disposar de mesures de promoció d’aquest mercat, i finalment en la necessitat de 

reforçar el paper d’interlocució dels paradistes. 

Pel que fa a l’activitat il·legal, insisteix que durant aquests darrers quatre anys s’ha intensificat i 

en aquest moment hi ha al voltant de cinc-centes persones que desenvolupen aquesta activitat. 

Apunta que l’anomenat mercat de la misèria ha anat canviant de lloc i s’ha arribat a l’extrem 

que l’ajuntament ha tallat el carrer per facilitar aquesta venda il·legal. Entén, doncs, que s’ha de 

posar fi a aquesta situació. 

A continuació, indica que cal mesures de promoció per al mercat dels Encants, que d’altra 

banda no són gaire costoses però sí que podrien ser efectives, com ara col·locar senyals 

informatius en el metro, mesures de promoció turística, una parada del bus turístic o un 

manteniment adequat. En aquest sentit, denuncia l’estat lamentable en què es troben les 

columnes d’aquest mercat i les escales mecàniques, que fa molt de temps que estan espatllades. 

Subratlla que, a més a més, aquesta és una instal·lació municipal. 

Quant a la interlocució, creu que és inadmissible que en totes les comissions que s’han fet per al 

seguiment de les obres o per tractar sobre l’entorn de la plaça de les Glòries els paradistes dels 

Encants no siguin interlocutors. Reclama, doncs, que se’ls doni el paper institucional que 

mereixen i que necessiten per poder estar informats, per poder donar la seva opinió i per poder 

participar en les decisions que els afecten, com ara les relatives a les obres o a la mobilitat. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els representants dels venedors del mercat de les Glòries presents 

a la sessió i els manifesta el suport del Grup d'Esquerra Republicana. Exposa que la venda 

ambulant irregular ha pres un relleu especial darrerament a la zona de les Glòries i que les obres 

que es realitzen a la plaça els ha desplaçat al voltant dels Encants. Considera que aquest 

problema té una arrel social i que està lligat molt estretament a tots els fenòmens que sorgeixen 

en aquest entorn, on hi ha col·lectius en situació d’extrema vulnerabilitat. Per tant, entén que cal 

donar-hi una resposta social. 
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Tot seguit, afirma que una de les conseqüències d’aquesta situació és una elevada ocupació de 

l’espai públic per un col·lectiu cada vegada més nombrós, que practica la venda ambulant 

irregular, sobretot en l’entorn dels Encants, especialment els dissabtes i els diumenges. Apunta 

que aquesta utilització intensiva de l’espai públic dificulta la mobilitat i l’accessibilitat dels 

veïns de la zona, alhora que provoca problemes de convivència al mercat dels Encants i genera 

riscos pel que fa a la seguretat, per exemple en cas d’incendi. A més a més, remarca que el 

sector pendent d’expropiació a la plaça de les Glòries també representa un problema de 

seguretat i higiene, perquè serveix de magatzem per a aquestes pràctiques irregulars i és al 

costat mateix d’equipaments escolars. 

Tot i reconèixer la complexitat d’aquesta situació, creu que la resposta del Govern municipal ha 

estat insuficient. En aquest sentit, denuncia que hi ha hagut manca de coordinació entre les 

diferents institucions i els agents que han d’ajudar a canalitzar la situació, i que els venedors del 

mercat dels encants han patit manca d’informació i de reconeixement. Els comerciants veuen 

com aquesta situació els perjudica clarament. 

Per aquestes raons, el Grup d’Esquerra Republicana pregunta quins seran els propers passos del 

Govern municipal per gestionar aquesta situació. 

 

El Sr. BLASI exposa que a l’entorn de la plaça de les Glòries s’hi desenvolupen tres activitats 

diferenciades, el mercat de Bellcaire, conegut també com el mercat dels Encants, l’anomenat 

«mercat de la misèria» i els assentaments que hi ha al costat del mercat. Al Grup Demòcrata li 

preocupa que s’hagi de tornar a parlar d’aquest problema, que no és nou i que el Govern no ha 

tingut voluntat ni capacitat d’abordar. 

Pel que fa als assentaments, assenyala que s’han incrementat molt i no hi ha hagut la voluntat 

de donar solucions des del vessant social a persones que tenen una necessitat. Remarca que no 

és una qüestió d’imatge, sinó de persones. 

Quant al «mercat de la misèria», considera que és depriment passar-hi i veure persones que han 

de malviure i s’han de veure en aquestes condicions. Lamenta la inactivitat del Govern 

municipal en aquesta qüestió i troba trist que un conseller del districte de Sant Martí li hagi 

arribat a preguntar què faria ell o què creu que pot passar un cop es reiniciïn les obres dels 

túnels de les Glòries. Opina que aquestes persones senzillament es reubicaran en un altre lloc. 

Però pregunta què és el que farà el Govern i com els poden ajudar des del seu grup. Li preocupa 

la inexperiència que demostra el Govern quan solament falta un any per finalitzar el mandat. 

En relació amb el mercat dels Encants, recorda que el seu grup ha demanat reiteradament que el 

Govern escolti els paradistes i que es promocioni aquest mercat, que és el que s’ha de fer 

després d’una actuació important. 

En conclusió, li preocupen els assentaments i voldria saber si el Govern té voluntat per 

intervenir-hi, perquè malgrat totes les iniciatives que es presenten no veu que es tradueixin en 

cap tipus d’acció. També pregunta què passarà amb el «mercat de la misèria» i amb les 

persones que realitzen una activitat il·legal i que tenen unes necessitats socials. Creu que la 

solució no ha de ser en perjudici d’una activitat legal, com la del mercat dels Encants. A més a 

més, remarca que hi ha una reivindicació veïnal al Parc i la Llacuna, al Fort Pienc i al Clot, però 

el Govern de Barcelona en Comú no hi presta l’atenció que caldria. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a ambdues proposicions. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a ambdues proposicions perquè 

entén que la solució d’aquest problema necessàriament ha de contemplar el vessant social, amb 

una actuació transversal de les àrees de política social, d’economia i de seguretat, i també el 

vessant concret de seguretat, fent complir la llei i que aquesta sigui igual per a tothom. 

Reclama, doncs, que se surti d’aquest bucle, en què alguns compleixen amb les ordenances, 
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paguen els impostos, donen feina i paguen nòmines cada mes, paguen les quotes d’autònoms, 

mentre que altres no ho fan. Critica que el Govern municipal protegeix aquests darrers, que es 

retira l’autoritat a la Guàrdia Urbana per intervenir-hi, i en un mercat que encara podria ser més 

emblemàtic que el Rastro de Madrid es pateix la competència deslleial, es van tancant parades, 

les que mantenen l’activitat cada vegada ho fan amb més dificultats, i on es poden presenciar 

baralles. 

D’altra banda, replica al Sr. Mulleras que l’efecte crida es produeix amb la retirada d’autoritat a 

la Guàrdia Urbana i amb la permissivitat cap a aquesta activitat, abans fins i tot que la situació 

es deteriori i que el problema augmenti. Comenta que és vergonyós veure com els venedors 

ambulants irregulars juguen al gat i a la rata amb la Guàrdia Urbana a sota mateix del despatx 

del comissionat de Seguretat, al carrer comercial més car de tot Espanya. D’aquesta fase de 

jugar al gat i a la rata s’ha passat a la següent, que és la fase de la impunitat. Aquesta situació, 

continua, a portat a veure imatges lamentables i intolerables, com la retirada dels agents de la 

Guàrdia Urbana que es retiren davant de venedors ambulants il·legals, que ja no recullen les 

seves coses i se’n van perquè saben que no els confiscaran la mercaderia i que no els multaran. 

Contràriament, s’hi enfronten i agredeixen membres de la Guàrdia Urbana. A més a més, en 

acabat l’ajuntament no es persona com a acusació particular. Per tant, insisteix que l’actuació 

del Govern és intolerable i estan fent de Barcelona el Wallapop de les màfies, perquè es permet 

que entrin contenidors a Barcelona i hi ha màfies mundials que hi col·loquen els seus productes 

il·legals, que també fan la competència deslleial a un mercat emblemàtic que ja té prou 

problemes amb les obres de les Glòries i els problemes de mobilitat que es produeixen al seu 

voltant. 

 

La Sra. REGUANT recorda que al Consell de Districte de Sant Martí s’han tractat diverses 

iniciatives relacionades amb aquesta qüestió i la CUP - Capgirem Barcelona en va plantejar una 

fa més d’un any, que es va aprovar, en què proposaven la intervenció de mediadors comunitaris 

i d’educadors per fer una primera valoració de la situació des d’una perspectiva sensible amb 

les persones que es dediquen a la venda ambulant irregular. La comissió que proposaven no es 

va arribar a crear i, per tant, no s’ha dut a terme aquesta feina. 

