ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ
Sessió de 22 de maig de 2013
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 22 de maig de 2013, s’hi reuneix
la Comissió d’economia, Empresa i Ocupació, sota la presidència de la Ima. Sra. Assumpta
Escarp i Gibert. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Sònia Recasens i Alsina, Raimond
Blasi i Navarro, Sara Jaurrieta Guarner, Joan Trullén Thomàs, Jordi W. Carnes i Ayats, Xavier
Mulleras Vinzia, Míriam Casanova Doménech, Joaquim Mestre Garrido, Janet Sanz Cid, Jordi
Portabella Calvete, assistits per la Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que per delegació del
secretari general de la Corporació, certifica.
També hi són presents els Srs: Josep Maria Rius i Medina, Director de Patrimoni, i Antonio
Muñoz i Juncosa, Interventor General.
Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Maite Fandos i Payà i Belén Pajares Ribas i els Ims.
Srs.: Antoni Vives i Tomàs i Gerard Ardanuy i Mata.
S’obre la sessió a les 16.30 h.

I)

Aprovació de les actes de les sessions de 17 i 24 d’abril i 8 de maig de 2013.

S’aproven.
II) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:
Acords de la Comissió de Govern de 24 d’abril de 2013:
1.-

(93A/2013) APROVAR la incorporació a la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013 dels romanents de crèdit de la Liquidació
del Pressupost de 2012, corresponents a despeses amb finançament afectat per un import de
6.552.444,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els
romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats (compromisos
concertats) i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació.
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2.-

(93B/2013) APROVAR la incorporació a la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013 dels romanents de crèdit de la Liquidació
del Pressupost de 2012, corresponents a despeses amb finançament afectat per un import de
4.209.789,11 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria al Pressupost de l’exercici immediat
següent els romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats (drets
reconeguts) i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació.

3.-

(93C/2013) APROVAR les modificacions de crèdit consistents en transferències de crèdit de la
pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2012 per a
l’exercici 2013, d’import de 2.057.331,09 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm.
13041691; APROVAR la incorporació a la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013 dels romanents de crèdit de la Liquidació
del Pressupost de 2012 per un import de 2.057.331,09 euros, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient,
finançats amb les transferències de crèdit de l’apartat anterior; DONAR-NE compte a la
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació.

4.-

(3-059/2013) APROVAR l’expedient núm. 3-059/2013 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per ingressos de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 20.000,00 euros, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable 13041095 i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia,
Empresa i Ocupació.

5.-

(3-061/2013) APROVAR l’expedient núm. 3-061/2013 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per ingressos de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 2.165,40 euros, de conformitat amb
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient,
referència comptable 13041295 i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia, Empresa i
Ocupació.
Acord de la Comissió de Govern de 8 de maig de 2013:

6.-

(3-068/2013) APROVAR l’expedient núm. 3-068/2013 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per ingressos de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 900.070,55 euros, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable 13042595; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia,
Empresa i Ocupació.
b) Mesures de govern
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c) Informes
La Sra. ESCARP, abans de començar, anuncia que el punt número dos de l’ordre del dia, la
compareixença sol·licitada pel Grup Municipal del PP, decau; que el seguiment de la proposició
del Grup Municipal del PSC també decau perquè queda subsumit amb l’informe que presenta el
Govern, i que, si tothom hi està d’acord, el prec número 14 del Grup Municipal d’ICV-EUiA
s’unirà a la pregunta que presenta el del Grup Municipal del PSC al punt número 18.
A la Comissió:
1.-

Anella Olímpica.
La Sra. RECASENS explica que la compareixença respon a un tema que la Comissió ja havia
tractat abans i que l’oposició havia demanat de debatre en diverses ocasions: el model de gestió
de l’Anella Olímpica, que reuneix un conjunt d’instal·lacions amb diverses rendibilitats
econòmiques i intensitats d’ús. Tot seguit, recorda que el Govern anterior ja s’havia plantejat
quin havia de ser i, per això, opina que cal tirar endavant un model de gestió conjunta.
Subratlla que són unes instal·lacions primordials per a Barcelona i que cal un model de gestió
conjunta de l’Anella Olímpica, que inclou el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic i l’Esplanada.
En aquest sentit, admet que la diversitat d’usos i de tipus d’instal·lacions que conté l’Anella
condiciona aquest model de gestió. A més, destaca que l’Anella Olímpica es troba entre les
instal·lacions de la muntanya de Montjuïc, que està en un procés d’al·legacions, de modificació
de PGM, la qual cosa també condiciona aquest model de gestió.
A continuació, explica que el Govern municipal fa dos anys que estudia els usos dels diversos
equipaments per determinar quin seria el model de gestió òptim per a la muntanya.
Seguidament, admet que el model que presenten no inventa res que no es conegui, però creu
que fa palesa l’aposta del Govern per un model concret, definitiu, que tanqui debats sobre el
model de gestió de l’Anella. En aquest sentit, anuncia que el Govern municipal aposta per una
empresa pública, BSM, a la qual l’Ajuntament encarrega el manteniment i la gestió de les
instal·lacions. Reconeix que és el mateix model que l’actual, però, tanmateix, expressa el desig
de fer alguns apunts per remarcar alguns fets que al seu parer maximitzaran els usos i la
rendibilitat econòmica de les instal·lacions, com també la rendibilitat de promoció de la ciutat.
Exposa que BSM contracta amb diferents actors nacionals i internacionals la promoció per a
l’ús musical i cultural de les instal·lacions, i amb diferents comitès organitzadors els grans
esdeveniments esportius, i remarca que l’aposta del Govern és un model que equilibra l’entrada
d’operadors internacionals musicals i culturals i la presència de grups musicals i culturals locals
que cal mantenir.
A continuació, justifica que el Govern aposti per aquest model de gestió i el diferencia dels
altres dos models que s’havien plantejat: d’una banda, el de Barcelona Promoció
d’Instal·lacions Olímpiques, en què la gestió era 100% municipal, però que presentava
mancances quant al manteniment i la inversió de les instal·lacions; i, de l’altra, el model que
s’havia estudiat durant el mandat anterior, en què el 100% de la gestió de les instal·lacions
s’atorgava a un únic operador privat.
Assegura que el Govern no era partidari de deixar les instal·lacions olímpiques en mans d’un
únic operador internacional, perquè això condicionava l’ús de les instal·lacions, ja que
expulsava l’operador o promotor musical i cultural local i, a més, els deixava les mans lligades
a l’hora d’atraure esdeveniments esportius o culturals que promocionen la ciutat però que no
han de tenir un rendiment econòmic 100%. A parer seu, a la ciutat li interessa utilitzar aquestes
instal·lacions olímpiques per fer promoció de la ciutat, la qual cosa acaba tenint un impacte
econòmic.
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Afegeix que, després de 23 anys, la ciutat és un exemple d’utilització i manteniment d’unes
instal·lacions olímpiques en un nivell d’inversió molt elevat i de qualitat, i expressa el seu desig
que continuï sent així. Reitera, doncs, que la intenció és garantir l’equilibri i la flexibilitat entre
els esdeveniments lúdics i musicals, més rendibles econòmicament, i els esdeveniments més
culturals o de promoció de la ciutat, que poden no ser tan rendibles econòmicament però que
tenen un efecte d’impacte de promoció de ciutat.
Afirma que s’està garantint l’accés de totes les companyies de promoció musical, tant locals
com internacionals. Tanmateix, admet que cal tenir flexibilitat per lligar amb els grans
promotors internacionals uns acords marc més estables perquè no hagin de negociar concert a
concert o esdeveniment a esdeveniment, amb la seguretat que tenen x concerts programats l’any
i que poden disposar de les instal·lacions, tot garantint l’equilibri amb els promotors locals.
A més, afegeix que es garanteixen les condicions tècniques i de seguretat de cada esdeveniment
lligades a la llicència municipal. En opinió seva, aquesta gestió municipal permet una
interlocució directa amb els districtes que, juntament amb el fet que sigui una instal·lació
municipal, permet un grau de supervisió per part de l’òrgan gestor i de seguretat que representa
un plus respecte a l’operador privat.
Afirma, també, que es vol perfeccionar aquest model de negoci que han tingut fins ara; creu que
hi ha alguns elements de maximització que poden arribar a portar més rendibilitat econòmica o
més garanties de seguretat. Així doncs, subratlla que no es tracta d’un model immobilista, sinó
que es vol innovar. En aquest sentit, explica que estan preparant un concurs públic per a la
instal·lació del sistema de control d’accessos a les instal·lacions que permeti que el procés de
venda d’entrades es faci d’acord amb cada esdeveniment, però que l’operador municipal pugui
tenir el sistema de control de la venda d’entrades que permeti supervisar la sectorització.
A continuació, fa referència a l’Estadi, que en aquests moments és un equipament sense
maximització d’usos i que, per tant, al seu parer té recorregut. Apunta que hi pot haver una
possible concurrència per a la gestió de l’Estadi que permeti una maximització d’ús i més
aportació econòmica a les despeses de manteniment per equilibrar els ingressos i les despeses
d’aquest equipament. En aquest sentit, aclareix que parla de la cessió d’ús dels espais annexos,
de les oficines, dels despatxos, d’una petita zona comercial, dels vestidors —fins i tot per poder
fer visites turístiques— i del camp d’esports, en aquest cas per a esdeveniments esportius o del
tipus que es consideri oportú. Subratlla que es tractaria d’una cessió d’ús, no d’una concessió ni
d’un concurs, que permetés rendibilitat econòmica i la gestió continuaria sent municipal.
D’altra banda, després d’haver fet els estudis oportuns, descarta l’opció d’un naming que
pogués patrocinar les instal·lacions esportives; no obstant això, es mostra convençuda que hi ha
espai suficient per patrocinar mitjançant tècniques de naming alguns espais de l’Anella o
customitzar alguns espais mentre s’hi celebrin esdeveniments específics. Assenyala que aquesta
via permetria una rendibilitat econòmica que ara no està prevista.
En resum, assenyala que hi ha tres possibles concurrències, externalitzacions o entrades a
partenariats privats: la venda d’entrades i el control d’accessos, el naming i l’Estadi Lluís
Companys.
Finalment, tot remetent a la pàgina corresponent de l’informe, exposa que es pot visualitzar el
recorregut plantejat i el model que volen perfeccionar. Comenta que el Palau i el Club Sant
Jordi tenen una proporció favorable entre ingressos i despeses, mentre que no és així en els
casos de l’Estadi o l’Esplanada. Destaca especialment el cas de l’Estadi, en què la desproporció
entre ingressos i despeses és evident. A continuació, explica que, en global, si parlen de la
gestió conjunta i d’un any estàndard de l’Anella, entre els ingressos i les despeses hi hauria un
dèficit d’explotació de l’Anella de tres milions d’euros, i afegeix que es plantegen poder
equilibrar-lo mitjançant les possibilitats que ha comentat.
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El Sr. CARNES es pregunta quan es formalitzarà la UTE entre l’operador local i l’operador
internacional, perquè aquesta és la conclusió a què arriba després d’haver escoltat la Sra.
Recasens. Afegeix que en l’informe s’inclouen un parell d’aspectes que, a parer seu, són una
obvietat: que es preservarà l’interès públic i que hi haurà concurrència en la gestió i la promoció
d’instal·lacions. Insisteix que és obvi, però remarca que seria preocupant que no fos així.
Tot seguit, demana si s’està intentant que els operadors catalans passin a ser partners
internacionals o que tinguin alguna aliança amb algun operador internacional, i es mostra
convençut que d’aquí a un o dos anys caldrà reflexionar sobre quin és el balanç i quin és el
compte de resultats de BSM. A més, tot i que es mostra comprensiu amb el fet que hi hagi uns
operadors catalans que intenten trobar el seu espai i créixer, demana quina és l’estratègia:
mantenir-se independents o arribar a alguna aliança amb algun operador internacional? Segons
el Sr. Carnes, això marcarà una estratègia o una altra.
Pel que fa al sistema de control d’accessos, considera també que és redundant i evident
especificar que sortirà a concurs públic.
Tot seguit, reclama l’estudi de l’ingrés i el cost hipotètics del model que s’intenta formular i,
per acabar, pregunta si el Govern municipal està impulsant algun procés o bé deixa que el lideri
la iniciativa privada, o bé si s’està afavorint algun tipus de partenariat.
El Sr. MULLERAS, primer de tot, agraeix l’informe a la tinenta d’alcalde. Tanmateix, retreu
que no se sàpiga si aquest serà l’últim o el penúltim capítol de la gestió de Montjuïc. Afegeix
que aquesta gestió costa als barcelonins 5 milions d’euros cada any: 3.300.000 euros a través
dels tres equipaments municipals de què parla l’informe i 1.700.000 euros en la resta
d’equipaments i instal·lacions que l’Ajuntament té a Montjuïc.
Exposa que en l’informe que avui es presenta el Govern municipal dóna per tancada la
col·laboració publicoprivada en la gestió de les instal·lacions de Montjuïc. A parer seu, però,
això suposaria continuar amb les pèrdues milionàries de l’Ajuntament en la gestió actual de les
instal·lacions de la muntanya de Montjuïc. Admet que aquestes instal·lacions presenten unes
dificultats complexes, que s’hi han de complementar moltes activitats diferents, i que la gestió
de les instal·lacions de Montjuïc hauria d’anar acompanyada del Pla d’usos de Montjuïc.
Tanmateix, remarca que el Govern ja coneixia la situació de Montjuïc quan va començar a
governar dos anys enrere i quan es va comprometre a posar sobre la taula un nou model de
col·laboració publicoprivada.
A partir de l’informe, doncs, conclou que la col·laboració públicoprivada del Govern se
sintetitza únicament en un nou control d’accessos i en el que anomenen naming, és a dir, posar
noms a espais a través de patrocinadors. Per això demana al Govern que sigui molt més
ambiciós i que no renunciï a la gestió publicoprivada de la muntanya de Montjuïc ni a estalviar
els 5 milions d’euros anuals que costa la gestió de les instal·lacions de la muntanya.
Clou la intervenció reiterant la seva petició que es continuï treballant en la línia de buscar una
gestió publicoprivada de Montjuïc, ja sigui amb socis locals o amb partners internacionals,
perquè, a parer seu, els barcelonins no es mereixen que aquestes instal·lacions els costin 5
milions d’euros cada any.
El Sr. MESTRE recorda que el Grup Municipal d’ICV-EUiA ha demanat en diverses ocasions
la proposta del Govern municipal amb relació al model de gestió de l’Anella Olímpica.
Creu, però, que aquest primer informe és molt genèric i que més aviat fixa unes línies de treball
per als propers quatre anys amb relació a la gestió de l’Anella Olímpica. Pel que fa a aquestes
línies de treball i a algunes possibilitats que preveu l’informe, hi expressa el seu acord. En
opinió seva, és correcte mantenir la gestió per part d’una empresa municipal, BSM, per als
propers quatre anys i establir una línia de treball que pot significar establir contractes des de
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BSM per a la promoció musical, cultural, o amb comitès organitzadors dels esdeveniments
esportius a l’Anella Olímpica.
De tota manera, retreu que l’informe deixi alguns interrogants oberts. Respecte al concurs
públic per al control d’accessos, pregunta per quan està previst, si és immediat, si és per a
aquest any o per al proper. També destaca que queda obert el que a l’informe s’anomena
«possible concurrència d’aspectes importants», és a dir, la gestió de l’Estadi —que és la peça
més difícil de gestionar i de rendibilitzar de l’Anella Olímpica—, la promoció d’instal·lacions i
espais annexos o la cessió del naming.
Insisteix que l’informe és genèric, que inclou línies de treball que poden compartir en general,
però assenyala que cal veure quin recorregut tenen i quins resultats poden donar. En aquest
sentit, expressa l’esperança que en els dos anys de mandat que queden es vegi com es
concreten.
A parer seu, l’informe, fora d’obrir els interrogants que s’han plantejat i de fixar unes línies de
treball, no va gaire més enllà i per això opina que s’estan movent en un terreny molt genèric
abans d’entrar més en concret en la gestió de l’Anella Olímpica, cosa que segurament podran
fer en aquesta Comissió o en el Consell d’Administració de BSM.
El Sr. PORTABELLA creu que aquest és un tema d’alt interès, per això opina que l’informe ha
estat breu. Es mostra convençut que el Govern municipal disposa d’un dossier més ampli i
critica que, després de dos anys, només s’hagin presentat nou pàgines.
Tot seguit, comenta una sèrie de punts amb els quals el Grup Municipal d’UpB està d’acord.
D’una banda, assenyala que es garanteix que les instal·lacions continuïn sent patrimoni de la
ciutat, tal com el Grup Municipal d’UpB va demanar en una de les esmenes presentades l’abril
del 2010. De l’altra, destaca que es garanteix que hi hagi un cert equilibri entre esdeveniments
esportius, culturals i lúdics, cosa que a parer seu és positiva. En aquest punt, aclareix que el
dèficit de l’Anella és de 3 milions d’euros, ja que la xifra de 5 milions d’euros que ha esmentat
el Sr. Mulleras inclou instal·lacions de fora de l’Anella Olímpica.
A continuació, assenyala que la primera cosa que troba bé, però que alhora genera incertesa, és
el fet que «es garanteix l’accés a totes les companyies de promoció musical a disposar de les
instal·lacions» i, paral·lelament, que «es proposa arribar a acords amb grans promotors per a
períodes de 3-5 anys». Opina que en aquest punt és on hi ha la situació de conflicte que es va
generar l’anterior mandat amb els operadors d’origen majoritàriament barceloní, però també
catalans i de l’Estat espanyol, que volien tenir accés a una instal·lació de gran format com el
Palau. Creu que els grans operadors voldran reservar-ho tot per als pròxims 5 anys. Així doncs,
tot i que comparteix la idea que el Govern expressa, expressa el dubte que, de la manera que es
planteja, es garanteix que hi hagi la possibilitat que els operadors locals que no són tan petits
puguin fer-hi concerts o actuacions de caràcter cultural. Opina que aquesta qüestió no està ben
resolta.
Tot seguit, es mostra totalment d’acord que els esdeveniments siguin supervisats per un òrgan
gestor i que hagin de disposar de llicència municipal, la qual cosa considera molt necessària.
Pel que fa a les entrades, cita la Sra. Recasens, que ha dit: «ja buscarem una manera que
puguem tenir, per una banda, un cert control sobre les entrades que es vendran perquè siguin
concordants amb els aforaments». Amb relació a aquesta qüestió, recorda que en alguns llocs
no s’han complert els aforaments i tot ha acabat com el rosari de l’aurora.
En aquest sentit, pregunta si això inclouria el tancament de l’Esplanada, tancament amb el qual
el Grup Municipal d’UpB no estaria d’acord: considera que és surrealista que en els 3 milions
de deute que generen les infraestructures de l’Anella Olímpica s’hi compti l’Esplanada, ja que
és un espai públic. Així doncs, es mostra en desacord amb la idea que l’Esplanada és deficitària
i amb la idea de tancar l’espai públic per poder privatitzar-lo. Al seu parer, és espai públic i s’ha
de tractar com la resta d’espai públic en lloc de dir que és deficitari perquè no s’explota prou
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tenint en compte que es troba al costat d’un estadi i d’un palau d’esports.
Per acabar, planteja que l’únic que és deficitari és l’Estadi i que l’annex és una mica deficitari
però salvable. Pel que fa a l’Estadi, expressa els seus dubtes que hi hagi algun privat que el
vulgui gestionar. Tanmateix, si fos el cas, pregunta si l’Ajuntament es quedaria sense capacitat
d’utilitzar l’Estadi quan ho cregués convenient. Sobre aquesta qüestió, suggereix que caldria
assegurar les mateixes garanties que en el seu moment van impedir la possible privatització del
Palau Sant Jordi. Insisteix en la seva postura contrària a una suposada privatització de l’Estadi i
torna a expressar els seus dubtes que a algú li pugui interessar. A parer seu, el millor contracte
de l’Estadi va ser quan hi jugava l’Espanyol, malgrat que encara era deficitari.
El tercer punt que destaca és que enlloc no s’esmenta el Pla d’usos de Montjuïc. Critica que,
després de la batalla campal que ha suposat el Pla d’usos, una de les peces fonamentals del qual
és l’ordenació de les instal·lacions públiques i de l’Anella de Montjuïc, aquest Pla d’usos no
aparegui en una reflexió a l’entorn de l’Anella de Montjuïc. Creu, doncs, que és un element que
cal incorporar.
Finalment, pel que fa als naming rights, opina que no s’han de privatitzar els espais públics amb
noms i recorda la ruïna que ha significat per a l’Ajuntament de Madrid haver posat el naming de
Vodafone al metro de la Puerta del Sol. Assegura que l’Ajuntament de Madrid hi ha perdut
diners, perquè les infraestructures que han hagut de fer per a la particularització del naming
right han estat més cares del que han cobrat. En aquest sentit, assegura que tothom sap on és el
Palau Sant Jordi i especula que si, en canvi, el nom de l’annex del Palau Sant Jordi inclou el
nom d’una marca i es passa a dir Annex X, ningú no sabrà on és i s’acabarà dient Annex X al
costat del Palau Sant Jordi o les oficines X de l’Estadi Olímpic.
La Sra. RECASENS, respecte al Pla d’usos de la muntanya, assegura que han estat treballant
braç a braç amb Hàbitat Urbà perquè no hi hagués cap aspecte que pogués col·lidir i recorda
que en la compareixença ha esmentat la modificació del PGM de la muntanya. Aclareix que
quan parlaven d’«un marc únic i d’especial protecció: la muntanya de Montjuïc» feien
referència a la modificació del PGM de la muntanya, que està en tràmit d’al·legacions, però que
s’ha tingut en consideració.
Quant al naming, subratlla que es tractaria únicament de posar el nom de patrocini en sales
determinades durant esdeveniments especials. Afegeix que van descartar que es pogués afegir
un nom comercial al de l’Estadi Lluís Companys o al del Palau Sant Jordi. A més, afirma que el
Govern està d’acord que el patrimoni continuï estant en mans públiques, amb equilibri d’usos
esportius i culturals.
Pel que fa a les garanties als promotors internacionals i locals, explica que els acords estables
als quals fan referència no se signarien només amb promotors internacionals, sinó també amb
promotors locals, que de fet ja han esdevingut grans operadors internacionals. Aclareix que es
tractaria que amb la repetició o en funció del grau de compromís envers la utilització del Palau
Sant Jordi tindrien avantatges quant a ràpels, llicències administratives o aquest tipus d’acords.
Assegura que no permetran que un operador internacional reservi tot l’any, perquè seria el
mateix que si haguessin fet el concurs. Per això, insisteix que es tracta d’arribar a acords
estables, perquè els grans operadors, locals o internacionals, necessiten saber que poden
comptar amb el Palau Sant Jordi per a les seves gires internacionals.
Amb relació a la UTE que ha esmentat el Sr. Carnes, creu que la iniciativa privada marcarà cap
a on vol anar i diu que és ben lliure d’arribar als acords als quals vulgui arribar. Subratlla que
tots els operadors locals i internacionals —grans i petits— que s’han consultat se senten
còmodes amb aquest model. Per això, explica que quan parlava de tancar el debat es referia a
fer, com a Govern, un posicionament clar i tancar el debat d’un concurs, com s’havia plantejat
en el mandat anterior.
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Aclareix que el partenariat privat s’obrirà només a aspectes concrets: control d’accessos,
ticketing, naming i cessió d’usos de l’Estadi. En tot cas, assegura que el Govern pren una
posició contrària a donar tot el conjunt de l’Anella en un concurs públic a un únic promotor
operador.
A més, afirma que qui es faci càrrec de l’Estadi haurà de tenir en compte que els usos que en
prevegi hauran de ser compatibles amb el fet que en un moment determinat l’Ajuntament
necessiti l’Estadi per a finalitats esportives i indica que, tot i que és obvi, no han deixat de tenir
en compte la preservació de l’interès municipal i la promoció de la ciutat.
Admet que la cirereta és el Palau, per això expressa el desig de preveure la gestió única de tota
l’Anella, perquè a partir d’aquí es pot rendibilitzar i eixugar el dèficit del conjunt.
Pel que fa als ingressos i costos hipotètics del model, puntualitza que no hi ha cap estudi fet i
retreu al Sr. Carnes que el Govern anterior tampoc no hagués elaborat aquest estudi que ara
reclama. En tot cas, recorda que en el model anterior s’havia reservat l’espai per a usos
municipals només 45 dies l’any, mentre que només els Mundials de Natació el necessitaven
durant 60 dies, la qual cosa generava un cost claríssim d’indemnització a l’operador privat i un
desajust important.
Tot seguit, i en resposta al Sr. Mulleras, remarca que no hi ha cap estudi que digui que pel
simple fet de privatitzar s’eixuga el dèficit. En aquest sentit, assegura que el Govern anterior ho
va intentar i que el Govern actual ha estat dos anys fent estudis aprofundits i ha arribat a la
conclusió que no hi ha aquesta relació causa-efecte directa. Per això, diu, s’aposta per aquesta
externalització puntual, per veure si d’aquesta manera es pot arribar a eixugar o minimitzar el
dèficit.
A continuació, admet que el que s’ha exposat avui és un resum de l’informe, amb la intenció
que la informació fos digerible, però assegura que les propostes presentades van avalades per
uns estudis i una feina prèvia i creu que l’òrgan oportú per poder-ho parlar amb profunditat són
els consells d’administració de BSM.
Amb relació al calendari de concursos, exposa que la intenció és que els accessos siguin licitats
i adjudicats enguany, però que la qüestió de l’Estadi encara es troba en una fase de prospecció.
En aquest sentit, manifesta que s’ha detectat que hi hauria interès en alguns usos i assegura que
estan intentant que es pugui treballar o, si més no, plantejar als grups la possibilitat dins
d’aquest mateix exercici.
Finalment respon al Sr. Portabella que estan parlant de la gestió de l’Anella, que també preveu
l’Esplanada: que davant d’un esdeveniment prou important i d’abast internacional es puguin
tancar l’Esplanada i l’Anella per esponsoritzar-les, customitzar-les i explotar-les per un
esdeveniment concret. Com a exemple d’això, parla dels X Games que s’han celebrat el cap de
setmana anterior.
El Sr. CARNES dedueix del que ha dit la Sra. Recasens que es volen generar ingressos i opina
que és lícit. Tanmateix, demana que en qualsevol procés que es vulgui fer hi hagi un procés de
lliure concurrència i, per tant, un procés públic per a la concessió dels possibles namings.
Pel que fa al fet de posar noms a determinats espais però no al tot, demana que no s’equivoquin
amb aquesta història i que es faci amb totes les garanties, en tot el procés, i amb totes les
conseqüències. Si no, a parer seu, serà obrir la porteta per acabar obrint la porta gran, i posa
com a exemple el cas del Barça amb la Qatar Foundation, que a passat a ser Qatar Airlines.
El Sr. MULLERAS demana que s’expliqui quin ha estat el cost de l’informe i, en cas que s’hagi
fet amb recursos externs, amb quina consultoria s’ha fet.
Insta a millorar l’eficiència de la gestió. Assegura que la gestió és ineficient i que totes les
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instal·lacions generen pèrdues, tot i que admet que, quan parlen de 5 milions, hi inclouen, per
exemple, Barcelona Teatre Musical. Suggereix que es busquin les sinergies en la rendibilitat,
que s’obrin els horitzons i que l’Ajuntament continuï treballant en aquestes col·laboracions
publicoprivades perquè, al seu parer, l’Ajuntament ha de millorar l’eficiència de la gestió
d’aquestes instal·lacions de Montjuïc, tant si les gestiona directament com si ho fa buscant
col·laboracions publicoprivades. Per acabar, insisteix que es continuïn buscant aquestes
col·laboracions, i que no es limitin als controls d’accessos i als namings que la Sra. Recasens ha
comentat.
La Sra. RECASENS exposa que en temes de naming el Govern municipal té algunes coses molt
clares: que la ciutat té un compromís ferm amb el no-consum de begudes alcohòliques i que, per
tant, s’aniran veient quines ofertes arriben.
En resposta al Sr. Mulleras, assegura que busquen un model que millori l’eficiència en la gestió,
mantenint un altre equilibri i un altre model.
A més, comenta que l’informe s’ha fet amb recursos interns, tot i que parcialment, quant als
namings i l’estudi per veure si el mercat és rendible o si hi hauria interès per utilitzar
parcialment namings molt concrets, s’ha recorregut a la consultora IMG, especialitzada en
aquest tipus de prestació de serveis. Pel que fa al cost, diu que el desconeix.
Es dóna per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal PP:
2.-

(M1115/7546) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’identificar tots
els programes i els serveis de Barcelona Activa, l’estratègia Barcelona Growth, la despesa en
promoció turística i econòmica internacional, i l’increment en despesa en cultura i esport,
durant l’any 2013 i en els exercicis posteriors, associant-los amb la partida pressupostària
corresponent (codi i import), i especificant per a l’any 2013 i per a cada concepte de despesa si
va a càrrec de la pròrroga del Pressupost 2012 o de l’ampliació per modificacions de crèdit.
Es retira
Del Grup Municipal ICV-EUiA:

3.-

(M1115/7554) Que comparegui el responsable del Govern municipal per al que presenti la
valoració i les mesures que ha pres el Govern municipal per fer front als 1.275 expedients de
regulació i ocupació presentats a la ciutat de Barcelona al 2012, que afecten 18.202 treballadors
i treballadores.
La Sra. SANZ explica que el seu grup sol·licita aquesta compareixença arran de les darreres
informacions publicades pel Consell Econòmic i Social de Barcelona i el sindicat de CC.OO.
Més concretament, fa referència a algunes de les dades de l’informe de CC.OO., en què es
posava de manifest que el 2012 es van fer 1.275 expedients de regulació que afectaven més de
18.000 persones.
Afegeix que les dades generals són que a Catalunya els ERO es disparen i creixen un 71,6%
amb relació al 2011, que la província de Barcelona és de les més afectades i que la ciutat de
Barcelona acumula el major nombre d’expedients de regulació i el major nombre de persones
afectades. Conclou, en definitiva, que l’atur no para de créixer.
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A continuació, comenta que els mateixos informes apunten algunes respostes al perquè
d’aquesta situació. En primer lloc, destaca les polítiques de l’austeritat, que estan produint una
depressió del concurs intern. En segon lloc, es refereix a les polítiques de reforma del mercat
laboral, que han estimulat que les empreses utilitzin el mecanisme dels expedients de regulació
per regularitzar plantilles i fer acomiadaments, aprofitant els estalvis de l’autorització
administrativa que abans es preveien i l’abaratiment de les indemnitzacions. En aquest sentit,
sosté que les reformes laborals i el desert de polítiques industrials actives tenen unes
conseqüències nefastes pel que fa a l’ocupació i a la reactivació econòmica. Per tot això, es
mostra preocupada, suggereix que des de Barcelona es doni algun tipus de resposta i pregunta
quines polítiques s’han dut a terme per atacar aquesta problemàtica.
Per acabar, destaca una altra dada que, a parer seu, és preocupant i diferencia anys anteriors del
2012 i és el fet que la majoria d’expedients de regulació es donen en el sector de serveis.
La Sra. RECASENS afirma que al Govern li preocupa tant o més el que passa a la ciutat.
Recorda que l’alcalde, quan promociona la ciutat de Barcelona, també fa referència a la gravetat
de la situació de la crisi econòmica i de les xifres d’atur, i que ella mateixa, en una entrevista
per la ràdio, va parlar de xifres insuportables. Afegeix que parlar de 110.000, 115.000, 116.000
aturats a la ciutat és una preocupació de tots.
Com que la Sra. Sanz es refereix específicament al nombre d’expedients de regulació
d’ocupació, presenta dues xifres per il·lustrar l’evolució d’aquests expedients a Barcelona i
dimensionar el problema i després es compromet a explicar què estan fent. Tot seguit, assenyala
que entre el 2009 hi va haver 821 expedients de regulació que van afectar 28.200 treballadors,
mentre que el 2012 n’hi va haver 1.333, que en van afectar 19.590. Admet que l’eliminació de
l’autorització administrativa per part de l’autoritat laboral per procedir a un expedient de
regulació d’ocupació pot haver disparat els expedients de regulació temporal de treball.
Recorda que el Govern va tirar endavant tres casos concrets d’atenció específica a tres
expedients de regulació i que Barcelona Activa va ser designada pel SOC com a entitat gestora
d’un projecte de recol·locació cofinançat amb la Unió Europea, amb càrrec als fons europeus
d’adaptació a la globalització. Explica que es van atendre 104 persones afectades per ERO i
que, després d’un procés intensiu de cerca de feina i d’uns cursos de qualificació de
recol·locació entre el gener i el setembre de 2011, de les 104 persones participants, se’n van
contractar 60, és a dir, el 58%.
Afegeix que també es va fer un projecte d’acompanyament dels expedients de regulació de
Comesa i Irisbus, finançat 100% per l’Ajuntament. En concret, explica que es van destinar
80.000 euros a una tasca de prospecció i detecció de necessitats entre les empreses per readaptar
perfils i intentar recol·locar els treballadors mitjançant els recursos que ofereix Barcelona
Activa (prospecció d’empreses, millora de competències, formació específica, ús del
Cibernàrium i informació) i exposa que hi van participar 53 persones i que, en acabar la
intervenció, 27 persones, el 51%, van accedir a una contractació.
Dit això, afirma que Barcelona Activa no ha tornat a fer cap acció específica sobre ERO
concrets i es mostra oberta a debatre a fons si és el model que convé a tothom. Mentrestant,
assegura que el que s’intenta fer és dedicar una atenció continuada a l’aturat i posar a la seva
disposició l’estructura professional i molt flexible de Barcelona Activa a la recerca de feina:
assessorament personalitzat, orientació i recerca de feina, desenvolupament professional, el web
Barcelona Treball i la plataforma Empresa-Ocupació. Es compromet a fer arribar informació
sobre cada un d’aquests projectes.
Pel que fa als programes, n’esmenta alguns. En primer lloc, parla del Programa d’inserció
sociolaboral, que consisteix en una atenció personalitzada intensiva per a la reinserció de
persones amb problemes sociolaborals, en col·laboració amb la Quarta Tinència d’Alcaldia i
Serveis Socials. En segon lloc, també parla d’un programa específic per a dones, «Dona
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impuls», un programa personalitzat de recerca de feina orientat a la recerca de persones amb
baix nivell d’autonomia personal en què es combinen formació grupal i seguiment personalitzat,
també en col·laboració amb Serveis Socials. En tercer lloc, es refereix a «Joves per l’ocupació»,
un programa cofinançat pel SOC dirigit específicament a 120 joves d’entre 16 i 25 anys, amb
baixa qualificació i en situació d’atur, que estableix ajuts a la contractació per a les empreses.
En quart lloc, fa referència a «De l’atur a l’acció», que és un programa integral d’orientació,
formació i adquisició d’experiència professional per a entitats sense afany de lucre adreçat a 60
persones aturades amb una antiguitat a l’atur superior a un any que hagin exhaurit la prestació
d’atur o el subsidi. A més, afegeix que el programa també inclou ajuts a la contractació. En
cinquè lloc, parla del programa del SOC «Formació en àrees prioritàries», que consisteix en 65
accions formatives ocupacionals en sectors d’interès prioritari: 1.300 places i 3.800 hores de
formació en el sector de serveis socioculturals a la comunitat logística, comerç i màrqueting. En
sisè lloc, es refereix a «Treball als barris», un programa ocupacional, formatiu i de dinamització
econòmica en 12 barris d’especial atenció que atén 3.000 persones de barris afectats
especialment per l’atur i que és un programa finançat pel SOC. En darrer lloc, esmenta un
projecte que estan a punt d’enllestir i que consisteix a identificar amb el sector mobile on hi pot
haver capacitació professional i veure com es podria reorientar la formació de persones joves
cap a aquest sector específic.
La Sra. SANZ, primer de tot, fa referència a unes dades que es van conèixer el dia anterior a
través d’una enquesta que es va fer pública i en destaca tres elements: 1) Gairebé el 70% de les
persones enquestades manifesten que tenen poca o cap confiança en el seu govern per superar
els reptes de la crisi econòmica. 2) La valoració de la gestió de la crisi per part de l’Ajuntament
ha caigut notablement en un any, a diferència del que succeïa amb el Govern anterior. 3)
Gairebé la meitat dels enquestats continua afirmant que la crisi i l’atur són els elements més
preocupants. És per tot això que exigeix una estratègia.
Tot seguit exposa que amb la preocupació no n’hi ha prou i que cal actuar per evitar aquesta
situació. Pel que fa a les dades que la Sra. Recasens ha presentat, destaca una diferència: que en
els ERO del 2009 hi havia un acord, un pacte, que s’estava desenvolupant una feina amb els
agents socials i les parts implicades i que avui no hi és, perquè Barcelona Creixement no
funciona en cap sentit.
Recorda que a finals del 2011 el Grup Municipal del PSC ja va presentar una proposició en què
demanava la creació d’un consorci d’ocupació metropolità, i que en una proposició aprovada
per unanimitat es van demanar programes específics d’inserció. Així doncs, considera que a
principis del 2012 ja va tenir lloc el debat sobre si calia destinar-hi recursos Critica que,
tanmateix, no s’hagi fet res.
Es mostra convençuda que l’Ajuntament es pot esforçar moltíssim i ampliar la política
municipal orientada a la reinserció laboral de les persones aturades, a conèixer els sectors amb
més risc d’expedients de regulació d’ocupació i a adequar els programes. En aquest sentit,
puntualitza que en els programes que la Sra. Recasens ha esmentat no n’hi ha cap adreçat a
reorientar aturats de sectors industrials concrets que ara ja no tinguin sortida cap a altres sectors,
a diferència del que es fa als països europeus. Per això, demana estratègies específiques,
especialment en el sector serveis.
A continuació, afirma que Barcelona es troba al límit per resistir la crisi, ateses les retallades i
que un 42% dels aturats de la ciutat no rep cap prestació, segons l’informe del Consell
Econòmic i Social. Subratlla, a més, que els desequilibris territorials són cada cop més grans i
considera que, malgrat que hi ha moltes propostes en clau indústria i internacionalització, la
formació és la clau. En aquest sentit, assenyala que hi ha 3.000 joves que no poden pagar les
matrícules i que el mateix problema es produeix amb les taxes de formació professional. Per
això, pregunta quines són les propostes en aquesta direcció.
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Per acabar, recorda que la setmana anterior la Generalitat reconeixia que dissenyava un nou full
de ruta d’acord estratègic amb els diferents agents socials que buscava «reactivació, ocupació i
cohesió social», i que tornava a asseure en una taula tots els actors socials per canviar les
polítiques, ja que tots coincidien que la mal entesa austeritat no té sentit sense estímuls de
creixement. Per això, es mostra favorable a totes les accions que impulsa el Govern municipal,
però creu que no són suficients i que cal fer més per resoldre aquesta situació dramàtica.
El Sr. TRULLÉN comença fent referència a l’increment de les dificultats en l’economia de
Barcelona l’any 2012 i a l’entrada de nou en una recessió important que afecta l’atur de forma
clara, cosa que es reflecteix en el creixement intens del nombre de treballadors afectats per
expedients de regulació amb relació a l’any 2011. Al seu parer, l’agreujament sobtat de la
situació l’any 2012 no només requereix mantenir polítiques, sinó intensificar les polítiques
compensatòries d’aquest tipus de problemes.
En aquest sentit, lamenta que no s’hagi donat continuïtat a algunes accions que es van portar a
terme en anys anteriors. Creu que són polítiques que s’han d’instrumentar a través de Barcelona
Activa en col·laboració amb institucions europees o amb la Generalitat de Catalunya.
Lamenta, també, que el 2012 s’hagi produït una disminució rellevant en les polítiques adreçades
a aquests col·lectius. En aquest sentit, comenta que el nombre de participants en programes de
formació ocupacional va caure de 7.600 a 1.400 (-81%) entre el 2011 i el 2012 i que el nombre
de participants en programes de capacitació tecnològica va caure de 62.968 a 13.868 (-78%).
Afegeix, a més, que el conjunt de recursos esmerçats a Barcelona activa va passar de 18,1
milions d’euros l’any 2011 a 15,5 el 2012, la qual cosa contrasta amb l’increment fins a 20,8
milions d’euros que s’havia anunciat a la Comissió.
Al seu parer, són situacions d’una enorme gravetat, que afecten la taxa d’ocupació i el nivell
d’atur de la ciutat, i que exigeixen mantenir i intensificar els programes.
Opina que es tracta d’un problema de manca d’estratègia i d’absència d’un model general
d’intervenció per afrontar la crisi econòmica per part de l’actual Administració municipal.
En aquest sentit, suggereix una comparació amb les dues grans crisis anteriors. Pel que fa a la
crisi de 1977-1985, recorda que hi va haver una resposta contundent a escala municipal a través
del desplegament d’accions molt potents o de la constitució d’institucions com Barcelona
Activa, amb impulsos que donaven la percepció als ciutadans que hi havia un problema que
tensionava tota l’Administració municipal. Subratlla que els jocs olímpics van ser una peça
essencial en l’estratègia de sortida d’aquella crisi.
Amb relació a la crisi de 1992-1995, recorda que també va donar lloc a una resposta molt activa
de la política econòmica local en clau d’economia del coneixement, que es va traslladar a
propostes urbanístiques d’una enorme importància com el model del 22@. Explica, a més, que
l’acció del Govern municipal va liderar el conjunt de l’economia espanyola en la sortida de la
crisi a través d’una voluntat manifesta de resoldre el conjunt de l’activitat econòmica del país.
Dit això, assegura que troba a faltar un projecte engrescador i es mostra convençut que totes les
forces polítiques voldrien col·laborar-hi i sumar-s’hi. A parer seu, hi ha un decalatge entre
l’agreujament del problema de desocupació que han d’afrontar i els recursos esmerçats per ferho.
La Sra. CASANOVA, abans de començar la seva intervenció, recorda que en la comissió
anterior el Grup Municipal del PP va demanar el conveni de l’Ajuntament amb Circuits de
Catalunya. Atès que no l’han rebut, demanen que se’ls faci arribar.
Tot seguit, també demana al Govern que els passi per escrit tots els programes específics com a
reacció davant dels ERO, amb el grau de reinserció de cadascun, el cost i el calendari
d’actuacions.
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A continuació, es mostra d’acord que cal intensificar les actuacions per combatre l’atur i fer
front de manera específica als ERO. Tanmateix, critica la manera com es va fer en el mandat
anterior. Al seu parer, les polítiques van ser totalment equivocades, ja que l’Administració es va
convertir en la gran generadora i creadora d’un treball de poca qualitat i molt inestable. Com a
exemple, esmenta el Pla d’ocupació de l’any 2010, que va suposar 14,5 milions d’euros per
contractar gent durant només sis mesos.
Quant a política de promoció econòmica, recorda que el Grup Ajuntament augmentava cada
vegada més fins a convertir-se en una superestructura amb més de 20 empreses i organismes
que feien competència directa al sector privat i que fins i tot oferien serveis purament privats de
luxe, com l’hotel Miramar i el restaurant Klein. També subratlla que hi havia un gran
intervencionisme en l’activitat econòmica de la ciutat, com per exemple en les normatives de
les terrasses, un intervencionisme que ara cal desmantellar per tal de reenfocar les polítiques
cap a la lluita contra la crisi i la creació d’ocupació.
Afegeix que l’Ajuntament pot i ha de contribuir àmpliament a favor de la recuperació
econòmica i la creació de llocs de treball aplicant mesures d’estímul, d’activitat i de foment de
l’ocupació. Considera que la millor política per crear ocupació és facilitar i promoure l’activitat
econòmica, perquè les empreses són les que veritablement creen llocs de treball. Per això,
recorda que el seu grup ha fet propostes des de l’inici del mandat que han estat acceptades; no
obstant això, observa que moltes no s’estan aplicant.
A continuació, destaca les mesures següents: eliminar les traves administratives que dificulten
la creació i l’expansió d’empreses; ajudar a la internacionalització de les empreses a través de
l’oficina d’internacionalització; injectar liquiditat als emprenedors, pimes i autònoms; aplicar
mesures transversals de suport al comerç de proximitat; contribuir a la millora de la
competitivitat de sectors econòmics estratègics i tradicionals, i impulsar sectors amb
potencialitats.
En l’àmbit de la política d’ocupació, defensa que l’orientació, l’assessorament i la formació de
les persones aturades ha d’anar orientada a les necessitats d’ocupació de les empreses. A més,
suggereix que cal reforçar els programes d’inserció laboral als barris més deprimits.
Per acabar, recorda l’exercici de responsabilitat del PP a l’hora de desbloquejar gran part de les
inversions de l’any 2013 i expressa l’esperança que ajudin significativament a la reactivació
econòmica i a la creació d’ocupació. En aquest sentit, destaca que es preveu la creació d’uns
3.500 llocs de treball directes i indirectes, a més d’una injecció de liquiditat a les pimes i als
autònoms, un enfortiment del comerç de proximitat i una millora de la qualitat de vida als
barris.
El Sr. PORTABELLA es mostra d’acord amb el que han exposat la Sra. Sanz i el representant
del PSC, i especifica que en la seva intervenció se centrarà en un altre aspecte.
Per començar, exposa que tots els grups estan molt preocupats per l’atur i que intenten fer
propostes per resoldre aquesta situació. Tanmateix, assenyala que l’única proposta seriosa ha
estat la del PP amb CiU: una reforma laboral que ha fet que augmenti el nombre d’aturats i que,
per tant, es pot considerar fallida. A banda de la reforma, però, assegura que no sap identificar
cap línia de magnitud en les polítiques municipals de CiU i planteja que no queda gens clar quin
model econòmic es vol desenvolupar. Assegura que no sap si es fa una aposta per buscar la
ciutat del coneixement o bé si es vol convertir Barcelona en un megacomplex d’oci franquiciat,
ni si s’està defensant el comerç al detall o si es fa una aposta seriosa pel desenvolupament
vinculat a la ciència, ja que s’ha retallat una part molt significativa de les subvencions en
l’àmbit de la biomedicina, la nanotecnologia i la fotònica. Dit això, assenyala que és difícil
trobar solucions a l’atur si no se sap per quin model s’aposta, ja que els mateixos operadors són
incapaços d’identificar una línia d’activitat econòmica que sigui estable.
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També es mostra preocupat pel fet que no hi ha identificat un pla específic de formació
professional i que no es vinculi al clúster nàutic un pla de formació professional en què
s’imparteixin totes les especialitzacions lligades a oficis del mar, de les quals actualment només
se’n fa una. Tampoc no sap si Barcelona es vol convertir realment en un pol d’infraestructures i
logístic al marge del que faci una empresa xinesa, ni si s’aposta clarament per una
internacionalització.
Es mostra convençut que el Govern municipal ha fet promoció turística, però pregunta si també
ha fet promoció industrial, tecnològica i d’internacionalització de sectors emergents que puguin
interessar també a Califòrnia i a Nova York.
A parer seu, el primer que haurien de fer és intentar definir la voluntat econòmica de la ciutat.
En aquest sentit, aclareix que el seu grup creu que cal apostar per les indústries de les noves
tecnologies. Tanmateix, assegura que actualment és com si tot anés en funció de l’oportunitat
que sorgeix i per això considera que als inversors, que són els que acaben generant el treball, els
costa identificar una línia clara.
La Sra. RECASENS, en resposta a ICV-EUiA, manifesta que l’enquesta d’El Periódico que
han esmentat el que explica són tendències, sensibilitats i preocupacions. Afirma que és evident
que la preocupació que hi ha al carrer és l’atur, fet que es reflecteix en qualsevol enquesta, i
afegeix que és molt difícil lluitar contra les percepcions. Assegura, però, que malgrat la crisi
que impera en tots els àmbits el Govern municipal intenta oferir el màxim que té al seu abast
per donar resposta a les necessitats actuals.
Pel que fa al model, subratlla que comparteix el model de la Sra. Casanova i assenyala que
després de molts anys d’un model concret, ara se n’està posant a prova un altre. Assegura que el
model dels plans d’ocupació s’ha esgotat i que no va tenir els efectes que s’esperaven, perquè
les xifres d’atur no van parar de créixer, malgrat que reconeix que seria injust i il·lògic dir que
hi havia una relació causa-efecte directa entre els plans d’ocupació i la creixença de les xifres
d’atur. Es referma, però, en l’opinió que els plans d’ocupació no van servir per fer front a la
situació.
Exposa que el seu model per a la lluita contra la crisi i l’atur passa per enfortir l’empresa i
facilitar l’activitat econòmica, la qual cosa no treu que es continuï potenciant l’autoocupació,
l’emprenedoria, el foment de l’ocupació i la resta de polítiques actives d’ocupació.
Comenta a la Sra. Sanz que li pot fer arribar com funciona Barcelona Activa, però assegura que
es continuen prestant els mateixos serveis que es prestaven abans, tot i que més focalitzats cap a
una atenció diferent.
Tot seguit, afirma que cal garantir i equilibrar molt bé els recursos, perquè els ERO que no han
estat finançats per fons europeus han esmerçat un important volum de recursos, per tant s’ha de
veure quines han estat les taxes de reinserció laboral i el cost de recursos públics esmerçats per
treballador reinserit. No obstant això, adverteix que cal anar amb compte a focalitzar molt els
recursos només cap a un col·lectiu específic i es mostra convençuda que la Sra. Sanz serà la
primera que li demanarà que no s’oblidi dels altres col·lectius afectats per la crisi.
A continuació, s’adreça al Sr. Trullén per informar-lo que el pressupost de Barcelona Activa és
de 23,6 milions: la pròrroga pressupostària més els 8 milions que amb el PP es va acordar que
es destinarien a polítiques de lluita contra la crisi a Barcelona Activa.
En resposta al Grup Municipal del PP, es compromet a fer-los arribar el conveni del Circuit.
També farà arribar els grups l’informe actualitzat sobre els ERO de la Comissió del 16 de
novembre.
Tot seguit, torna a insistir que està d’acord amb el model que planteja la Sra. Casanova i amb la
responsabilitat que suposa la inversió a la ciutat i la generació de llocs de treball a la ciutat que
això suposa.
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A continuació, s’adreça al Sr. Portabella i, amb relació al model econòmic, li recorda que
l’alcalde ha manifestat en nombroses ocasions que el que vol és el model d’innovació, de
creativitat, de coneixement, de cultura i de benestar, tot i que reconeix que el sector turístic té
molt poder d’atracció. Destaca que la marca de Barcelona té una fortalesa importantíssima fora,
per això creu que promocionar la marca és molt important. En aquest sentit, afegeix que el
Mobile World Capital i el Barcelona Growth també desperten molt d’interès.
La Sra. CASANOVA recorda que, segons els experts en economia, fins que l’activitat
econòmica no creixi al voltant d’un 2 o un 3% no hi haurà una creació neta de treball i, per tant,
sosté que l’atur no és resultat de la flexibilització del mercat de treball que ha portat la reforma
laboral, sinó de la crisi econòmica.
Assegura, també, que mai no hi ha hagut un ventall tan ampli d’ajudes a la contractació com ara
gràcies principalment, a la reforma laboral i al Pla estatal de mesures contra l’atur juvenil.
Es dóna per tractada.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
4.-