El seu grup considera que hi ha una diferència important entre el planejament que feien en 

aquella iniciativa i els d’aquestes proposicions, perquè la Sra. Ballarín parla de víctimes i hi 

inclou els venedors ambulants, però en canvi proposa que es creï una comissió des d’una òptica 

exclusivament de seguretat, on aquests venedors no hi són com a interlocutors. Així, doncs, es 

parla d’un problema que afecta un col·lectiu però aquest col·lectiu no es té en compte a l’hora 

d’abordar aquesta qüestió i de trobar-hi solucions. A més a més, es proposa la participació de la 

Guàrdia Urbana però no de mediadors ni d’altres elements indispensables si es vol abordar un 

problema que té a veure amb la pobresa i amb les desigualtats, no pas de seguretat i de comerç. 

En tot cas, assenyala que hi ha grups per als quals és habitual fer aquests tipus de plantejaments 

davant de fenòmens d’il·legalitat o d’irregularitat, però no n’analitzen les causes ni, per tant, 

aborden de manera real aquestes situacions. No nega ni vol amagar la realitat de què estan 

discutint, però insisteix que la manera d’abordar-la és absolutament diferent de la que plantegen 

les proposicions. 

En conclusió, exposa que si s’ha de crear una comissió per treballar en aquesta qüestió s’hi 

haurien d’incloure venedors ambulants i mediadors. Per aquestes raons, anuncia el vot contrari 

del seu grup a ambdues proposicions, perquè ni en comparteixen el punt de partida ni una 

solució que no ataqui l’arrel del problema. 

 

El Sr. ARDANUY exposa que aquest problema no és nou, sinó que ve de lluny. Recorda les 

mobilitzacions veïnals del Fort Pienc, del Clot, de la Sagrada Família i en definitiva de l’entorn 
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de la plaça de les Glòries, i de paradistes dels Encants, que durant molts anys i de manera molt 

intensa han hagut de lluitar per la seva dignitat. També situa els orígens de la situació actual en 

unes inversions molt importants que l’ajuntament ha fet per dignificar el mercat i l’entorn, i 

canviar-li la fesomia. Considera, doncs, que l’ajuntament ha de tenir un paper actiu a l’hora 

d’abordar aquest problema, que darrerament s’ha fet més gros. 

Tot seguit, admet que aquesta qüestió té un vessant clarament social i, per tant, cal que 

l’ajuntament posi els recursos necessaris per acompanyar el col·lectiu de venedors ambulants i 

ajudar-lo a guanyar dignitat i a canviar la seva situació social. Malgrat, doncs, que no es tracti 

d’un problema exclusivament policial, considera que la Guàrdia Urbana també hi té un paper i 

l’ajuntament no se’n pot desentendre perquè deixaria en una posició molt complexa paradistes i 

veïns d’aquest entorn. 

En conclusió, entén que cal fer una acció combinada, ferma, també dialogada. 

Finalment, anuncia el seu vot favorable a ambdues proposicions. 

 

El Sr. COLOM saluda els membres de la Junta de l’Associació de Venedors dels Encants de 

Barcelona. 

En primer lloc, demana rigor a l’hora de parlar d’aquesta qüestió i creu que hi ha hagut grups 

que han barrejat aspectes diversos, cosa que no beneficia ningú. Exposa que la situació és prou 

coneguda i remarca que aquest espai d’intercanvi, anomenat mercat, en l’entorn de les Glòries 

fa més de vint-i-cinc anys que existeix i durant aquests anys els diversos governs de la ciutat 

han fet actuacions per dignificar la zona i el mercat mateix. 

En segon lloc, argumenta que la millor forma de dignificar aquesta zona és haver donat la 

ubicació actual al mercat dels Encants i la feina de manteniment que es fa des de l’Institut 

Municipal de Mercats fa que en aquests moments les instal·lacions siguin molt bones. 

En tot cas, assenyala que tots aquells que han estat regidors del districte coneixen bé aquesta 

situació i fa temps que sabien que hi ha diversos espais d’aquesta zona on s’hi fan diverses 

activitats. Alguns dels col·lectius que hi treballen, afegeix, no són venedors ambulant, sinó 

persones amb una alta vulnerabilitat que hi venen productes de rebuig, la major part d’ells 

trobats en contenidors, que intercanvien per altres. Aquells que coneixen aquesta qüestió, 

continua, saben que els serveis socials fa molts anys que hi treballen i estan en contacte amb la 

major part de les persones que operen en aquesta zona. Nega, doncs, que l’ajuntament se n’hagi 

desentès, sinó que hi treballa amb serveis i educadors socials. 

D’altra banda, indica que aquests espais es van movent en funció de les pressions urbanístiques, 

veïnals o de la Guàrdia Urbana, de manera que a causa de les obres ha arribat un moment que 

s’han concentrat al voltant del mercat dels Encants. Diu que un dia determinat, en què 

l’aglomeració era molt important, la Guàrdia Urbana va haver d’intervenir perquè va entendre 

que era el millor que podia fer i, per aquesta raó, la setmana següent va impedir que es formés 

aquesta aglomeració. En tot cas, nega que hi hagi més permissivitat que en altres moments, 

tothom sap que aquesta situació és complexa i afirma que el Govern l’ha abordat des del 

realisme, garantint al màxim la convivència en l’espai públic i l’ús adequat d’aquest espai. 

També assegura que el regidor del districte ha dialogat amb els comerciants i amb els veïns, i 

que totes les diverses àrees i districtes de l’ajuntament han treballat coordinadament en aquest 

sentit. 

Per aquestes raons, no estan d’acord a crear un nou grup de treball perquè la coordinació de les 

diferents àrees el fa innecessari. Malgrat això, creu que les proposicions contenen molts 

elements valuosos perquè inclouen els aspectes socials i d’ordenació, i finalment parlen de 

manera realista de trobar una ubicació adequada per a aquestes activitats. Per tant, les 

proposicions reconeixen que la situació és complexa. 

Finalment, anuncia l’abstenció del Grup de Barcelona en Comú. 
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La Sra. BALLARÍN agraeix el suport dels diferents grups que han entès que la seva proposició 

mereix el seu reconeixement. Creu que la CUP - Capgirem Barcelona, que és l’únic grup que 

s’hi ha posicionat en contra, hauria d’actualitzar els seus arguments perquè precisament es 

proposa que aquest grup de treball sigui absolutament transversal, amb presència de les tinences 

d’alcaldia primera, segona, tercera i quarta. Comenta que el seu grup ha parlat amb els 

representants del mercat i han constatat que els organismes de l’ajuntament, l’IMMB, els 

districtes de l’Eixample i de Sant Martí i l’àrea de Drets Socials treballen aïlladament i que no 

hi ha un àmbit de coordinació. Per tant, el que demana el seu grup és transversalitat, un 

concepte que alguns membres del Govern han sabut teoritzar molt bé. 

 

La Sra. CAPDEVILA coincideix amb les manifestacions que ha fet el Sr. Colom i ella, que ha 

treballat molts d’anys a l’Eixample, sap que la venda ambulant a l’entorn de la plaça de les 

Glòries és un tema que ve de lluny i que els governs anteriors no el varen resoldre, sinó que es 

limitaven a desplaçar aquesta activitat a un altre lloc, però els venedors continuaven al carrer. 

Tanmateix, assegura que aquest fenomen ha augmentat i hi ha moltes més persones que s’hi 

dediquen, situació que genera una sèrie de molèsties als veïns i una competència per als 

paradistes del mercat dels Encants, tal com denuncien les associacions de veïns del Fort Pienc i 

del Clot. 

Per tant, no entén que el Govern hagi respost a la pregunta que ha formulat. Malgrat que els 

serveis socials actuïn i estiguin en contacte amb el 70 % dels venedors ambulants, apunta que 

aquestes persones són allà perquè són pobres i si n’hi ha més és perquè actualment hi ha més 

pobres que deu anys enrere. Algunes d’aquestes persones, afegeix, potser treballen i cobren un 

sou de misèria, de manera que aquesta activitat per a ells és una ajuda per arribar a final de mes. 

Per tant, considera que aquesta qüestió s’ha d’abordar des de la via social, però alhora no es 

poden desentendre dels veïns i dels comerciants ni deixar d’escoltar les seves queixes. 

Insisteix a preguntar, doncs, què pensa fer el Govern a partir d’ara que sigui diferent d’allò que 

ha fet fins ara. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició que presenta el Grup Socialista 

perquè entenen que aborda els vessants de seguretat i social. En canvi, anuncia el vot contrari a 

la proposició del Grup Popular perquè barreja tots els aspectes. 

 

El Sr. BLASI arriba a la conclusió que al Govern de Barcelona en Comú aquesta qüestió se’ls 

ha escapat de les mans i que tenen una actitud completament negativa. 

 

El Sr. SIERRA considera que és miserable que una ciutat del segle XXI com Barcelona tingui 

un «mercat de la misèria». També lamenta la situació del districte de l’Eixample durant el 

mandat actual, perquè ha tingut tres regidors diferents al front, consideració amb la qual creu 

que deu coincidir la Sra. Capdevila, presidenta del districte. 

 

La Sra. REGUANT replica a la Sra. Ballarín que els seus arguments són actualitzats. Reitera 

que la proposició no contempla els venedors ambulants com a actors implicats a l’hora de trobar 

solucions per als problemes de l’entorn del mercat dels Encants. I malgrat que es proposi que en 

aquest grup de treball hi hagi totes les tinences d’alcaldia, no es contempla la participació d’un 

dels actors principals implicats. 