(23038) MODIFICAR les condicions desena i onzena de les Condicions reguladores del dret de
superfície constituït a favor de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió
SA (REGESA), per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de desembre de
2009 i formalitzat en escriptura pública davant el notari de Barcelona Sr. Miguel Álvarez Ángel
el 24 de març de 2010, núm. de protocol 840, respecte d’un sostre edificable de 10.200 metres
quadrats situat en la finca de propietat municipal ubicada al passeig Torres i Bages, núm. 143,
en el sentit d’afegir un nou supòsit d’extinció del dret i determinar una nova conseqüència
jurídica dimanant d’aquesta extinció; SOTMETRE aquesta modificació a informació pública
durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions,
FORMALITZAR la modificació aprovada en escriptura pública; INSCRIURE-LA en el
Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
La Sra. ESCARP formula la proposta.
La Sra. CASANOVA fa reserva de vot. Recorda que REGESA, empresa pública del Consell
Comarcal del Barcelonès, governat per tots els grups polítics de l’Ajuntament excepte el Grup
Municipal del PP, no pot seguir amb la construcció dels habitatges dotacionals a causa dels seus
problemes financers. Creu que per això es pretén modificar les clàusules, per beneficiar
REGESA amb una indemnització inicialment no estipulada equivalent a l’import de les obres
efectuades. En aquest sentit, assenyala que la direcció de Serveis Jurídics posa en qüestió
aquesta indemnització i cita: «fóra convenient que a l’expedient administratiu s’argumentés
quines són les causes que justifiquen que l’Ajuntament hagi d’indemnitzar REGESA per una
circumstància que, en principi, no hauria de donar lloc a indemnització».
Per tot això, pregunta quines obres s’han fet exactament i per quin import, quant de temps fa
que les obres estan aturades i si l’Ajuntament es compromet a construir l’equipament i amb
quin calendari.
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El Sr. MESTRE hi vota a favor.
El Sr. PORTABELLA hi vota a favor.
La Sra. RECASENS hi vota a favor.
Tot seguit, explica que, en el marc de l’operació REGESA, s’està recuperant el dret de
superfície de la finca ubicada al passeig Torres i Bages, a la zona de les casernes de Sant
Andreu. Afegeix que, com que REGESA havia fet les obres d’una rampa per a un aparcament
quantificades en 591.084,70 euros, en el moment de retornar la finca es compensa REGESA per
la inversió que hi havia fet.
A continuació, cedeix la paraula al Sr. Rius.
El Sr. RIUS, respecte a l’informe dels Serveis Jurídics, explica que ara es modifiquen les
condicions del dret de superfície i que en un expedient futur es proposarà deixar sense efecte i
compensar les obres realitzades i raonar per què es compensen aquestes obres.
La Sra. CASANOVA recorda que també ha preguntat si l’Ajuntament s’encarregarà de la
construcció de l’equipament i si hi ha un calendari d’actuació.
La Sra. RECASENS respon que no l’hi pot dir en aquests moments, però avança que
probablement es destinarà a habitatge dotacional per a joves.
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb la reserva
de vot del PP.
5.-

(8049) MODIFICAR les condicions reguladores del dret de superfície gratuït a favor de la
Generalitat de Catalunya, segons el document annex que s’aprova, sobre el solar de propietat
municipal situat al carrer del Clot, núm. 2LB, per un termini de setanta-cinc anys, destinat a la
construcció, ja realitzada, de l’Institut d’Estudis Secundaris Salvador Espriu, dret aprovat pel
Plenari del Consell Municipal en sessions de 17 de maig de 1996 i 27 de març de 1998;
PRECISAR que la finca registral sobre la que recau el dret de superfície té 7.167 metres
quadrats de superfície; FORMALITZAR el dret de superfície en document administratiu;
INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
La Sra. ESCARP formula la proposta.
El Sr. CARNES hi vota a favor.
La Sra. CASANOVA hi vota a favor.
El Sr. MESTRE hi vota a favor.
El Sr. PORTABELLA hi vota a favor.
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.

6.-

(3-066/2013) APROVAR definitivament, atès que en el període d’exposició pública no s’han
presentat al·legacions, l’expedient 3-066/2013 de modificacions de crèdit per un import de
93.254.273,86 euros, consistent en suplements de crèdit per import de 74.813.728,56€ i crèdits
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extraordinaris per import de 18.440.545,30€, en el pressupost de l’exercici 2012 prorrogat per
l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Barcelona, finançats mitjançant majors ingressos a compte
del Fons Complementari de Finançament 2013, d’acord amb el document annex (referència
13041890).
La Sra. ESCARP formula la proposta i, tot i que la discussió es deixa per al Plenari, demana el
posicionament.
El Sr. CARNES hi vota en contra.
El Sr. MULLERAS hi vota a favor.
El Sr. MESTRE hi vota en contra.
El Sr. PORTABELLA fa reserva de vot.
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i PP, amb el posicionament contrari del
PSC i ICV-EUiA i amb la reserva de vot del UpB.
7.-