 

El Sr. ARDANUY suggereix que es faci una actuació combinada, coordinada i decidida. 

Assenyala que cal recuperar la confiança que en aquests moments no tenen els veïns ni els 

comerciants i utilitzar tots els instruments que calgui per abordar aquesta situació de manera 
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decidida. 

 

El Sr. COLOM nega que la situació se’ls hagi escapat de les mans i assegura que continuen 

treballant per resoldre aquest qüestió, tenint en compte les inquietuds dels comerciants i dels 

veïns. Reitera que el seu grup s’abstindrà en la votació de la proposició del Grup Socialista 

perquè considera que la línia de treball del Govern és la que donarà els millors resultats. També 

anuncia el vot contrari a la proposició del Grup Popular perquè no contempla cap dels aspectes 

socials i es limita a proposar mesures repressives que el Govern no comparteix perquè 

considera que no solucionarien res. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix els vots favorables i lamenta els negatius de la CUP - Capgirem 

Barcelona, d’Esquerra Republicana i de Barcelona en Comú, malgrat que la proposició 

s’aprovarà. Lamenta el posicionament d’Esquerra Republicana i li diu a la seva portaveu que és 

molt fàcil anar-se a fer una foto i després votar en contra no del que proposa el Grup Popular, 

sinó els paradistes mateixos, de forma sectària i ideològica. 

A continuació, assenyala que el Sr. Colom té una doble responsabilitat en aquest àmbit, en tant 

que regidor de Comerç i president de l’IMMB. Entén, doncs, que hauria de defensar els mercats 

i que el primer que hauria de fer és reconèixer els problemes, no anomenar «espai d’intercanvi» 

el mercat de la misèria, perquè és un mercat il·legal, i defensar els interessos dels paradistes 

dels Encants. 

  

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup 

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

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

Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP 

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

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/9292) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a garantir 

que a l'entorn del Mercat dels Encants no es desenvolupi cap activitat il·legal per l'existència 

d'assentaments irregulars i per l'anomenat "mercat de la misèria" format per venedors ambulants 

sense permís ni llicència que s'instal·len en els seus voltants; posar en marxa mesures de 

promoció d'aquest mercat; i reconèixer el paper d'interlocució dels paradistes d'aquest mercat en 

el seguiment d'afers relacionats amb la plaça de les Glòries. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia. 

 

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

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

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

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/9255) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 

Primer.- Instar al Govern municipal, a través de l'Institut Municipal d'Hisenda, perquè unifiqui 

els criteris d'aplicació de la taxa corresponent a l'Ordenança Fiscal 3.1 a tota la ciutat. Segon.- 
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Facilitar que les entitats sense ànim de lucre (ESAL) dels barris es puguin acollir al supòsit de 

no subjecció previst a l'article tercer d'aquesta Ordenança, sense que sigui necessària la 

demostració de tots els requisits recollits en aquest article, per bé que en ocasions pot significar 

un tràmit de difícil compliment per a entitats gestionades en la seva totalitat des del voluntariat 

dels i les seves membres. Tercer.- Impulsar un registre a cada districte on es puguin acollir les 

ESAL dels barris, que impliqui una gestió senzilla per les entitats i que sigui de caràcter 

permanent per realitzar sol·licituds a l'administració local i per acollir-se a les excepcions i no 

subjeccions tributàries a les que tinguin dret. 

 

La Sra. REGUANT exposa que les organitzacions dels barris que tenen capacitat de fer feina al 

carrer, d’organitzar-se i de participar són un dels termòmetres que serveixen per valorar l’estat i 

la vida dels barris. Per tant, opina que cal preservar l’espai públic com un espai de socialització, 

on es puguin organitzar activitats en què participin els veïns. Tanmateix, assenyala que hi ha 

criteris diferents a cada barri a l’hora d’aplicar les taxes d’ús de l’espai públic. 

A continuació, indica que en principi a les entitats sense ànim de lucre no se’ls cobra aquesta 

taxa, però s’entenen com a tals aquelles entitats de caire cultural o veïnal i a partir d’aquí 

comencen a haver-hi diferències i districtes que apliquen criteris diferents. Així, apunta que els 

col·lectius que s’escapen d’aquesta definició són considerats com a col·lectius privats, que fan 

activitats privades, i en aquest conjunt s’inclouen els col·lectius sense NIF, plataformes veïnals 

i d’altres organitzacions que fan ús de l’espai públic sense cap mena d’ànim de lucre però que 

tanmateix se’ls fa pagar taxes. Com a exemples, esmenta que al barri del Baró de Viver per Sant 

Joan hi ha veïns que baixen al carrer a fer barbacoes i als quals se’ls volia cobrar la taxa de cent 

euros per cada barbacoa per l’ús de l’espai públic; als veïns de la Maquinista, que volien 

organitzar dinars al carrer com una activitat de socialització durant la festa major, també se’ls 

volia cobrar la taxa; al Sindicat de Llogaters i Llogateres, que volien fer un acte al carrer també 

se’ls aplicava aquesta taxa; al CDR de les Corts, que volia fer un vermut solidari i una xerrada, 

també se’ls aplicava una taxa de 103 euros. 

Tot seguit, comenta que dies enrere hi va haver una reunió al Districte de Sant Andreu amb 

algunes de les entitats i col·lectius afectats per buscar solucions. Una de les solucions que va 

plantejar el districte és que totes aquestes activitats es vehiculessin mitjançant les associacions 

de veïns, però entén que aquesta no és una solució òptima perquè això implicaria que aquests 

col·lectius estarien lligats a la voluntat d’un tercer per acceptar o no un tràmit determinat. A 

més a més d’això, indica que hi ha organitzacions polítiques a les quals se’ls vol cobrar la taxa 

per fer difusió al carrer, però això no passa en tots els districtes. 

Així, doncs, la CUP - Capgirem Barcelona considera que cal trobar la manera de diferenciar 

entre col·lectius i plataformes dels barris i entitats privades que volen fer un ús privatiu de 

l’espai públic i que moltes vegades és per obtenir un benefici econòmic. Així, entén que no es 

poden considerar de la mateixa manera els veïns del Baró de Viver que volen celebrar Sant Joan 

al carrer que un camió de begudes que aparca a la sortida del metro de Maria Cristina durant els 

partits de futbol i reparteix llaunes. 

D’altra banda, creu que s’ha de definir correctament el preu de cada carrer i de cada plaça, amb 

els factors de correcció que calgui, però opina que a les entitats, col·lectius i les plataformes 

sense ànim de lucre, tenint en compte el tipus d’activitat que facin, no se’ls hauria d’aplicar 

aquest factor de correcció perquè són grups organitzats que no tenen ànim lucratiu i que fan 

activitats festives o d’autoorganització. 

La proposició, doncs, pretén unificar els criteris dels districtes, però sobretot garantir que totes 

aquelles organitzacions sense ànim de lucre que realitzen activitats sense ànim de lucre no 

hagin de pagar una taxa que hauria de gravar l’ús de l’espai públic amb voluntat privativa. 
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El Sr. BLASI valora positivament aquesta proposició i des de la responsabilitat i l’experiència 

d’haver gestionat un districte, coincideix que és indispensable aquesta unificació de criteris que 

es demana, però també des del vessant sectorial perquè tingui en compte comerç, el món de 

l’adolescència i de la joventut, i el teixit associatiu. Recorda que les conclusions d’un grup de 

treball del Consell de Ciutat, durant aquest mandat, feia aquesta mateixa demanda. 

D’altra banda, assenyala que en mandats anteriors s’havia plantejat aquesta qüestió i admet que 

té un punt de complexitat, però creu que és important iniciar una reflexió seriosa. Així, doncs, 

anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició, perquè troba que és interessant 

l’enfocament d’unificar criteris i també la referència a algun tipus de registre per les dificultats 

que a vegades hi ha per identificar aquest tipus d’entitats. Espera que aquesta iniciativa, més 

enllà de la unificació de criteris, també representi un benefici per a les entitats sense afany de 

lucre que desenvolupen una activitat en l’espai públic que reverteix també en un benefici social 

per a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del Grup de Ciutadans perquè, a part de l’exemple pintoresc 

de les barbacoes, quan varen llegir la proposició es varen preguntar quina finalitat tenia aquesta 

proposició, perquè saben que la CUP fa de corretja de transmissió d’entitats afins i fan 

propostes concretes. D’altra banda, comenta que en molts districtes ja existeix aquest registre 

d’entitats, si bé troba positiu que s’unifiquin els criteris, i recorda que aquesta mateixa proposta 

ja s’ha plantejat en altres àmbits. De tota manera, els ha alertat que es posi com a exemple 

d’aquestes entitats el CDR de les Corts i, per tant, ara veuen quina intenció hi ha darrere de la 

proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix que s’hagi presentat aquesta proposició. El Grup d'Esquerra 