(03OF2013) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l’ordenança fiscal
3.1. de taxes per serveis generals i 3.10. per utilització privativa del domini públic municipal i
altres prestacions de serveis, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal el 15
de març de 2013, en els termes que resulten de l’informe de la Gerència d’Economia, Empresa i
Ocupació, que s’adjunta; ACORDAR definitivament la imposició d’una taxa per a la
realització, a instància de l’interessat, de proves de contrast per determinar els nivells d’alcohol,
estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica
de sang, orina o altres anàlegs, quan el resultat d’aquesta prova verifiqui que els nivells
d’alcohol en sang sobrepassen els límits màxims permesos per a la conducció de vehicles o
denoti que existeix una efectiva incorporació o ingesta d’estupefaents o psicòtrops, estimulants
o altres substàncies anàlogues; APROVAR definitivament, segons l’article 1r de l’Annex, i amb
efectes a partir de l’1 de juliol de 2013, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3.1., de taxes
per serveis generals, per incorporar les disposicions reguladores de la taxa referida en l’anterior
punt 1r; ACORDAR definitivament la imposició d’una taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local constituït pels caixers automàtics d’entitats financeres situats en línia de
façana; APROVAR definitivament, segons l’article 2n de l’Annex, i amb efectes a partir d’1 de
juliol de 2013, la modificació de l’ordenança fiscal 3.10, de taxes per utilització privativa del
domini públic municipal i altres prestacions de serveis, per incorporar les disposicions
reguladores de la taxa referida en l’anterior punt 3r.
La Sra. ESCARP formula la proposta.
La Sra. RECASENS hi vota a favor.
El Sr. CARNES hi vota a favor.
El Sr. MULLERAS exposa que s’aproven definitivament dues noves taxes gràcies al
protagonisme polític del PP: les taxes d’alcoholèmia i drogotest, i la taxa de caixers automàtics.
Avança, també, que la recaptació estimada anual de les dues taxes serà de tres milions d’euros.
Pel que fa a les taxes d’alcoholèmia i drogotest, exposa que el seu grup ha demanat que aquesta
recaptació es destini a l’educació viària a les escoles, a la prevenció d’accidentalitat, a l’ajut a
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víctimes d’accident de trànsit, a l’eliminació dels punts negres a Barcelona i als programes de
prevenció i reacció del consum d’alcohol i drogues.
Quant a la taxa sobre caixers automàtics a la via pública, que s’aprova per primera vegada a
Barcelona, especifica que s’ha demanat que els ingressos es destinin a polítiques d’habitatge
social, a ajuts a pagament de lloguer social i al suport a la intermediació en cas de desnonament.
Recorda que tot això s’ha aconseguit perquè el Grup Municipal del PP ho va posar com a
condició prioritària a l’hora de pactar els 197 milions d’euros d’inversions amb el Govern
municipal i els 25 milions d’euros addicionals per a polítiques socials i de promoció econòmica.
Es mostra orgullós, doncs, que es comenci a tancar la informació pública d’acords i expressa
l’esperança que actuïn com a motor dinàmica de la ciutat.
El Sr. MESTRE hi vota a favor.
Subratlla, a més, que a partir de l’aprovació al Plenari, l’Ajuntament cobrarà per primera
vegada una taxa d’aprofitament de domini públic per part dels caixers automàtics situats en
línia de façana. Al seu parer, és important, perquè és el final d’un primer recorregut que es va
iniciar amb les al·legacions presentades a les ordenances fiscals del 2012, en les quals el Grup
Municipal d’ICV-EUiA va demanar que el Govern fes un estudi amb relació a la implantació
d’aquesta taxa a la ciutat.
En aquest sentit, es mostra satisfet que la taxa s’implementi a partir de l’1 de juliol d’enguany i
agraeix la bona disposició del Govern municipal a aplicar l’increment del factor corrector, que
finalment serà del 3,2%, la qual cosa suposa un increment del 28% de la taxa prevista per als
caixers automàtics en totes les categories de carrers que s’estableixen en l’ordenança fiscal.
A continuació, anuncia que en properes ordenances fiscals el seu grup, a través de les
al·legacions, continuarà insistint en increments superiors i en una taxa superior a la que avui es
dictamina i que s’aprovarà al Plenari. Tanmateix, subratlla de nou aquest factor de novetat que
suposa que l’Ajuntament de Barcelona cobri una taxa adequada a les entitats bancàries per
l’aprofitament de l’espai públic.
El Sr. PORTABELLA hi vota a favor.
Opina que aquestes taxes poden ajudar a aportar uns diners a les arques municipals que després
es podran distribuir en polítiques públiques.
La Sra. RECASENS subratlla que la unanimitat en l’aprovació de la proposta demostra que tots
els grups municipals tenen punts en comú en casos determinats. Recorda, però, que el Govern
anterior no havia tirat endavant la gravació dels caixers automàtics malgrat que tenia marge per
fer-ho.
D’altra banda, explica que el Govern actual va començar treballant amb un coeficient corrector
del 2, però que el Grup Municipal del PP va demanar arribar al 2,5. Per això no s’ha estimat
l’increment en la seva totalitat, ja que es tractaria d’un increment sobre un increment pactat amb
un grup municipal anterior. Afegeix que el Grup Municipal d’ICV-EUiA plantejava un factor
corrector del 4, que podria suposar un alt risc jurídic, atès que fixaria unes quotes que podrien
suposar uns imports superiors als resultats estimats per l’activitat d’explotació (RAE) de les
entitats financeres. Per això, el Govern municipal prefereix mantenir-se en els paràmetres de
prudència i no superar aquests RAE. Justifica, doncs, que es quedin en un valor de 3,20, que ja
suposa un increment substancial respecte a l’increment que va demanar el Grup Municipal del
PP i que, a més, quant a la recaptació estimada, suposarà passar de 235.500 a 301.440 euros.
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.
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IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
8.-

(8458) ACCEPTAR la renúncia formulada per Foment de les Arts Decoratives (FAD) el 2
d’octubre de 2012 i resoldre la concessió de l’ús privatiu de domini públic de part de l’edifici
conegut com a Convent dels Àngels, situat a la plaça dels Àngels, núms. 5-6, que fou aprovada
per acord del Consell Plenari de 24 d’octubre de 1997 i ampliada per acord de la Comissió de
Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial el 15 de febrer de 2006, amb efectes a 30 d’abril
de 2013, permetent l’ocupació, a precari, dels esmentats espais fins a l’efectiu trasllat de dita
entitat a l’edifici municipal Disseny HUB Barcelona.
La Sra. ESCARP formula la proposta.
El Sr. MULLERAS assenyala que de l’expedient es dedueix que queda un deute del FAD amb
l’Ajuntament. Pregunta, doncs, quin és l’import d’aquest deute i quin seria l’import previst de
deute que es generarà amb l’Ajuntament en el futur, fins que deixi d’ocupar les instal·lacions de
l’Ajuntament.
El Sr. MESTRE hi vota a favor.
Tot seguit, assenyala que l’expedient inclou una carta del gerent del FAD del 9 d’abril
d’enguany en què sol·licita al Govern municipal poder ajornar sense recàrrec el pagament del
cànon de 10.000 euros del mes d’abril perquè la Generalitat no ha fet efectiu el pagament del
conveni amb el FAD, que per a l’any 2012 era de 312.000 euros. Demana, doncs, si el Govern
municipal estudiarà la petició del FAD i si l’atendrà, ja que, a parer seu, és justificada.
El Sr. PORTABELLA hi vota a favor.
El Sr. RIUS aclareix que el deute del FAD correspon al mes d’abril i que s’ha portat a l’Institut
Municipal d’Hisenda per sol·licitar-ne el fraccionament. Es mostra gairebé convençut que
s’acordarà.
A continuació explica que s’havia generat un dubte, ja que el previst per a la renúncia a la
cessió havia de ser de sis mesos. Com que l’escrit és del 2 d’octubre, el període acabava el 2
d’abril. Afegeix que el FAD es va pensar que pagant fins al mes de març ja estava satisfent tot
el seu deute. Tanmateix, afirma que se li ha reclamat el pagament del mes d’abril, encara que
només siguin dos dies i que el FAD, en contrapartida, ha demanat que es fraccioni el pagament,
com probablement es farà.
Aclareix que aquest serà, doncs, l’últim deute del FAD respecte a aquest conveni sobre l’ús del
convent dels Àngels i adverteix que potser hi estarà un temps en precari fins que pugui anar al
nou destí, a la plaça de les Glòries.
El Sr. MULLERAS insisteix a demanar l’import del deute del FAD amb l’Ajuntament de
Barcelona.
El Sr. RIUS respon que és de 10.241 euros que es fraccionaran.
El Sr. MULLERAS expressa l’abstenció del seu grup.
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La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Carnes expressa el vot favorable del
PSC, el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP, el Sr. Mestre expressa el vot favorable
d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. S’APROVA.
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal PSC:
9.-

(M1115/7539) La Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació acorda instar al Govern de la
Generalitat a incorporar l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona com a membres de
la Comissió del Fons per al foment del turisme.
El Sr. CARNES, primer de tot, exposa que el Govern de la Generalitat va aprovar en el Decret
161/2013 de 30 d’abril el Reglament del fons per al foment del turisme, que desenvolupa la Llei
5/2012 d’acompanyament i mesures fiscals als pressupostos de la Generalitat del 2012. Explica
que aquest reglament determina la composició de la Comissió del Fons per al Foment del
Turisme, que proposarà l’aplicació dels recursos del que està previst recaptar.
Tot seguit, recorda la proposta dels membres que configuren la Comissió: titular del
departament competent en matèria de turisme, que exercirà de president de la Comissió; tres
representants del departament competent en matèria d’economia; tres representants del
departament competent en turisme; tres representants dels departaments competents en
cooperació amb la institució local en matèria d’infraestructures, ports i aeroport, i patrimoni
cultural; dos representants de les administracions locals catalanes; tres representants del sector
turístic privat de Catalunya i una persona funcionària del departament competent en matèria de
turisme amb veu però sense vot que exercirà de secretari o secretària de la Comissió.
Sosté que en aquesta Comissió el pes de la Generalitat no és menor i opina que, atès que el
turisme de Barcelona representa el 41% en termes de recaptació, la proposta del turisme de
Barcelona hi hauria de ser present com a ciutat. A banda d’això, aclareix que han afegit
Turisme de Barcelona en aquesta estructura mixta publicoprivada perquè, al seu parer, ha de
tenir el seu espai propi.
En opinió seva, la ciutat no pot quedar subordinada o diluïda en algun altre format o en algun
altre nivell. A més, destaca que el model de Barcelona és reconegut per diferents operadors i
per reforçar la seva afirmació esmenta el vicepresident d’Exceltur, José Luis Zoreda, que
recentment ha reclamat per al conjunt de l’Estat espanyol el model de Barcelona.
Assegura que la proposta del seu grup recull una realitat estadística, econòmica i quantitativa i
que, a més, respon a un model. Considera que hi ha un escreix de representació pública per part
de la Generalitat i avança que si en lloc de dues persones de les administracions catalanes n’hi
ha d’haver tres, ha de quedar clar que una ha de ser l’Ajuntament de Barcelona i que Turisme
de Barcelona també hi hauria de ser.
El Sr. MULLERAS recorda que des del mes de novembre a Catalunya s’està recaptant l’impost
turístic i que quedava pendent l’existència d’un reglament per a la gestió d’aquests fons.
Afegeix que el 30 d’abril del 2013, sis mesos després de començar a fer-se efectiu, es va
aprovar el reglament relatiu als fons recaptats per l’impost turístic.
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Exposa que aproximadament un 30% de l’impost es destinarà directament a les administracions
locals —un percentatge que a Barcelona arribarà a aproximadament al 34%— perquè duguin a
terme actuacions concretes i molt relacionades amb la promoció turística. Així doncs, apunta
que aproximadament el 70% restant es gestionarà a través de la Comissió, que distribueix els
recursos a través d’actuacions que dictamina directament una comissió majoritàriament
composta per personalitats vinculades a la Generalitat.
Per tot això, i tenint en compte que en la resolució d’aquests convenis és important que hi hagi
representants de l’Ajuntament de Barcelona que puguin informar de manera molt diligent els
grups municipals, i que Barcelona Turisme és un organisme de prestigi reconegut que aportarà
valor afegit a la Comissió i informació de primera mà a l’hora d’alinear estratègies de promoció
del sector del turisme a Barcelona i a Catalunya, vota a favor de la proposta.
La Sra. SANZ recorda que en la Comissió anterior ja es va posar de manifest que era
inacceptable el que la Generalitat estava fent amb relació a la recaptació i també a la liquidació i
al repartiment de l’impost turístic. En aquest sentit, manifesta la sorpresa del seu grup en llegir
al reglament de la Comissió que Barcelona no hi estava incorporada. En opinió seva, això és
una nova mostra de menysteniment cap a Barcelona.
Tot seguit, demana al Govern municipal si ha manifestat que Barcelona vol ser a la Comissió, si
com a mínim ha fet aquesta gestió. En aquest sentit, es mostra plenament d’acord, tant amb el
Grup del PSC com el del PP, que l’Ajuntament de Barcelona hi sigui i que informi i doni
compte de tot el que es tracta en aquesta Comissió.
Pel que fa a la proposta del PSC, expressa alguns dubtes, perquè té la impressió que el redactat
posa al mateix nivell l’Ajuntament i Turisme de Barcelona, amb la qual cosa no està d’acord. A
parer seu, Turisme de Barcelona és el braç executor de l’estratègia turística compartida entre
l’Ajuntament i el sector turístic de la ciutat. Per això, es mostra d’acord amb el fet que el sector
turístic de la ciutat estigui representat en aquesta Comissió, però considera que la veu de la
ciutat ha de ser l’Ajuntament. Així doncs, considera que ha de quedar clar que la interlocució
sobre el model turístic no és la mateixa amb l’Ajuntament que amb Turisme de Barcelona i
opina que aquesta diferenciació és necessària.
El Sr. PORTABELLA expressa el vot favorable del Grup Municipal d’UpB.
Tot seguit, recorda que el 17 d’abril el Grup Municipal d’UpB ja va presentar un prec, que el
Govern va acceptar, en què es demanava que s’instés el Govern de la Generalitat a constituir la
Comissió Gestora del Fons per al Foment del Turisme, cosa que finalment s’ha produït.
A continuació, exposa que els motius pels quals el seu grup vota a favor de la proposició:
En primer lloc comenta que la Comissió està formada per 16 persones, de les quals cap és de
l’Ajuntament de Barcelona ni de Turisme de Barcelona, malgrat que el turisme i l’Ajuntament
de la ciutat tenen algunes singularitats. En aquest sentit, assenyala que és l’únic municipi del
conjunt de Catalunya on es paga més i considera que és lògic que, si hi ha aquesta diferència, hi
hagi un representant que reflecteixi aquesta diferència.
En segon lloc, assenyala que, dels 15,5 milions de turistes que visiten Catalunya, 7,5 milions, és
a dir, el 48%, vénen a Barcelona. Per això creu que Barcelona ha de tenir-hi representants
propis. A parer seu, la proposta del PSC que un sigui de l’Ajuntament i l’altre, de Turisme de
Barcelona és molt lògica.
La Sra. RECASENS comparteix les reflexions que s’han fet a la Comissió. Tanmateix,
puntualitza que s’ha acordat que en el fons el pes de la representació local recaigués, pel que fa
a les administracions públiques, en la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de
Municipis de Catalunya.
Com la Sra. Sanz, opina que cal diferenciar el paper de l’Ajuntament del de Turisme de
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Barcelona. En aquest sentit, creu que s’ha arribat a uns acords concrets entre el sector i les
administracions de la Generalitat i dels ajuntaments. Recorda que l’Administració de la
Generalitat ha tirat endavant la taxa turística, que feia anys que es debatia, i que s’ha hagut
d’arribar a un consens que, tot i que s’aguanta amb pinces, implica que el fons estigui creat i
regulat tal com s’especifica.
També coincideix amb les reflexions del Sr. Portabella sobre l’especificitat de Barcelona i el
pes de la ciutat en el sector turístic del país. Per això, creu que la ciutat podria tenir més
representació o una representació específica en aquest fons.
A continuació, exposa que del 30% acordat es destinarà el 50% a Turisme de Barcelona i l’altre
50% es gestionarà des de l’Ajuntament. Pel que fa al 70% restant, avança que s’haurà de
destinar tot a promoció turística, ja que es tracta d’un impost finalista.
Assegura que el sector turístic de Barcelona demana tenir veu i vot per participar en la decisió
sobre aquest 70% i no només en la decisió sobre el 30%, i afirma que han parlat de la
representació de Barcelona en el Fons amb el conseller i amb la Direcció de Turisme, però que
els equilibris han estat els que han estat.
Per acabar, insisteix que comparteix les reflexions dels grups municipals i reivindica i reclama
l’especificitat de Barcelona.
El Sr. CARNES, primer de tot, agraeix el to de les intervencions. Tot seguit, fa una reflexió
sobre la importància de Barcelona i es pregunta per què Barcelona no és convidada directament
a la Comissió de Turisme si, en canvi, es convida l’Ajuntament, juntament amb altres
institucions de l’Administració local, a participar a la Comissió del Dret a Decidir. Diu que, en
opinió seva, està molt bé que els convidin amb les quatre diputacions de Catalunya a participar
en la Comissió del Dret a Decidir, però es mostra sorprès pel fet que no els deixin decidir en
una cosa que afecta els diners de la ciutat. Creu que la Generalitat és una mica intervencionista
amb el sector privat i que unes quantes persones, bàsicament de la mateixa conselleria, acabaran
decidint sobre els diners dels altres. Per això suggereix que, en la mesura que la Sra. Recasens
pugui, faci valer l’Ajuntament de Barcelona perquè la ciutat tingui dret a asseure’s a la
Comissió com a Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa a Turisme de Barcelona, coincideix amb la Sra. Sanz: considera que Ajuntament i
Turisme de Barcelona no estan al mateix nivell. Dit això, insisteix que cal procurar que Turisme
de Barcelona no hagi d’entrar per la porta de darrere en el sector que representen perquè, si no,
al final el model mixt que han defensat queda una mica escanyolit.
Per tot això, demana dret a taula i a cadira en lloc de compartir-les amb la Federació i
l’Associació Catalana de Municipis.
La Sra. SANZ coincideix amb la major part dels arguments del Sr. Carnes, però considera que
cal remarcar aquesta diferenciació i que aquesta hauria de quedar més concretada en el text.
Clou la intervenció expressant l’abstenció del seu grup.
El Sr. PORTABELLA manifesta que està d’acord amb el que ha comentat el Sr. Carnes. Al seu
parer, l’Ajuntament s’està portant molt bé amb la Generalitat i ser considerat en la Comissió
seria un petit retorn just i fàcilment explicable. Tanmateix, creu que és difícil d’entendre que
aquesta representació no s’hagi previst des del primer moment, perquè, des d’una òptica
d’interès general, trobaria lògic que Barcelona hi fos, ja que aglutina les dues principals
d’entrada a Catalunya.
Expressa, doncs, el vot favorable del Grup Municipal d’UpB.

Ref: CCP 6/13 Economia, Empresa i Ocupació
v. 23/ 5/ 2013 12: 14

22

La Sra. RECASENS hi vota a favor.
A més, insisteix al Sr. Portabella i al Sr. Carnes que com a Govern municipal han reivindicat
aquesta representació de la capital del país, pel pes específic que representa. Comenta, però, que
la Generalitat ha optat per una representació sectorial i no territorial i que, per tant, des del
sector hoteler es decidirà si el representant és un hoteler de Barcelona o d’un altre lloc. Per això,
la representació de la ciutat de Barcelona és la que ha estat.
El Sr. CARNES agraeix el vot favorable a tothom i lamenta l’abstenció d’ICV-EUiA. Entén el
matís que volen fer, encara que no el comparteix, perquè creu que respon a un model històric
que ha desenvolupat Barcelona.
A continuació, suggereix al Govern que, si comparteixen el sentit de la proposta, exigeixin a la
Generalitat que, ja que no els donen diners perquè no pot ser, com a mínim els donin la
representació. En aquest sentit, demana fer l’esforç per revisar i canviar el model actual perquè
l’Ajuntament hi pugui ser.
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Carnes expressa el vot favorable del
PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz expressa l’abstenció d’ICVEUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. S’APROVA.
Del Grup Municipal PP:
10.-

(M1115/7547) Instar al Govern municipal a posar fi a les traves administratives que impedeixen
o dificulten l’activitat emprenedora, i simplificar les normatives existents per facilitar l’activitat
econòmica, aplicant les mesures següents d’actuació de forma urgent a la ciutat de Barcelona: Establir un expedient únic de l’emprenedor que inclogui totes les autoritzacions necessàries per
al desenvolupament de cada activitat econòmica (d’activitat, de mobilitat, etc.). - Crear la figura
del responsable municipal en l’Oficina d’Atenció a l’Empresa per tal que es responsabilitzi que
tota la documentació requerida a l’emprenedor o empresari està en el mínim temps i en la forma
exigida. - Accelerar substituir el règim de llicència pel de comunicació en totes les activitats
econòmiques que ho permetin, i en els casos que no es pugui fer, implementar la llicència
exprés, establint un calendari de compliment.
El Sr. MULLERAS exposa que, malgrat els anuncis de polítiques de suport a emprenedors que
es fan a Barcelona, encara hi ha projectes i activitats empresarials que fracassen per la
burocràcia en general i per la burocràcia municipal en particular. En aquest sentit, proposa que
es parli d’una finestreta única dins de l’Administració municipal que coordini i agrupi les
llicències de les diferents àrees que són competència de l’Ajuntament.
Amb la finalitat de posar fi a les traves administratives existents i de simplificar tràmits i
normatives, proposa la mesura següent: crear un expedient únic de l’emprenedor que inclogui
totes les autoritzacions necessàries per al desenvolupament de cada activitat econòmica amb un
responsable únic. Opina, a més, que cal ajudar accelerant la implantació del règim de
comunicació i de la llicència exprés, tenint en compte totes les garanties que requereix el sector
públic.
Després de molts anuncis i declaracions d’intencions, reclamen al Govern municipal mesures
reals de suport als nous emprenedors. En aquest sentit, demana una ciutat startup friendly de
veritat, i no només de nom sinó també de fets i de realitats.
Clou la intervenció afirmant que l’Ajuntament ha de ser facilitador i no un obstacle a l’hora de
reactivar l’economia de la ciutat.
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El Sr. CARNES exposa que la proposició té dos elements. En primer lloc, un element que, a
parer seu, poden compartir tots, especialment en una situació de crisi econòmica: cal intentar
afavorir al màxim els tràmits —sovint feixucs— perquè l’activitat econòmica es pugui
desenvolupar. I, en segon lloc, la manera com posar-ho en pràctica. En aquest sentit, critica que
en aquest país es posi llei damunt de llei, reglament damunt de reglament, ordre damunt
d’ordre, decret damunt de decret sense anul·lar els anteriors, amb la qual cosa es crea una mena
de perversió que fa que qui ha d’interpretar les diferents ordenances arribi a situacions de
bloqueig.
Per això es mostra favorable a fer-ho com més àgil i eficient millor. A més, apunta que caldria
plantejar que l’element de seguretat en qüestions ambientals o sanitàries, entre altres, també fos
diligent i que aquesta seguretat no servís per bloquejar i obstaculitzar processos administratius
determinats. Tot i que es mostra d’acord que les lleis s’han de complir, també destaca que s’ha
creat molta legislació molt sovint contradictòria.
Per tot això, dóna suport a la proposició que formula el PP, amb el benentès que es vol afavorir
l’activitat econòmica, però subratllant la necessitat de ser curosos per no impedir la
interpretació del marc legal, tot i que admet que això crea una contradicció. En aquest sentit, diu
que s’entén que qui inicia l’activitat econòmica ha de ser coneixedor de l’activitat i, per tant, ha
de poder firmar i validar a través dels antics col·legis o les noves agències de qualificació que
puguin existir. Insisteix, però, que és cert que hi ha una contradicció entre l’esperit i la realitat
que volen millorar o transformar. En resum, expressat aquest desig, constata les dificultats
pràctiques perquè no es quedi en un brindis al sol.
La Sra. SANZ posa en dubte que hi hagi projectes i activitats empresarials que fracassin per la
burocràcia municipal. Tot seguit remet a l’índex de confiança empresarial que s’ha publicat, en
el qual s’especifica que a Catalunya el 43% de les empreses afirma que estan pitjor ara que el
trimestre anterior i que el 33,6% diu que el proper trimestre encara estarà pitjor. També fa
referència a les xifres d’atur (6.200.000 persones aturades a l’Estat, més de 900.000 a Catalunya
i entre 113.000 i 115.000 a Barcelona segons el mes) i assegura que la dissolució d’empreses
mercantils mostra la mateixa tendència. Afegeix que baixen els salaris, cau el consum intern,
cau el PIB i cau la inversió, i manifesta que el pitjor de tot és que cap d’aquests indicadors no té
perspectiva de millora.
En opinió seva, res d’això es deu a les traves administratives, tot i que considera que cal donar
suport a l’activitat emprenedora i que hi ha marge de millora i de facilitació d’aquesta activitat.
En aquest sentit, assenyala que el seu grup ha donat suport al Congrés dels Diputats a diferents
incentius de caràcter fiscal i bonificacions i reduccions de la quota de la Seguretat Social per a
determinats col·lectius perquè puguin iniciar l’activitat empresarial.
Coincideix que la sortida de la crisi econòmica passa necessàriament per facilitar l’activitat dels
empresaris, comerciants i emprenedors, però també assenyala que admetre que el principal
problema que l’economia ha d’afrontar és la dificultat per accedir al crèdit. Amb relació a
aquesta qüestió, remet a l’enquesta publicada pel Banc Central Europeu el mes anterior, en què
s’afirmava que el 25% de les petites i mitjanes empreses diu que el seu principal problema és
l’accés al finançament.
Per il·lustrar-ho, posa l’exemple d’Edse Inventiva, una empresa de Rubí que treballa en el
sector del transport sostenible i el transport públic. Explica que aquesta empresa va dissenyar un
model de bicicleta elèctrica que ha guanyat un concurs per fer un Bicing elèctric per al Govern
de Dinamarca, amb una comanda d’11.000 bicicletes, però que cap entitat financera de l’Estat
espanyol els ha deixat els 3 milions d’euros que necessitaven per fabricar-les. Per això,
l’empresa se n’ha anat a Dinamarca a desenvolupar el projecte.
Tot seguit, assenyala que aquest és només un exemple entre molts altres que demostren una
realitat empresarial a la qual l’Institut de Finances Català o l’ICO no tenen capacitat de donar
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resposta i que està destruint llocs de treball i està posant les empreses en dificultats.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA considera que cal un procés de reforma profunda
del conjunt del sistema financer espanyol i suggereix que una part d’aquesta reforma ha de
passar per la creació d’un sistema de banca pública. Argumenta que, ja que bona part de la
banca ha estat rescatada amb diners públics, hauria d’estar al servei de tothom. A parer seu,
aquesta és l’única manera efectiva de vincular les ajudes públiques directes o indirectes al flux
de crèdit cap a les empreses i les famílies.
Per acabar, expressa l’opinió que cal diferenciar les traves administratives del control públic
sobre l’activitat, i que no tot s’hi val. Al seu parer, quan es refereixen a simplificar la normativa,
en realitat estan proposant menystenir-la. Per això i perquè no creu que això serveixi per
fomentar aquesta activitat, no dóna suport a la proposició.
El Sr. PORTABELLA es mostra d’acord a afavorir l’activitat emprenedora i creu que aquest és
un dels factors clau per generar ocupació i activitat econòmica a la ciutat. En aquest sentit,
recorda que el seu grup municipal va introduir un punt en el PAM que proposava literalment
«establir estratègies de suport a l’emprenedoria, la recerca, la innovació i el coneixement» i es
feia referència a mesures a favor de l’emprenedoria com potenciar Barcelona Activa, la
finestreta única, la recopilació de normatives, les incubadores d’empreses, els microbusiness
angels, el mecenatge de noves iniciatives, etcètera. Així doncs, remarca que està d’acord amb
una part d’aquesta proposició, especialment en els dos primers punts: establir un expedient únic
per a l’emprenedor i crear la figura de responsable municipal de l’Oficina d’Atenció a
l’Empresa.
No obstant això, expressa la seva discrepància pel que fa a «substituir el règim de llicències pel
de comunicació i, en els casos en què no es pugui fer, implementar la llicència exprés».
Assegura, com ja ha fet en altres ocasions, que no es pot implementar el sistema anglosaxó als
països mediterranis si no va acompanyat de mesures complementàries, com ara la creació d’un
cos d’inspeccions per comprovar que les coses s’han fet bé. Ho il·lustra amb l’exemple dels
albergs juvenils, que han obert irregularment calculant que el servei d’inspecció tardaria dos
anys i que, passats aquests dos anys, tanquen. Afirma que fan una inversió en funció del que
calculen que tardaran a tancar. En opinió seva, això és intolerable.
En aquest sentit, sosté que l’Ajuntament no té mitjans per fer les comprovacions pertinents, ja
que les ECA no poden determinar res i això acaba repercutint en més feina per a l’Ajuntament.
Assegura que el fet que l’Ajuntament no tingui cos d’inspeccions és intolerable, ja que provoca
l’existència d’una competència deslleial entre els que paguen els impostos i compleixen les
normatives i els que no.
Com que aquest tema preocupa al seu grup, anuncia que l’endemà UpB presentarà un prec a la
Comissió d’Hàbitat Urbà que proposa literalment «crear un grup de treball entre l’Ajuntament
de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers i el Col·legi d’Arquitectes —que són la majoria dels que
signen aquests informes i que, en cas que no sigui veritat, van a la presó— per avaluar les
ordenances de llicències d’activitats i llicències d’obres i fer una proposta de simplificació de la
normativa».
Clou la intervenció expressant l’abstenció del seu grup.
La Sra. RECASENS també es mostra preocupada pel tema central de la proposició, tot i que
assenyala que pot ser una qüestió de percepcions. Explica que, mentre que en el sector
empresarial es continua parlant de les traves administratives i de les dificultats a l’hora de crear
una empresa, a Barcelona Activa hi ha un punt PAIT que permet constituir una empresa en 48 o
72 hores.
Assegura que amb la creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa volen fer un pas endavant i
que des de la Cambra de Comerç es gestioni tota la casuística i el model descentralitzat. A més,
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expressa el desig de mantenir aquest model descentralitzat i la proximitat als districtes, tot i que
hi haurà una interlocució directa amb algú que entengui el llenguatge de l’empresa.
També expressa la voluntat que l’Oficina d’Atenció a l’Empresa sigui intel·ligent i explica que
per això es van pactar els 8 milions d’euros de transferència a Barcelona Activa. En aquest
sentit, aclareix que una part anirà cap a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i una altra cap a
sistemes informàtics, perquè tot haurà de ser àgil i telemàtic. Per això, justifica que hagin triat la
Cambra com a partner, perquè ja té oficina d’atenció a l’empresa a través de les oficines
d’atenció de la Generalitat.
Anuncia, a més, que es crearà l’agent «Barcelona empresa», que es responsabilitzarà de la
interlocució amb les empreses i de tots els projectes, i acompanyarà i prescriurà a cada empresa
l’itinerari més adient tant pel que fa a tràmits administratius i d’assessorament com a
finançament, identificació de talent, internacionalització, startups, etcètera.
No obstant això, reivindica la professionalització que hi ha a Barcelona Activa pel que fa a
l’emprenedoria. En aquest sentit, fa referència també a Silicon Valley, on totes les incubadores
pertanyen a privats i on edificis, baixos i locals privats es lloguen a empreses startups amb
diferents models. Creu que a Barcelona no hi ha cap privat que ho faci, però subratlla que el
model d’emprenedoria de la ciutat és molt professionalitzat i que no té res a envejar.
A continuació, explica que arran d’una instrucció d’alcaldia vigent des del 4 de febrer del 2011
quant a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental,
durant els primers quatre mesos del 2013, 2.228 activitats, el 99% del total, s’han donat d’alta
en règim de comunicació, mentre que només 22 llicències, un 1%, ho han fet en règim de
llicència. Per això, afirma que el 99% dels casos ja funciona en règim de comunicació.
Afegeix que, quan es va aprovar el reial decret de mesures urgents de liberalización del
comercio y de servicios i es va instar a passar al règim de comunicació, l’Ajuntament ja el tenia
i no va haver d’adequar-lo. Per això, creu que estan en un terreny de les percepcions.
Per acabar, expressa la seva abstenció, perquè al seu parer l’Oficina d’Atenció a l’Empresa que
es planteja ja s’està tirant endavant.
El Sr. MULLERAS expressa la seva sorpresa pel vot de la Sra. Recasens i agraeix el vot
favorable del PSC i l’abstenció raonada del Sr. Portabella.
A continuació, reitera que amb aquesta proposició es pretén afavorir l’activitat emprenedora. Al
seu parer, massa vegades les intencions es queden en anuncis i no es traslladen a fets reals.
Tot seguit, es mostra d’acord que cal ser curós amb la legalitat i demana que l’Ajuntament posi
inspectors per vigilar la legalitat per afavorir que la gent compleixi les lleis i les ordenances, per
exemple en el sector dels apartaments turístics.
Manifesta que l’emprenedor, quan ha d’iniciar una activitat emprenedora, necessita saber quin
és el principi i quin és el final de la tramitació, quins requisits ha de complir, i assenyala que
això avui no existeix. Per això, demana l’expedient únic de l’emprenedor.
A continuació, en resposta a la Sra. Sanz, assenyala que a les xarxes socials hi ha webs
especialitzats i llocs informàtics especialitzats en inversions on es pot constatar que determinats
negocis fracassen per la burocràcia existent a Barcelona i a Catalunya. En tot cas, creu que
aquest no és un debat sobre quins són els problemes dels emprenedors, sinó un debat sobre una
proposta per a una part d’aquests problemes, és a dir, l’excés de burocràcia, que al seu entendre
en alguns casos ha fet que empreses fracassin. Creu, doncs, que amb l’eina que avui s’ha
aprovat es podran tirar endavant mesures que facilitin les activitats dels emprenedors a
Barcelona i, a més, considera que s’està fent un pas endavant per afavorir l’economia i
l’emprenedoria a la ciutat.
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El Sr. CARNES es mostra d’acord amb les reflexions dels altres grups polítics i destaca que,
amb la iniciativa de la Cambra, s’ha aconseguit que la gent sàpiga quant de temps l’Ajuntament
triga a pagar els seus proveïdors. Al seu parer, la gent vol seguretat jurídica i de calendari quan
vol iniciar una activitat econòmica, perquè darrere d’aquesta decisió hi sol haver crèdits, diners,
etcètera. En aquest sentit demana que el que es digui es pugui complir perquè, si no, s’hauran
posat en un carreró de falses expectatives que els poden retornar en negatiu.
La Sra. Recasens expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Carnes expressa el vot favorable del PSC,
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz expressa el vot contrari d’ICVEUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. S’APROVA.
Del Grup Municipal ICV-EUiA:
11.-