Republicana entén que és especialment encertada perquè l’ordenança fiscal que regula 

l’ocupació de l’espai públic pot tenir diferents criteris i interpretacions segons el districte que 

l’aplica. Troba greu que de vegades les conseqüències d’aquesta situació les pateixen entitats 

sense ànim de lucre i que fan un bé per als barris, i per tant considera que l’ajuntament ha de 

facilitar les activitats que organitzen aquestes entitats, perquè tot i que considera que no es fa 

amb mala intenció de vegades es posen pals a les rodes. Així, doncs, insta els districtes i el 

Govern municipal que s’elaborin uns criteris homogenis per a tots els districtes i que aquests 

criteris afavoreixin les entitats sense ànim de lucre, siguin associacions de veïns, d’escala, CDR 

o altres, que vulguin fer activitats per al foment de la vida als seus barris respectius. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el Grup Socialista coneix bé les dificultats que tenen les 

entitats sense afany de lucre amb la normativa tributària d’impostos, taxes i preus públics 

municipals. De fet, quan ella mateixa va ser regidora d’Hisenda, deu anys enrere, varen fer una 

guia específica sobre tributació local dirigida a les entitats sense afany de lucre. Per tant, 

considera que tots els instruments que serveixin per facilitar el compliment d’aquestes 

obligacions tributàries és positiu. També està d’acord que un dels principals problemes amb què 

es troben les entitats és la diferència de criteris entre districtes a l’hora d’aplicar una mateixa 

taxa. Per tant, estan d’acord a treballar per unificar aquests criteris i, sempre que es respecti la 

legalitat, que siguin el menys estrictes possible i fàcils de complir. Finalment, remarca que 

aquestes entitats han de ser sense afany de lucre legalment constituïdes. En aquest sentit, creu 

que no seria admissible que qualsevol grup de veïns pugui ocupar el carrer per fer una barbacoa 

o qualsevol altre activitat gastronòmica sense cap mena de requisit ni de control. 

 

El Sr. MULLERAS creu que la portaveu del grup proposant encerta en el diagnòstic perquè 
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reconeix que existeix el problema que s’ha exposat amb les taxes per ocupació de la via pública, 

malgrat que no està d’acord amb alguns dels exemples que ha posat, i si bé no són comparables 

una barbacoa de veïns i un camió de begudes, però indica que ambdues activitats necessiten 

control. El Grup Popular també va denunciar aquesta situació quan a Societat Civil Catalana se 

li van cobrar unes taxes al districte de les Corts, mentre que a entitats que donen suport al 

procés separatista no se’ls cobraven aquestes taxes en el mateix districte i per fer el mateix. 

Entén, doncs, que la proposició dona suport a la denúncia que va fer el seu grup en aquella 

circumstància. 

Tanmateix, malgrat que coincideixi en el diagnòstic, no coincideix en la proposta perquè si 

s’han d’equiparar els criteris d’aquesta taxa en tots els districtes també s’haurien d’equiparar els 

registres. Així, creu que un registre per districte no és la solució a aquest problema, sinó que el 

registre d’entitats sense ànim de lucre hauria de ser centralitzat perquè tots els districtes hi 

poguessin accedir i perquè totes tinguessin els mateixos drets i estiguessin en condicions 

d’igualtat a l’hora d’ocupar la via pública. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable a la proposició. Està d’acord en la unificació de 

criteris perquè hi hagi igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació de l’espai públic per a totes 

les entitats sense ànim de lucre, i també està d’acord en la creació del registre que es proposa. 

Tanmateix, puntualitza que una cosa és la taxa per ocupació de la via pública i una altra de 

diferent les despeses que puguin generar les activitats que s’organitzen, com neteja i altres, que 

són elements a tenir en compte. 

 

El Sr. PISARELLO aclareix que la guia que ha esmentat la Sra. Ballarín no va modificar les 

ordenances, de manera que en aquell moment les entitats havien de pagar aquesta taxa, però el 

Govern actual l’any 2015 va modificar l’ordenança perquè aquestes activitats fossin gratuïtes. 

Així, en aquest moment l’ordenança estableix uns requisits molt concrets per a l’exempció 

d’aquesta taxa, el primer dels quals és la inscripció al Registre d’entitats legalment constituïdes. 

En aquest sentit, assenyala que els col·lectius que no tenen NIF plantegen dificultats i caldria 

estudiar com es poden resoldre, perquè hi ha d’haver algun tipus de limitació. 

En segon lloc, hi ha el requisit de la declaració de responsabilitat i que les activitats siguin 

d’interès general. En aquest punt hi ha diversos criteris, com la defensa dels drets humans, 

assistència social, inclusió social, activitats cíviques, educatives, culturals, científiques, 

esportives, sanitàries, de tipus comunitari o veïnal. En definitiva, remarca que hi ha criteris molt 

amplis, però sempre per a entitats legalment constituïdes. En tot cas, es compromet a estudiar 

com es pot fer la declaració de responsabilitat de manera més fàcil i senzilla. En aquest punt, 

apunta que l’ordenança fiscal preveu un règim subsidiari que permet gaudir d’un 90 % de 

descompte a aquelles entitats sense afany de lucre que no compleixin tots els requisits legals. 

En definitiva, subratlla que ja s’ha fet un esforç per fer un canvi important en aquesta qüestió. 

Tanmateix, reconeix que en determinades ocasions hi pot haver casos difícils, perquè hi ha 

zones d’ombra i no queda clar si es poden incloure o no en els supòsits establerts. En aquests 

casos, afegeix, s’ha d’estudiar la situació. Però, en tot cas, el Govern comparteix aquesta 

preocupació i es compromet a fer una anàlisi tècnica per veure si aquests tràmits es poden 

millorar encara més. 

 

La Sra. REGUANT reconeix que l’any 2015 hi va haver un canvi, però assegura que hi 

continua havent diferència de criteris segons els districtes. Pel que fa al cens, creu que ha de 

tenir una lògica de districte, malgrat que després es pugui compartir, perquè entenen que la 

ciutat s’ha de descentralitzar perquè sigui el més propera possible als veïns. D’altra banda, el 
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seu grup és conscient de les millores que s’han anat fent, però també observen que passa el 

temps i hi ha un desajust a l’hora d’aplicar-les, que de bon començament es pot atribuir a la 

novetat, però al cap del temps aquest desajust no se soluciona. 

Pel que fa a l’exemple del camió de begudes, matisa que l’ha posat com a exemple d’ús privatiu 

clar i per palesar que s’han d’establir criteris diferents segons l’activitat. 

 

El Sr. PISARELLO demana a la Sra. Reguant que si coneix casos comparables els hi 

comuniqui, perquè els exemples que ha esmentat no eren comparables. En tot cas, anuncia el 

vot favorable del Grup de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 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 favorable de la CUP i el 

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

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que varen presentar dos precs perquè ha d’assistir a un acte a les 

8.30 h i no li convenia que fossin tractats a l’apartat de preguntes, que se substancien més tard. 

Tot i així, veu que el temps és just i demana als grups que haurien d’intervenir abans si tenen 

l’amabilitat de permetre-li formular aquests precs en primer lloc. 

 

El PRESIDENT EN FUNCIONS així ho acorda, atès que cap grup hi planteja inconvenients. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/9297) Que el govern municipal plantegi en el termini més breu possible una línia 

d'actuació per promocionar el comerç del barri de Sant Pere i per millorar els problemes 

d'inseguretat que l'afecten, i també implanti una línia d'ajuts extraordinària per ajudar a tots els 

comerços dels entorns del Palau de la Musica a adaptar-se a la normativa de paisatge urbà, així 

com identificar si aquesta problemàtica es dóna en altres punts de la ciutat. 

 

El Sr. BLASI espera que el Govern accepti el prec i que l’executi, perquè posteriorment faran el 

seguiment d’un altre prec que es va aprovar i no saben què ha fet el Govern per executar-lo. 

Exposa que al barri de Sant Pere, al districte de Ciutat Vella, el sector del comerç fa dues 

reivindicacions que es podrien estendre al conjunt de la ciutat i en determinats entorns. Així, 

doncs, el sector del comerç assenyala que alguns problemes de seguretat i de poc manteniment 

han perjudicat la seva activitat econòmica habitual, i demanen una acció directa de 

l’ajuntament. En segon lloc, en relació amb el Pla de souvenirs aprovat recentment, estan 

obligats a adaptar-se a la normativa de paisatge urbà i, per tant, demana que s’estudiï la 

possibilitat d’obrir una via de subvencions i que hi hagi un acompanyament en l’aplicació de 

l’ordenança, perquè a més a més és previsible que aquesta situació es reprodueixi en altres 

districtes de la ciutat. Puntualitza que no demanen que aquesta normativa no s’apliqui o que es 

posposi, sinó que el sector tingui algunes ajudes per fer aquesta actualització. 

 

El Sr. COLOM afirma que el que es demana en aquest prec el Govern ja ho està fent i, per tant, 

no el pot acceptar. Així, comenta que s’ha fet un pla de dinamització comercial amb 
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l’Associació de Comerciants de Santa Caterina i de Sant Pere, han donat suport professional, 

amb la Unió de Botiguers han fet promoció del comerç local al voltant del mercat de Santa 

Caterina i hi ha previst incloure el barri de Sant Pere en el pla de desenvolupament comercial 

del districte. 