(M1115/7555) La Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació acorda, en relació a les empreses
d’economia verda: - Instar al Govern municipal a presentar un informe/inventari, en el termini
de 6 mesos, sobre el nombre d’empreses i sobre quins sectors productius realitzen la seva
activitat a la ciutat de Barcelona. Tot especificant quin és el nombre de treballadors i
treballadores. - Que el Govern municipal insti al Govern de l’Àrea Metropolitana a realitzar un
informe/inventari de les mateixes característiques en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana.
La Sra. SANZ, primer de tot, expressa el desig de contextualitzar l’objectiu de la proposició i
recorda que el novembre del 2011 el Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar una proposició
en què es demanava al Govern que elaborés un pla per fomentar l’economia verda amb ambició
i vocació de canviar el rumb del model productiu específic de la ciutat. Afegeix que aquesta
proposició, que apostava per convertir el sector de l’economia verda en una realitat estratègica i
de futur a la ciutat, es va aprovar una unanimitat.
També especifica que el maig del 2012 van demanar al Govern el seguiment d’aquesta
proposició i que els van informar sobre tot un seguit de projectes que el Govern estava
desenvolupant i que volia treballar amb la resta de grups municipals. Tanmateix, retreu que
encara no els hagin convocat ni hagin presentat cap tipus d’informació del que s’està fent amb
relació a aquest pla de foment d’economia verda.
Per tot això el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta aquesta proposició, que, a parer seu,
hauria de ser el primer pas per desenvolupar aquest pla de foment de l’economia verda:
conèixer què tenen a la ciutat i a l’àrea metropolitana i veure quines són les oportunitats.
Creu que és un error la inacció del Govern municipal en aquesta direcció i suggereix que s’actuï
i no es deixi passar l’oportunitat d’apostar per un canvi de model productiu i especialment per
l’economia verda. Tot seguit, fa referència a un estudi de l’Institut Econòmic d’Investigació de
Cambridge, segons el qual la Unió Europea podria reduir de manera realista els requeriments
materials de la seva economia un 17% i augmentar el seu producte interior brut un 3,3%, a més
de crear entre 1,4 i 2,8 milions de llocs de treball a l’eurozona. Assegura que l’objectiu del seu
grup municipal amb aquesta iniciativa és molt més modest, però demana conèixer l’inventari
del potencial que hi ha a Barcelona per veure quines accions s’han de dur a terme per garantir
que Barcelona tingui un futur econòmic sostenible.
Demana, doncs, que es comencin a posar les bases d’un model productiu que, en opinió seva,
ha de ser circular i valorar la gestió dels productes. Subratlla que aquest és un dels elements
principals que incorpora la proposta d’economia verda. En aquest sentit, expressa el desig que
el Govern entomi el coneixement del potencial d’aquesta realitat a Barcelona i a l’àrea
metropolitana, perquè al seu parer no és una qüestió que la ciutat pugui afrontar sola. A més,
assenyala que segurament hi ha llocs fins i tot més adequats per començar a impulsar projectes
d’aquest tipus d’indústria verda.
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Així, demana que es determinin les necessitats d’aquest àmbit a fi de poder continuar potenciant
i de fer apostes concretes, a més d’aprofitar tot allò que està passant, perquè —assegura— hi ha
una realitat econòmica al voltant de l’economia verda important, malgrat que en opinió seva es
fan pocs esforços per part dels governs —especialment de l’Ajuntament— en aquesta direcció.
Creu, doncs, que cal desenvolupar un model de creixement mundial diferent i, a parer seu, cal
començar a fer-ho a escala local, perquè el model que han tingut fins ara no és vàlid, tal com
posa de manifest la crisi econòmica, social i ambiental.
Afirma que serà un pas més en l’economia verda i que aportarà allò que sempre han defensat —
llocs de treball no precaris, i més inclusió social i més qualificació—, perquè, en opinió seva,
aquest model permet conciliar el creixement econòmic, el desenvolupament industrial, la
innovació tecnològica i un element que sempre obliden: que els recursos són finits. Acaba
subratllant que aquest és l’objectiu d’aquesta proposició.
El Sr. TRULLÉN vota a favor de la proposició i explica que comparteixen que el coneixement
d’un sector estratègic com el de l’economia verda és fonamental. A més, creu que disposar d’un
inventari d’empreses pot ser molt útil per millorar el coneixement i, sobretot, la definició de les
polítiques. Afegeix que aquest estudi pot ajudar a continuar millorant dos àmbits en què
l’Ajuntament hauria de tenir un protagonisme especial: la contractació pública sostenible i el
vehicle elèctric.
En aquest sentit, recorda que el mes de novembre la ciutat acollirà per primera vegada el
simposi «Exposició Internacional de Vehicles Elèctrics» i destaca la importància que s’estengui
aquest estudi no només als sectors directament industrials, sinó també en sectors com la gestió
de l’aigua, les energies renovables, l’eficiència energètica, la gestió de residus i la protecció
d’espais naturals protegits, entre altres.
De tota manera, remarca la necessitat que sigui un estudi únic i no dos, com es dedueix de la
proposició, i suggereix que els àmbits territorials vagin més enllà dels de l’àrea metropolitana,
fins a la regió metropolitana, perquè una part notable de la indústria està fora de l’àmbit de
l’àrea metropolitana de Barcelona delimitada per la llei del 2010. Per acabar, adverteix del
problema que representa el fet d’identificar adequadament les empreses, ja que la definició pot
ser una labor bastant complexa.
En tot cas, opina que és important no només disposar d’aquesta informació per donar suport a
aquests sectors, sinó donar suport al sector a partir de polítiques públiques que provoquin canvis
en la producció i en la utilització de la ciutat. Es mostra convençut que la ciutat té al davant una
gran oportunitat de definir noves tecnologies i ampliar-les a nous mercats, i també de substituir
velles demandes per noves demandes que impliquin un canvi en la forma de produir i d’utilitzar
els productes o els serveis que es produeixen a les ciutats.
Tanca la seva intervenció votant favorablement la proposta.
La Sra. CASANOVA mostra el seu acord total amb la proposta d’ICV-EUiA i amb els
comentaris del Sr. Trullén. A parer seu, l’informe ha de mostrar realment el pes de l’economia
verda, tant en l’activitat de la ciutat com en l’àrea que l’envolta, ja que és un primer pas per
avançar cap a un model econòmic sostenible per a Barcelona i la seva àrea.
Tanmateix, suggereix que es concreti el concepte d’economia verda, atès que és un concepte
molt ampli i costa delimitar a quins sectors i quines branques econòmiques es fa referència. Tot
seguit, cita el Programa de les Nacions Unides per al medi ambient, que defineix l’economia
verda com «la que comporta baixes emissions de carboni, utilitza els recursos de forma eficient
i és socialment incloent». Explica que es tracta, doncs, d’integrar totes les dimensions dins del
desenvolupament sostenible: la social, l’econòmica i l’ambiental.
Assenyala que l’economia verda, en el seu sentit ampli, és molt genèrica i es troba en tots els
sectors i pràcticament totes les branques econòmiques, ja que inclou qualsevol empresa que
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generi un nou producte, presti un nou servei o innovi un procés de producció o prestació de
serveis de manera que conservi o millori el medi ambient. Així doncs, proposa que es delimiti
aquest concepte i s’intenti concretar quines activitats econòmiques entrarien dins del concepte
d’economia verda.
D’altra banda, també suggereix que l’informe o inventari inclogui l’anàlisi de les activitats
econòmiques competitives per tenir una imatge global de l’economia des d’un punt de vista
sostenible i competitiu. En aquest sentit, assenyala la possibilitat d’incloure activitats
mediambientals però que estan en sectors més específics, com el tecnològic, la innovació i el
coneixement o les activitats tradicionals, com l’automòbil, la química i la maquinària, que estan
fent un clar esforç per millorar la seva productivitat i tenen un gran pes en les exportacions.
Creu que si incloguessin l’anàlisi de les activitats competitives per a la ciutat i l’àrea que
l’envolta, podrien conèixer la situació actual del model econòmic de la ciutat i, a partir d’aquí,
debatre cap a on ha d’anar aquest model econòmic.
La Sra. RECASENS comenta que la Sra. Escarp, membre del Fòrum Ambiental, li ha suggerit
que potser valdria la pena que, del que s’està fent a escala de Catalunya, es posés un focus a
Barcelona, tot i que admet que hi ha dificultat en les dades.
També creu que és evident que hi ha recorregut. En aquest sentit, indica que a Alemanya
l’economia verda representa l’11% del PIB, mentre que aquí està al 3%, segons els primers
estudis. Creu, doncs, que hi ha recorregut i proposa traslladar aquesta petició al Fòrum
Ambiental, que al seu entendre és l’organisme que hauria de treballar-ho per evitar que
Barcelona es quedi en un àmbit endogàmic. També es mostra d’acord amb la Sra. Casanova
quan ha dit que és difícil entendre què és l’economia verda i què no ho és.
La Sra. SANZ agraeix els comentaris, les incorporacions i els vots favorables. Creu que el que
és important és que el Govern municipal assumeixi el compromís, a través del Fòrum
Ambiental o a través d’associacions com Ecoemprenedors. Afirma que, sigui qui sigui l’actor
que ho acabi definint, hi estaran d’acord si es fa amb complicitat de tot allò que ja està
funcionant i que ja estan treballant.
Tanmateix, subratlla que són dos passos diferents. D’una banda, la manera com es defineix la
cerca per tenir la certesa del que s’està gestant. En aquest sentit, accepta les aportacions del Sr.
Trullén de vincular l’àrea metropolitana i l’Ajuntament. Explica que ho diferenciaven perquè
són dues administracions diferents, però reconeix que fer la sol·licitud en el marc de l’àrea o
fins i tot ampliar-la en el marc de la regió té molt sentit.
D’altra banda, el disseny de les polítiques públiques que han de permetre que aquest sector
s’implementi amb més fortalesa, tingui més tirada i que, a més, canviïn les formes de
producció, que el sector industrial tradicional vegi en l’economia verda una oportunitat. Admet
que és difícil definir què és l’economia verda, però al seu parer es tracta de la integració de les
dimensions econòmica, social i ambiental, amb la inclusió de la valoració de la gestió dels
recursos amb què es fan els productes. Creu que avui aquest concepte podria estar present i no
ho està amb la força que es mereix.
Finalment fa referència a la producció del vehicle elèctric, que és un dels elements potents de la
regió, però assenyala que és només un de la multitud de productes que es poden generar al
voltant de l’economia verda. Per això insta a no aturar-se aquí.
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Trullén expressa el vot favorable del
PSC, la Sra. Casanova expressa el vot favorable del PP i la Sra. Sanz expressa el vot favorable
d’ICV-EUiA. S’APROVA.
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Del Grup Municipal UpB:
12.-