Pel que fa a l’adequació dels establiments a la normativa sobre paisatge urbà als entorns del 

Palau de la Música, la línia de subvencions del 20 % s’ha ampliat fins al 25 %. Per tant, afirma 

que hi ha un acompanyament del sector. 

I quant a la seguretat, comenta que la Guàrdia Urbana, coordinada amb els Mossos d’Esquadra, 

ja fa temps que desplega un conjunt de dispositius, controls i actuacions preventives que 

garanteixen de forma rellevant d’agents d’uniforme i de paisà, tant per mantenir la seguretat 

real com per millorar-ne la percepció, mesura que permet un ús segur de l’espai públic. 

Assenyala que s’han fet més de cent reunions amb comerciants i veïns, i també s’han fer 

reunions al districte. 

En conclusió, creu que estan fent una feina adequada i per tant creu que el prec no se sustenta 

en una base sòlida perquè aquestes actuacions ja s’estan fent. 

 

El Sr. BLASI creu que el Govern té un problema perquè les actuacions que fa no arriben als 

comerciants. En aquest sentit, comenta que no fa gaire totes les botigues varen haver de tancar a 

causa d’una baralla que es va produir enmig del carrer, sense esmentar la gran quantitat de furts 

i robatoris que es produeixen en aquest mateix entorn, i la presència d’inhaladors de cola. Torna 

a tenir la convicció que el Govern no controla la situació i que sempre té una resposta negativa 

davant de les propostes, començant per negar la realitat. Creu, doncs, que el Govern s’equivoca 

i espera que si realment està fent alguna cosa apliqui algun element correctiu perquè es noti i 

que aquesta actuació arribi a les parts interessades. 

 

El Sr. COLOM replica que els comerciants i els veïns coneixen les actuacions que està fent el 

Govern en l’àmbit de la seguretat, tot i que admet que s’hi ha de continuar treballant. I pel que 

fa a l’ajuda als comerços per adaptar-se a la normativa de paisatge urbà, insisteix que ja s’han 

pres mesures en aquest sentit. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/9274) Que s'estableixi un sistema de senyalització pública que indiqui la ubicació dels 

22 eixos comercials de la ciutat de Barcelona per permetre la millor localització dels mateixos i 

contribuir a potenciar-los per garantir la seva promoció i generar els fluxos imprescindibles de 

clients. 

 

El Sr. SIERRA exposa que els comerços de proximitat fan una tasca important de cohesió 

social i que hi ha un total de vint-i-dos eixos comercials, que inclouen aquest petit comerç de 

proximitat. Tot seguit, llegeix el text del prec i assenyala que aquesta és una reivindicació dels 

eixos. 

 

El Sr. COLOM indica que el Manual de senyalització urbana a la ciutat de Barcelona incorpora 

en l’annex la senyalització per a vianants, i preveu un suport vertical amb les plaques 

direccionals corresponents i un parell de plànols de localització, en els quals, a més a més dels 

punts d’interès bàsics de la zona, s’indica l’existència d’illes de vianants i de zones comercials. 

Per tant, considera que aquesta senyalització s’està fent i si això és el que demana el prec està 
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disposat a acceptar-lo. A més a més de senyals al carrer, afegeix, informa que la Direcció de 

Comerç ha estat treballant des de 2015 perquè tots els comerços de la ciutat puguin ser 

geolocalitzats i siguin fàcilment contactables mitjançant les noves tecnologies del mòbil. 

Afirma que en aquest moment el 87 % dels comerços de Barcelona ja es poden geolocalitzar 

mitjançant Google Maps o Google My Business. 

 

El Sr. SIERRA creu que té un problema d’expressió o bé que el Sr. Colom el té de comprensió 

perquè el que demana el prec no és això. Insisteix que aquesta és una petició dels eixos 

comercials de la ciutat, els quals demanen que l’ajuntament faci senyalitzacions en les 

proximitats dels eixos perquè siguin fàcils de localitzar, i aquesta actuació no s’està fent. En tot 

cas, creu que els membres del Govern, i concretament el regidor de Comerç, no visiten els eixos 

comercials perquè són els mateixos eixos els qui fan aquesta demanda mitjançant el Grup de 

Ciutadans, de la mateixa manera que en altres ocasions han vehiculat reivindicacions mitjançant 

altres grups. La geolocalització, afegeix, no té res a veure amb aquestes demandes. En 

qualsevol cas, el que s’ha fet fins ara és insuficient per als eixos comercials i reclama que es 

faci una senyalització més adequada per a la promoció i per a la captació de clients. 

 

El Sr. COLOM no accepta el prec. Assegura que parla cada dia amb els eixos comercials, hi va 

cada dia i coneix les seves reivindicacions. En tot cas, considera que Barcelona és una ciutat 

ordenada i la senyalització urbana ha de ser recollida en el manual i insisteix que els espais 

comercials se senyalitzen mitjançant un mapa. Qualsevol mesura que surti d’això implicaria 

canviar el manual i en aquests moments no està previst. I si quan es facin les actualitzacions es 

considera oportú, ja s’analitzarà aquesta qüestió. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

13.-  (M1519/9286) Instar al govern a defensar i preservar la gestió del turisme d'acord amb el model 

públic-privat. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text del prec. El Grup Socialista sempre ha cregut que el turisme 

és un àmbit especialment propici per a la col·laboració entre les administracions i els sectors 

implicats, però en aquest moment estan preocupats perquè hi ha una certa inquietud en el 

Consorci Turisme de Barcelona perquè no es trenqui aquesta dinàmica, de manera que demana 

el compromís del Govern perquè això no passi. Creu que no seria positiu per a Barcelona que el 

sector privat fes la promoció turística de la ciutat i que gestionés aquesta activitat a la seva 

manera. Opina que la ciutat ha d’estar implicada en la promoció i en la gestió, i creu que la 

fórmula de col·laboració publicoprivada ha de ser una aposta clara del Govern municipal. 

 

El Sr. COLOM assegura que el seu compromís és clar i l’ha manifestat no solament amb 

paraules, sinó amb fets. Comenta que acaba d’arribar d’una ciutat de Xile, un viatge que varen 

preparar conjuntament amb el Barcelona Convention Bureau, per donar suport a la cerca de 

noves oportunitats i els operadors estaven satisfets que l’ajuntament hi fos present. A més a 

més, en aquesta trobada Barcelona era ciutat invitada. D’altra banda, informa que el Comitè 

Executiu de Turisme de Barcelona acaba d’aprovar l’Estratègia de màrqueting turístic per una 

destinació sostenible; també estan treballant en l’acord de bones pràctiques amb les 

associacions de guies; esmenta el programa «Impulsem el que fas», que dona subvencions a 

emprenedors, i també col·laboren en el FO Turisme, on treballen conjuntament l’Ajuntament de 
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Barcelona, el Gremi d’Hotels i l’associació ACABE. 

 

La Sra. BALLARÍN comenta que hi ha temes pendents dins de Turisme de Barcelona, com 

l’elecció d’un nou director general, el qual creu que ha de representar la sensibilitat que 

tradicionalment hi ha hagut darrere d’aquest consorci i que consisteix a integrar els objectius 

del sector públic i del sector privat pel que fa a la promoció i la gestió del turisme a la ciutat. 

D’altra banda, entén que en l’àmbit de la transparència comptable, qüestió que varen treballar 

intensament quan el seu grup formava part del Govern municipal, seria positiu que 

s’apliquessin els criteris públics a l’hora d’escollir els recursos humans i els càrrecs directius. 

Espera, doncs, que aquest sigui un procediment transparent, objectiu i d’acord amb els criteris 

públics. 

 

El Sr. COLOM comenta que de moment només s’ha contractat una plaça mitjançant concurs 

públic. Pel que fa a la direcció general, assegura que tindrà la mateixa capacitat d’integració que 

les anteriors. Finalment, remarca que el treball de Turisme de Barcelona no depèn només d’una 

persona, sinó de les voluntats de cadascun dels membres i, de la mateixa manera que el sector 

públic reconeix les aportacions del sector privat, indica que el sector privat ha de reconèixer les 

aportacions del sector públic, perquè tots junts es reforcen. 

Per acabar, comunica que el Govern accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

14.-  (M1519/9287) Que es faci una valoració econòmica i política de la fiscalitat aplicada els darrers 

tres anys i se'ns lliuri per escrit a la comissió un llistat amb les taxes i els beneficis fiscals 

(exempcions i bonificacions) establerts de nou, o bé modificats, durant el mandat de l'actual 

govern municipal, detallant per cada exercici fiscal l'import global de cadascuna de les taxes i 

dels beneficis fiscals. 

 

La Sra. BALLARÍN llegeix el text del prec. Comunica que li acaben de lliurar la informació 

que sol·licita, de manera que demana al tinent d’alcalde que en faci una valoració. 

 

El Sr. PISARELLO considera que el Govern ha fet la política fiscal més progressiva que es 

podia fer, tenint en compte els suports polítics que han tingut. Així, quan han tingut el suport de 

les forces d’esquerres han pogut avançar i quan no han tingut aquest suport ha estat més difícil, 

perquè els partits de dreta han manifestat reiteradament que no compartien la política fiscal del 

Govern. En tot cas, l’orientació ha estat respectar el principi de progressivitat i en alguns casos 

han donat suport a sectors específics emprenedors, com els autònoms o el de la cultura. 

 

La Sra. BALLARÍN s’alegra que el tinent d’alcalde parli de progressivitat perquè la primera 

discussió que varen tenir sobre aquest tema li va dir que era impropi d’una professora de dret 

tributari parlar de progressivitat en referència als tributs locals, i va arribar a afirmar que l’IBI 

no podia ser progressiu. En tot cas, li semblen molt bé els titulars, però ara té els elements per 

analitzar les xifres de les noves exempcions, bonificacions i noves taxes. 

Tanmateix, no està d’acord que la falta de suport dels grups polítics sigui la causa per la qual el 

Govern no hagi pogut realitzar una política fiscal adequada. Així, comenta que l’Ajuntament de 

Terrassa té vint-i-set regidors, hi governa el PSC amb sis regidors i hi ha hagut diversos 

conflictes, un alcalde va marxar, els darrers mesos es va trencar una coalició de govern, i 

malgrat això el pressupost i les ordenances fiscals de Terrassa s’han aprovat amb vint-i-tres vots 

de vint-i-set. Creu que això palesa que el Govern no pot amagar-se darrere d’una minoria i dir 
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que els partits no estan alineats amb la seva política fiscal. Així, quan es tracta de temes de 

ciutat i de qüestions concretes, creu que s’han de donar les explicacions pertinents i el Govern 

s’hi ha d’implicar i no s’ha d’amagar darrere d’un gerent, que fa la feina tan bé com pot però 

que no deixa de ser un gerent. En aquestes circumstàncies assegura que es poden aconseguir 

acords. 

 

El Sr. PISARELLO replica que no s’amaga darrere de ningú, però reitera que es varen aprovar 

unes ordenances que es varen discutir amb tots els grups i hi havia grups que no hi estaven a 

favor i grups que sí que hi estaven. Pel que fa a Terrassa, apunta que hi ha una altra oposició i 

no coneix la política fiscal concreta d’aquest municipi, però remarca que allà han pogut 

municipalitzar l’aigua mentre que a Barcelona el Grup Socialista és un ferm defensor dels 

interessos dels lobbys i no dona suport a iniciatives d’aquest tipus. De totes maneres, manifesta 

que li agradaria poder fer qualsevol política progressista i, per tant, recollirà totes les propostes 

que faci el Grup Socialista. A més a més, apunta que ara que el PSOE governa a Madrid 

segurament els podran ajudar perquè els ajuntaments puguin plantejar recàrrecs de l’IBI a pisos 

buits, mesura que la legislació estatal vigent no permet, o perquè es puguin fer polítiques per 

fiscalitzar les grans companyies elèctriques quan ocupen l’espai públic. En definitiva, assenyala 

que no n’hi ha prou de parlar i que s’han de fer actes concrets perquè les polítiques avancin. 

 

El Sr. BLASI demana que la informació relativa a aquest prec es lliuri a la resta de grups 

municipals, especialment la llista de taxes. Puntualitza que la valoració no l’han de menester 

perquè la intervenció del tinent d’alcalde era previsible. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/9293) Que se'ns detalli, per concepte, import i any, totes les inversions municipals de 

barri realitzades als entorns del Park Güell, finançades amb els ingressos generats per la venda 

d'entrades del Park, durant els anys 2015, 2016 i 2017. Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la 

resposta per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS llegeix el text del prec. Comenta que es varen començar a vendre entrades 

per al Park Güell per regular els fluxos de visitants, objectiu que s’ha aconseguit, i perquè 

aquests ingressos es poguessin reinvertir en el barri. Pregunta, doncs, quines inversions s’han 

fet en aquest sentit. 

 

El Sr. COLOM diu que facilitarà aquestes dades per escrit. L’any 2015 es varen ingressar 

213.000 euros, l’any 2016 957.000 i l’any 2017 2.540.000, que s’han fet servir per finançar 

actuacions en el Park Güell i en els seus entorns. S’han fet treballs de consolidació dels 

medallons de la Sala Hipòstila, rehabilitació de les escales de Pompeu Fabra, soterrament de 

serveis aeris, entre molts altres. 

 

El Sr. MULLERAS diu que analitzarà aquesta resposta però constata que la inversió feta queda 

lluny dels imports dels ingressos que genera el Park Güell. Recorda que es va fer un pacte entre 

els veïns de la zona i l’empresa BSM i l’Ajuntament de Barcelona perquè aquests recursos es 

reinverteixin als barris adjacents al parc i, per tant, en el benestar dels veïns, que pateixen les 

aglomeracions de turistes. El Grup Popular reclama que l’ajuntament compleixi aquest pacte 

amb els veïns i que destini els ingressos de les entrades a inversions en aquests barris. 
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El Sr. COLOM reitera que aquestes inversions s’estan fent i remarca que l’increment de 

213.000 euros a 2.540.000 en dos anys significa una inversió molt important i considera, doncs, 

que s’està complint el compromís. Apunta que quan es parla de turisme alguns grups solen 

reclamar que se’n pal·liïn els efectes negatius amb els recursos provinents de l’impost turístic. 

Per tant, creu que deuen estar satisfets amb la política que fa el Govern, que destina aquests 

recursos a finançar actuacions per millorar l’espai públic. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/9298) Quin és el capteniment del govern municipal a l'hora de destinar els quioscos 

buits a projectes amb persones amb diversitat funcional? En quin grau s'ha desenvolupat aquest 

projecte? En quin grau d'execució es troba el pla de tancament de quioscos? Demanem que 

se'ns entregui resposta per escrit. 

 

La Sra. ROGNONI exposa que fa temps que s’està treballant en la qüestió dels quioscos sense 

ús. Recorda que la Sra. Capdevila el mes de novembre proppassat va demanar en quin punt es 

trobava el pla estratègic. Però, per altra banda, han tingut notícies que es podrien destinar 

aquestes instal·lacions a iniciatives relacionades amb la diversitat funcional. A continuació, 

llegeix el text de la pregunta i pregunta en què consisteix el projecte de destinar els quioscos 

buits a projectes amb persones amb diversitat funcional. 

 

El Sr. AYALA informa que l’ajuntament ha encomanat un estudi a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, que hauria d’haver estar enllestit el primer trimestre de 2018, però hi ha hagut un 

procés d’acreditació instat pel Ministeri d’Educació, i quan hi ha un procés d’acreditació en un 

equip d’investigació universitari l’equip queda dos o tres mesos paralitzat. Diu que desconeixia 

aquesta circumstància però creu que és una qüestió aleatòria que en aquest cas ha tocat a aquest 

equip, raó per la qual han demanat disculpes. La data prevista de finalització de l’estudi és a 

final de juny. 

Tanmateix, pot avançar que dins d’aquest treball s’estudien diverses possibilitats, es fa un 

estudi comparatiu amb altres ciutats del món. També hi col·laboren l’Institut de Persones amb 

Discapacitat i la xarxa XIB, d’inclusió laboral de Barcelona, que estudien si alguna de les 

possibilitats estudiades tindria viabilitat amb persones discapacitades. Però no pot avançar res 

més perquè l’estudi s’està acabant i creu que properament podrà donar una mica més 

d’informació. 

 

La Sra. ROGNONI agraeix l’explicació. Entén que aquest mateix informe és el que explicarà 

quin seria el projecte concret de destinar quioscos buits a persones amb discapacitat funcional. 

Espera, doncs, la resposta per escrit. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/9275) Quin és l'objecte de la creació del cens de locals i solars buits i quina destinació 
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del seu ús té decidit el govern municipal? 

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que no s’està creant cap cens nou perquè ja hi ha un inventari que 

recull tots els béns i drets de propietat municipal, entre els quals hi ha els locals i solars. Aquest 

inventari és publicat al web de l’ajuntament i, per tant, és accessible per a tots els ciutadans. 

Afegeix que s’estan posant en marxa diversos projectes per augmentar la qualitat i la quantitat 

d’informació. El Govern vol anar més enllà del que és estrictament legal, tant per a la millor 

gestió dels locals municipals i dels solars, com per a una transparència millor. Així, se’n vol 

recollir l’estat de conservació, els serveis de què disposen, franges horàries i el nivell 

d’ocupació, aspectes que s’estan estudiant. També s’estan recollint imatges i es fan plànols. En 

definitiva, es vol completar aquesta informació. Assenyala que hi ha diversos plans d’ocupació 

que ajuden el personal de la Direcció de Patrimoni i en aquest moment s’està realitzant el 

treball de camp i posteriorment es publicarà perquè sigui accessible per a tots els ciutadans. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la resposta però matisa que la pregunta no es referia tant la 

transparència o a la gestió, sinó que el que vol saber és què farà el Govern en aquests solars i 

locals. Indica que aquesta decisió és urgent i adverteix que no és fàcil perquè hi ha manca 

d’equipaments a tots els districtes. Per exemple, aprofitant la presència del regidor de les Corts, 

apunta que en aquest districte es destinen zero euros a equipaments esportius. Insisteix que el 

dèficit d’equipaments és molt gran i recorda que Barcelona en Comú havia promès durant la 

campanya electoral construir escoles bressol, espais per a la gent gran i habitatge públic en 

aquests solars buits. En aquest sentit, remarca que el Grup de Ciutadans va votar favorablement 

el Pla d’habitatge. Acusa el Govern, doncs, de no haver fet res durant aquest mandat, malgrat 

que disposa de gran quantitat d’espai per fer-hi equipaments públics i habitatge social. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que pràcticament la totalitat dels locals estan ocupats i l’estudi que 

es fa és per catalogar els usos que tenen, els horaris, per valorar si aquests usos es poden 

intensificar, però de locals buits n’hi ha molt pocs. El problema dels locals buits és que estan 

molt deteriorats i ja hi ha diferents plans per posar-los en funcionament. Quant als solars, s’han 

anat cedint al Patronat de l’Habitatge. Així, doncs, no es tracta de determinar els usos d’aquests 

locals, perquè ja tenen funcions establertes. I en els solars destinats a habitatge ja hi ha projectes 

de construcció o estan en construcció, si bé matisa que no es pot fer habitatge en tots els solars. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/9262) Quina ha estat l'evolució del deute de la Generalitat de Catalunya amb 

l'Ajuntament de Barcelona durant l'anterior legislatura al Parlament de Catalunya i durant el 

període d'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola? 

 

La Sra. CAPDEVILA llegeix el text de la pregunta. També vol saber la valoració que en fa el 

Govern. 

 

El Sr. AYALA indica que el detall mensual de l’evolució d’aquest deute es publica al web de 

l’ajuntament, on pot trobar tota la informació. Comenta que el deute al començament del 

mandat era superior als 100 milions d’euros i el mes de desembre de 2016 varen signar un 
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conveni amb la Generalitat. Des d’aleshores aquest conveni s’ha aplicat amb regularitat, tant 

abans de l’aplicació de l’article 155 com després. En tot cas, el 31 de desembre de 2017 hi 

havia 33 milions d’euros de deute i el 31 de maig de 2018, 39 milions. Durant aquest període es 

varen pagar 68,9 milions a la Generalitat. Puntualitza, doncs, que el deute no és un deute passat 

que es va reduint, sinó un deute que evoluciona perquè cada any hi ha un intercanvi de més de 

80 milions d’euros amb la Generalitat. Conclou que l’evolució del deute no ha estat 

significativa durant aquest període. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica que les dades són un altre exemple de com l’aplicació de l’article 

155 de la Constitució, a més a més d’intentar malmetre les institucions catalanes, ha estat una 

font de problemes i de mala gestió cap a tercers. Afirma que hi ha hagut problemes amb les 

entitats socials perquè no rebien pagaments i manca de recursos per a la renda garantida de la 

ciutadania, entre altres exemples. Així, en el període 2016-2017 es va produir una reducció del 

deute de la Generalitat amb l’ajuntament de 145 milions a 33 milions d’euros, mentre que 

durant els sis mesos d’aplicació de l’article 155 el deute ha augmentat 10 milions. Atribueix, 

doncs, aquella disminució del deute a la bona tasca del Govern de Puigdemont i Junqueras, i a 

la bona gestió d’Esquerra Republicana a la Generalitat de Catalunya. Afegeix que aquesta 

reducció, que creu que és justa, permet a l’ajuntament tenir més recursos per poder impulsar 

polítiques socials i inversions. 

A continuació, reitera que des del 27 d’octubre, amb l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució espanyola, que va tenir l’impuls i el suport del Partit Popular, del PSOE i de 

Ciutadans, el deute va augmentar fins a gairebé 45 milions en sis mesos. 

La seva conclusió és que aquests partits no hi entenen de drets democràtics i són mals gestors. 

Per aquesta raó, creu que cap d’aquests tres partits no hauria de poder governar mai a la ciutat 

de Barcelona. 

 

El Sr. AYALA reitera que l’aplicació de l’article 155 no ha produït cap impacte en l’evolució 

del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona. L’impacte gran es va produir al 

començament del mandat perquè la situació era molt anòmala, perquè el que no és normal és 

que el deute sigui de 140 milions. Però un cop aquesta situació s’ha regularitzat, apunta que el 

deute oscil·larà entre els 30 i els 40 milions, contínuament. Aclareix que a final d’any hi sol 

haver un creixement perquè es fan els reconeixements de l’exercici i, per tant, les dades que ha 

donat la Sra. Capdevila són relativament normals. Així, diu que si bé és cert que el mes d’abril 

el deute era de 45 milions, durant el mes de maig s’ha anat pagant i s’ha reduït fins a 39 

milions. En conclusió, insisteix que operativament no s’ha notat l’aplicació de l’article 155 en 

aquesta qüestió concreta del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament. 

 

Es dóna per tractada. 

 

19.-  (M1519/9263) Quines mesures té previstes el govern municipal per tal d'abordar el creixent 

fenomen de venda ambulant il·legal a l'entorn dels Encants de Barcelona? 

 

Tractada conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/9294) Quin és l'impacte econòmic i pressupostari de l'esfondrament dels nínxols del 
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Cementiri de Montjuïc, tenint en compte els danys i perjudicis i altres aspectes, i especificant el 

que es pagarà a càrrec de l'assegurança i el que haurà d'assumir l'Ajuntament de Barcelona, tant 

real com possible, a data d'avui? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la resposta per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que aquesta pregunta és molt similar a una altra que ja varen 

formular el proppassat mes de gener sobre l’esfondrament de nínxols del cementiri de Montjuïc 

i l’impacte econòmic i pressupostari que pot tenir per a l’Ajuntament de Barcelona, tant el real 

com el possible, actualitzat. Recorda que l’ensorrament de 144 nínxols, que va afectar 158 

difunts es va produir al setembre de 2017. El Grup Popular va denunciar que Cementiris de 

Barcelona ha tingut 22 milions d’euros de beneficis en onze anys, per tant 2 milions d’euros 

cada any, però en canvi s’hagi produït un problema com aquest per manca de manteniment i 

d’inversió. El mes de gener varen demanar explicacions sobre la repercussió econòmica que 

podien tenir aquells fets, sobre les reclamacions de danys i perjudicis, i sobre els costos 

d’identificació dels cossos i altres despeses derivades. En aquell moment els director general de 

Cementiris els va respondre que en aquell moment encara no coneixia l’abast econòmic que 

podia tenir l’esfondrament, si bé les despeses per a l’Ajuntament i per a Cementiris de 

Barcelona en aquell moment eren de 137.000 euros. Cinc mesos després demana una 

actualització d’aquestes dades, especialment pel que fa a les possibles demandes contra 

Cementiris de Barcelona i contra l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. VALMAÑA manifesta que Cementiris de Barcelona és conscient dels perjudicis que 

aquest esfondrament va causar als familiars i assegura que no estan estalviant recursos per 

atendre els afectats. 

Dit això, en aquest moment pot concretar molt més que al mes de gener l’impacte econòmic i 

pressupostari que ha tingut aquest esfondrament. Quant als treballs de retirada de runa i 

consolidació de la zona de l’esfondrament, l’import ha estat de 170.000 euros. En aquest 

moment ja s’ha iniciat la licitació de la reconstrucció del bloc esfondrat, que s’ha aprofitat per 

fer una rehabilitació dels blocs veïns, però la reconstrucció exclusivament del bloc esfondrat 

costa 219.000 euros. Pel que fa a les tasques d’identificació dutes a terme fins aquest moment, 

fetes pel personal de Cementiris de Barcelona i per l’equip de forenses i antropòlegs, el cost és 

de 68.000 euros. També s’està licitant, tal com es pot observar en el perfil del contractant al 

portal de contractació de la Generalitat, la identificació mitjançant estudis genètics, per un 

import de 793.000 euros. Les tasques d’identificació antropològica que acaba d’esmentar i 

aquests 793.000 euros assegura que no tenen impacte pressupostari perquè les dues quantitats 

són cobertes per la pòlissa de responsabilitat civil i, per tant, no tenen cap repercussió en el 

compte de resultats. 

D’altra banda, l’adjudicació de noves sepultures als afectats per l’esfondrament i la col·locació 

de làpides i altres elements decoratius que s’han pogut executar representen un cost de 15.000 

euros, que tampoc tenen impacte pressupostari perquè també ho cobreix l’assegurança. 

En aquest moments, Cementiris de Barcelona ha començat a oferir als afectats una compensació 

pels danys morals i no està en condicions de dir quin cost tindrà perquè tot just estan iniciant la 

negociació, però s’està estudiant amb la companyia d’assegurances la cobertura d’aquesta 

qüestió. 

Finalment, apunta que ja s’ha iniciat l’execució d’inversions al cementiri de Montjuïc per un 

valor d’1.850.000 euros, tal com es va acordar en el darrer consell d’administració, en el qual el 

Sr. Mulleras era present. I, encara que quedi fora de l’àmbit de l’esfondrament però té un 

impacte en el futur de Cementiris de Barcelona, s’ha adjudicat la contractació d’un pla director 

per a tots els cementiris de la ciutat, que permetrà tenir seguretat sobre el futur dels cementiris, 

per un import de 176.000 euros. 
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Diu que facilitaran tota aquesta informació per escrit. 

 

El Sr. MULLERAS replica que no els han respost a la pregunta més important, que és la 

possible repercussió econòmica de les demandes judicials. Pregunta si és que l’estan amagant i 

demana transparència. Comenta que han pogut saber per notícies a la premsa que s’han 

interposat demandes per profanació i malversació. També han llegit a la premsa que s’han ofert 

5.000 euros per família perquè no reclamin. Pregunta si aquesta informació és certa. Reclama, 

doncs, que les dades no s’ocultin perquè creu que el Govern les coneix i té l’obligació de fer-les 

públiques. 

Finalment, atès que la presidenta comunica que el Sr. Valmaña ha exhaurit el temps 

d’intervenció, afirma que estan davant d’un frau de llei perquè els representants del Govern 

utilitzen el temps per explicar altres coses i no haver de respondre a les preguntes que se li 

formulen, pràctica que denuncia com a habitual. 

 

El Sr. COLOM demana respecte per a les persones que compareixen. 

 

El Sr. MULLERAS replica que és el Govern qui ha de ser respectuós amb els regidors de 

l’ajuntament, que representen molts veïns de la ciutat, i reclama que es respongui a les 

preguntes que formulen. Demana que la seva queixa consti en acta perquè aquesta situació és 

habitual. 

 

La PRESIDENTA reitera que s’han acabat els temps d’intervenció i talla la polèmica que es 

produeix entre els membres del Govern i el Sr. Mulleras. 

 

El Sr. SIERRA manifesta la seva queixa perquè el Govern menysprea els grups municipals 

quan no respon a les preguntes que se li formulen en un debat polític i que sistemàticament 

siguin els tècnics els qui responen. 

 

El Sr. BLASI discrepa de les queixes anteriors i creu que en aquest punt, a diferència d’altres 

ocasions, sí que s’han donat les respostes adequades, independentment que agradin més o 

menys. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/9299) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda, de 14 de novembre de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/7131) Que el Govern municipal identifiqui les zones i el comerç susceptible de ser 

afectat per obres de llarga durada per tal de endegar les accions contemplades en la mesura de 

govern i que se'ns presenti un informe sobre les accions a dur a terme i el calendari previst a la 

comissió del proper mes de gener. 

 

El Sr. BLASI suposa que el Govern afirmarà que ha executat el prec del qual fan el seguiment i, 

per tant, es limita a preguntar per quina raó no ha presentat l’informe que es demanava. 

Finalment, recorda que a la Comissió d’Urbanisme celebrada el mes de maig es va posar de 

manifest que s’estan iniciant moltes obres a la ciutat de Barcelona i emplaça el Govern a donar 
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compliment a aquella mesura de Govern. També espera que els resultats es vegin. 

 

El Sr. COLOM assegura que el Govern està fent la feina perquè la Direcció de Comerç detecta 

quines són les obres de llarga durada, es posen recursos a disposició dels districtes perquè 

puguin donar suport a les necessitats especials del comerç, entre les quals hi ha la compensació 

pels efectes de les obres de llarga durada i també actuacions durant la campanya de Nadal. 

A continuació, informa que l’any 2017 s’han pres mesures a Sant Andreu, a Gràcia, a Sant 

Antoni o a Sants-Montjuïc. La Direcció de Comerç també ha fet actuacions a l’avinguda del 

Paral·lel i a la plaça de les Glòries. Aquestes actuacions, afegeix, es repetiran l’any 2018. 

Apunta que el mes de gener encara no es tenen les dades perquè en aquell moment s’informa els 

districtes de les obres previstes i els districtes han de proposar les mesures que creuen adients. 

En aquest moment, doncs, hi ha obres detectades però encara no tenen la resposta dels 

districtes. En tot cas, es compromet a fer un informe sobre les actuacions de 2017 i sobre les 

previsions per a 2018, de manera que se’n pugui fer un seguiment. Però matisa que no es pot 

tenir un informe complet, perquè la situació evoluciona. Així, doncs, accepta la crítica que el 

Govern no ha complert els terminis. 

 

El Sr. BLASI agraeix que el Govern doni continuïtat a aquesta mesura i recull el compromís del 

Sr. Colom de fer aquest informe. Aprofitant que el Govern encara està rebent els informes dels 

districtes, demana que s’hi incloguin les obres de l’avinguda del Príncep d’Astúries, a cavall 

entre els districtes de Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi, perquè sembla que el districte de Gràcia no 

té la intenció d’incorporar aquestes obres per una raó estrictament temporal, malgrat que se sap 

que és una obra de llarga durada. 

 

El Sr. COLOM assegura que aquesta obra la tenen detectada. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/9295) 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 19 d'octubre de 2017: 

(M1519/6999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a reduir 

la càrrega fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles que recau sobre els aparcaments de vehicles, 

tant de particulars com de garatges, a partir de l'exercici 2018. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el mes d’octubre de 2017 es va aprovar una proposició sobre 

l’IBI que paguen els aparcaments de vehicles i per reduir la càrrega fiscal, com una qüestió de 

justícia fiscal. El Grup Popular torna a plantejar aquest tema perquè, malgrat que la proposició 

es va aprovar en aquest moment encara no s’hi ha fet res. Assenyala que aquest problema és 

conegut, que es va planejar en la Comissió No Permanent d’Estudi de la Situació Econòmica. 

Indica que s’està aplicant un tipus de l’1 % a la majoria d’aparcaments de Barcelona quan 

només s’hauria d’aplicar als que tenen un valor cadastral més alt. Entén que aquesta política no 

respecta l’esperit de la llei. Per aquesta raó, el Grup Popular reclama que s’introdueixi aquest 

canvi per fer més just el tribut dels aparcaments de Barcelona i que es modifiqui el llindar per 

tal que aquest 1 % solament l’hagin de pagar el 10 % dels pàrquings que tenen més valor 

cadastral. És conscient que les ordenances fiscals d’enguany no s’han aprovat, però també 

saben que l’estiu anterior es varen aprovar modificacions puntuals de les ordenances, raó per la 

qual insisteix a demanar que es faci aquesta modificació puntual. 
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El Sr. AYALA comenta que el Sr. Mulleras no fa una interpretació exacta de la proposició que 

es va aprovar, que consistia a reduir la càrrega fiscal, i assegura que això s’ha fet. Assenyala 

que després de diversos anys en què la càrrega fiscal dels pàrquings havia pujat a causa del 

decret del Govern Rajoy de l’any 2011, que obligava els ajuntaments a apujar un 10 % l’IBI a 

les ciutats que no havien fet la revisió cadastral, el primer per obligació de la llei i el segon a 

causa de les ordenances fiscals, que varen tenir el suport del Grup Popular, enguany per primera 

vegada la càrrega fiscal del 47 % dels immobles de Barcelona i del 89 % dels aparcaments de la 

ciutat. 

Quant a la segona part, en què el portaveu Popular creu que hi ha una mala interpretació de la 

llei, comenta que si el Govern acceptés el seu suggeriment no la malinterpretaria, sinó que la 

incompliria directament. Així, apunta que la llei preveu que un 10 % dels aparcaments tingui un 

tipus impositiu superior. En aquests moments els pàrquings que tenen un ús superior és el 9,9 % 

i no és, per tant, la pràctica totalitat, tal com afirma el Sr. Mulleras. De tota manera, manifesta 

que fins i tot en cas que el límit que hi hagués a l’ordenança no estigués ben posat, la llei permet 

fins al 10 % i, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona insisteix que el tipus agreujat afecta el 

9,9 % dels aparcaments. Replica, doncs, que el que ha comentat el Sr. Mulleras no és cert. 

 

El Sr. MULLERAS demana que el Sr. Ayala no faci de talibà ideològic, perquè és un tècnic i 

hauria de saber que tots els comentaris que ha fet estan absolutament documentats, i no pas per 

ell, sinó per l’ajuntament mateix. Per tant, insisteix que el llindar dels 15.000 euros hauria de 

ser de més de 300.000 euros. Així, qüestiona que solament el 10 % dels pàrquings de Barcelona 

valguin més de 15.000 euros. Per tant, un impost que només s’hauria d’aplicar al 10 % 

d’aquests negocis s’està aplicant a la immensa majoria dels pàrquings de Barcelona. Creu que 

és una qüestió de sentit comú, que no pot refutar ningú. 

 

El Sr. AYALA replica que les dades de l’ajuntament, que pot oferir com a tècnic, indiquen que 

l’IBI augmentat s’aplica al 9,9 % dels pàrquings. En segon lloc, comenta que fins i tot en el cas 

que l’ordenança no fos correcta i afectés més del 10 % dels aparcaments, la llei ho impediria. 

Suggereix al Sr. Mulleras que demani l’informe a l’Institut Municipal d’Estadística, perquè 

aquesta és una dada tècnica i no en fa cap interpretació. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.27 h. 

 