(M1115/7531) La Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació acorda encarregar l’elaboració
d’un informe que especifiqui el nombre, tipus i distribució territorial dels comerços afectats per
la finalització de la moratòria en l’aplicació de la LAU, i les possibles mesures que es poden
aplicar des de l’Ajuntament de Barcelona per pal·liar l’efecte de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.
El Sr. PORTABELLA recorda que el 1994 les Corts espanyoles van aprovar la LAU, però que
davant la impossibilitat que s’apliqués l’any següent es va introduir una moratòria que acaba, en
la majoria dels casos, el 31 de desembre de 2014. Afegeix que aquesta moratòria és aplicable a
lloguers de locals de negocis anteriors a 1985 i que fa referència tant als contractes amb
persones físiques com als contractes amb persones jurídiques.
Pel que fa al comerç de detall, comenta que la majoria dels establiments comercials s’han anat
adaptant als lloguers a preu de mercat. Tanmateix, assenyala que n’hi ha alguns, especialment
els més antics, que no s’han adaptat per inviabilitat o fins i tot per la impossibilitat de canviar el
contracte davant el propietari, que no hi tenia interès. Això, en opinió seva, fa que aquests
establiments tinguin el risc de desaparèixer, la qual cosa podria acabar canviant el model de
petit i mitjà comerç de proximitat als barris barcelonins i al conjunt de la ciutat.
Tot seguit, remet a un informe que la Generalitat va fer el 2009 en què es va valorar que a
l’entorn del 6% dels comerços catalans corria el risc de no poder pagar el lloguer un cop
acabada la moratòria de la LAU. Com que Barcelona té un model singular en l’àmbit del
comerç i atès el fet que el comerç de la ciutat se situa a l’entorn del 14% del PIB i del 15% dels
llocs de treball, considera que seria positiu que l’Ajuntament fes un estudi per valorar
l’afectació de la finalització de la moratòria de la LAU sobre els comerços de la ciutat.
La Sra. JAURRIETA expressa el vot favorable del seu grup i afegeix que és important saber
quin impacte tindrà a la ciutat la finalització de la moratòria de la llei d’arrendaments urbans.
Recorda que en la llei que es va aprovar s’establien entre 20 i 25 anys per poder actualitzar de
mutu acord els contractes de lloguer i les rendes antigues, però assenyala que cal saber si això
implica pocs o molts comerços, perquè això pot alterar el comerç de Barcelona.
Tanmateix, malgrat que hi vota a favor, opina que serà difícil disposar d’aquest informe, perquè
no es disposa d’una eina com l’IAE. Per això, avança que caldrà mirar si es disposa d’algun
sistema que permeti fer aquest estudi sense que la despesa sigui excessiva.
En tot cas, considera que val la pena conèixer com pot afectar el comerç de proximitat de la
ciutat.
La Sra. CASANOVA hi vota a favor i manifesta que la finalització de la moratòria de la LAU
el 2014 és un tema que preocupa al Grup Municipal del PP des de fa molt temps, perquè pot
afectar una part considerable dels comerços espanyols, catalans i barcelonins i perquè pot ser
especialment greu per als comerços més històrics i emblemàtics de la ciutat.
Recorda que en el mandat anterior, a la Comissió de Promoció Econòmica de març del 2011, el
seu grup va demanar un pla de mesures comercials i econòmiques de suport als comerços
emblemàtics i que en aquest mandat també va presentar un prec en el mateix sentit que va ser
acceptat pel Govern a la Comissió d’Economia de setembre del 2011.
Comenta, també, que dins el procés d’esmenes del Pla estratègic de comerç han plantejat
diverses propostes en aquesta direcció i destaca, amb relació a la proposta del Grup Municipal
d’UpB, la de crear una comissió jurídica per als comerços emblemàtics que estudiï les diferents
vies per ajudar els comerciants que es puguin veure afectats per la finalització de la moratòria
en l’aplicació de la LAU, així com la d’instar l’Ajuntament a actuar d’intermediari davant
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l’Estat i la Generalitat per aconseguir mesures de suport a aquest sector.
Afegeix que aquests establiments suposen un valor intangible i incalculable per al comerç i la
ciutat, a més d’un gran atractiu turístic. Per això, creu que la pèrdua d’aquests negocis podria
afectar molt greument el patrimoni comercial i històric de la ciutat.
Per tot això, agraeix la presentació de la proposta del Grup Municipal d’UpB i es mostra
partidària d’ampliar el suport a tots els comerços que es puguin veure afectats per la LAU.
El Sr. MESTRE també vota a favor de la proposta i manifesta que el seu grup valora la
importància de poder comptar amb un informe com el que es proposa, que permeti conèixer
exactament quins establiments comercials amb arrendaments de renda antiga estan afectats per
la finalització de la moratòria de la LAU. Assenyala que la finalització d’aquesta moratòria
suposarà que aquests establiments deixaran de pagar un lloguer que es va apujant anualment en
funció de l’increment de l’IPC i passaran a regir-se per un acord lliure entre el propietari i el
llogater. Preveu, doncs, que molts comerciants no podran fer front a l’increment dels preus o
que els preus del lloguer pujaran de manera molt important.
A continuació, esmenta la Confederació del Comerç a Catalunya, que calcula que a tot l’Estat
es poden veure afectats 64.000 establiments, la majoria als centres urbans, la qual cosa podria
portar un risc de degradació d’aquests centres si es produís una diàspora del petit comerç.
Per tot això, opina que és important trobar mesures i establir estratègies per evitar el tancament
de comerços al centre de Barcelona. Tot i això, admet les dificultats de fer-ho, i destaca que la
principal és que l’Ajuntament no té cap competència en matèria d’arrendaments urbans, com
s’indica en un informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’abril de 2012. Per
això, apunta que la principal intervenció és inviable.
De totes maneres, suggereix que l’Ajuntament podria exercir les seves competències en matèria
de comerç i establir una línia d’ajuts o un servei d’orientació i suport als comerços afectats. En
aquest sentit i aprofitant la proposició d’UpB, pregunta si hi ha prevista alguna actuació o
alguna mesura per implementar en l’àmbit de la política de comerç de l’Ajuntament.
El Sr. BLASI comença la intervenció expressant el vot a favor del seu grup.
A continuació explica que, quan es va plantejar el tema dels comerços emblemàtics, ja es va
encarregar i es va fer un estudi que es va presentar a tots els regidors i regidores responsables de
l’àmbit de comerç. Assenyala que es va fer una aproximació el més curosa possible dels
comerços emblemàtics que poguessin estar afectats. Recorda, a més, que la moratòria es va fer
a instàncies de CiU.
Admet que les competències municipals són les que són, però proposa que s’estudiïn diferents
possibilitats. En aquest sentit, recorda que en la Comissió anterior es van plantejar la protecció
arquitectònica, la catalogació, etc. i suggereix que es contempli la possible mediació entre
comerciants i propietaris, cosa que és més complexa. Recorda que hi ha comerços que sí que
han pogut solucionar aquesta qüestió, mentre que d’altres no han tingut aquesta possibilitat, i
afegeix que no és senzill començar a fer algun tipus de suport més enllà de la promoció —com
a competència municipal— per intentar pal·liar aquesta situació.
Tot seguit, fa referència a la dificultat que ha suposat la supressió de l’IAE i comenta que en la
redacció del Pla de comerç un dels elements que s’ha posat sobre la taula és que falta un
element estadístic gratuït o de cost relativament zero per a l’Administració que permeti fer
determinades aproximacions.
En resposta al Sr. Mestre, anuncia que l’endemà se celebrarà el Fòrum Ciutat i Comerç, en el
qual es presentarà, al qual s’han fet les aportacions oportunes amb relació als comerços
emblemàtics.
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Per acabar es compromet a continuar treballant per fer aquesta aproximació, tot i que reconeix
que no s’acontentarà tots els comerciants afectats amb les mesures que s’implementin. Creu
que, en una situació de mercat lliure, el fet que qui lloga no sigui conscient de la necessitat i la
funció que el comerç té a la ciutat pot malmetre fortament el comerç si.
Clou la intervenció agraint la presentació de la proposició i reitera el vot favorable del seu grup.
El Sr. PORTABELLA agraeix les intervencions i el vot favorable de la resta de grups.
El Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el vot favorable del
PSC, la Sra. Casanova expressa el vot favorable del PP, el Sr. Mestre expressa el vot favorable
d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. S’APROVA.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal PP:
13.-

(M1115/7548) Que el Govern municipal dugui a terme un paquet d’actuacions en l’àmbit de la
promoció econòmica i del turisme per a promocionar l’eix de l’avinguda Paral·lel, incloent
accions com la seva inclusió a les rutes turístiques de Barcelona i la seva dinamització com a
eix comercial de la ciutat, entre d’altres.
El Sr. MULLERAS comença assenyalant que l’avinguda del Paral·lel és història viva de la
ciutat i que des dels seus començaments, al segle XIX, va competir amb indrets d’importància
internacional, com Montmartre a París o Broadway a Nova York. Per això, expressa el desig
que el Paral·lel continuï formant part del present i del futur de Barcelona i assenyala que l’han
incorporat en les inversions pactades per al 2013, amb un import de 2.500.000 euros destinats
exclusivament al Paral·lel abans del desembre del 2013.
En opinió seva, cal potenciar el Paral·lel com a eix turístic i comercial de Barcelona. Recorda
que actualment pertany a tres barris: Poble-sec, Raval i Sant Antoni. Observa, tanmateix, que
pel Paral·lel no hi passen els busos turístics i que no és un eix comercial definit en si mateix.
Per això, demana al Govern municipal que dugui a terme un paquet d’actuacions en l’àmbit de
la promoció econòmica i del turisme a fi de promocionar l’eix de l’avinguda del Paral·lel, com
ara incloure-la en les rutes turístiques de Barcelona o dinamitzar-la com a eix comercial de la
ciutat, entre altres.
La Sra. RECASENS accepta el prec del PP de tirar endavant la rehabilitació del Paral·lel. Tot
seguit, assenyala que ja existeixen algunes accions en favor del Paral·lel i explica que la primera
actuació de la comissió de seguiment del Pla de rehabilitació del Paral·lel va ser elaborar un
estudi exhaustiu de les bases amb què es comptava en els àmbits urbanístic, cultural, comercial i
turístic. Aclareix que aquesta comissió està liderada des de la Tercera Tinència.
A continuació, esmenta algunes de les actuacions que s’estan fent. En primer lloc, explica que
es va elaborar un cens d’artesans del Poble-sec i que s’ha treballat en la seva professionalització
a través del programa formatiu «Creat al barri», en què han participat 32 artesans. Comenta,
també, que han pogut fer uns tallers oberts amb aquests artesans.
En segon lloc, fa referència al suport a l’enfortiment de les estructures representatives de
comerç, que ha donat suport a l’Associació de Comerciants de Poble-sec Paral·lel i al Grup de
Treball de Dinamització Comercial, format per l’Eix Comercial del Raval, el Districte, el Pla de
barris i el programa «Treball als barris». Exposa que s’ha fomentat l’associacionisme a través
de tres campanyes de visites a 355 comerços del barri i a 110 del Paral·lel, Sant Antoni i Raval.
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Afegeix que a Raval sud s’ha coordinat la participació de 198 comerços en una guia comercial
en procés d’elaboració.
En tercer lloc, manifesta que s’ha donat suport a campanyes comercials específiques per a cada
territori. En aquest sentit, explica que en la celebració del 225è aniversari del carrer Nou de la
Rambla han aconseguit que hi hagi accions a banda i banda del Paral·lel que dinamitzen
l’avinguda. Afegeix, a més, que col·laboraran activament en l’organització de la festa «Fem
Paral·lel» i que hi han involucrat el Raval amb una acció concreta, el projecte «Fem Paral·lel,
fem Raval».
En quart lloc, comenta que han col·laborat en diferents actuacions i programes, com ara
«Perquè ara ja no és Nadal, silenci», Mostra de Benestar i Salut al barri del Poble-sec, la segona
Fira del Comerç Primavera Raval, «Per Nadal vine al Raval» o «Nuclis antics: molt per oferir,
molt per descobrir», al barri del Raval sud.
En cinquè lloc, afirma que també s’han obtingut noves dades de la tipologia comercial. En
concret, explica que al barri del Poble-sec s’ha fet una enquesta a 680 comerços del barri per
recollir dades identificatives, de coneixement de la normativa, de formació i d’ús de l’espai
públic, entre altres. A més, assenyala que s’han elaborat el cens de 293 bars restaurants del
Poble-sec i del Paral·lel, Sant Antoni, Raval sud, i la borsa d’espais i locals disponibles
comercialment.
Anuncia, també, que s’ha fet una enquesta específica per saber el grau de coneixement de les
TIC en els comerços del Raval sud. En aquest sentit, opina que hi ha recorregut per tractar
l’àmbit tecnològic en el comerç del Raval.
En tot cas, i atesa la manca de temps, es compromet a fer arribar la informació per escrit i
avança que també s’han fet actuacions en l’àmbit d’ocupació, en el foment de l’emprenedoria
específica en l’àmbit del Paral·lel i en la il·luminació de Nadal a l’avinguda del Paral·lel.
Abans d’acabar, destaca que s’ha fet un reportatge amb Turisme de Barcelona, Barcelona
destination, en què es parla només del Paral·lel, amb un extens mailing a operadors i
prescriptors turístics. Afegeix que s’ha redissenyat el plànol turístic oficial de Barcelona i que
s’hi incorporen nous atractius turístics al Paral·lel. També destaca que s’ha fet una guia per a
professionals de turisme de Barcelona, en què s’incorpora el Paral·lel com a atractiu turístic en
l’apartat «Visitar Barcelona». I, finalment, comenta que també es faran actuacions específiques
als hotels.
El Sr. MULLERAS agraeix l’acceptació del prec. A parer seu, és evident que s’han d’estar fent
coses en una via tan important com el Paral·lel, però assenyala que els veïns i els comercials del
Paral·lel tenen la sensació que es poden fer moltes més coses, cosa que justifica que el seu grup
hagi presentat aquest prec a la Comissió. Tot seguit, felicita els veïns i comerciants que es
veuran beneficiats per aquestes noves accions del Govern municipal al Paral·lel, un eix ciutadà
massa sovint oblidat i que ha de ser de primera línia a la ciutat.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal ICV-EUiA:
14.-

(M1115/7556) Que el Govern municipal garanteixi la continuïtat de la totalitat dels serveis que
s’ofereixen a l’equipament de Can Jaumandreu, al mateix emplaçament i durant tot el mandat
municipal.

La Sra. SANZ formula el prec i aclareix que, en concret, fa referència als serveis referents, com
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els programes experiencials, l’aula de recerca de feina activa o les aules d’informàtica per a
serveis d’usuaris, entre altres.
La Sra. ESCARP afegeix que el 2 de maig la Comissió de Govern va aprovar una col·laboració
entre l’Ajuntament i la Universitat de Barcelona relativa al desenvolupament d’activitats que
impulsa la posada en marxa de la plataforma cultural als recintes municipals de Can Ricart i
Can Jaumandreu.
La Sra. RECASENS respon que el Govern ha signat la cessió de l’equipament de Can
Jaumandreu a la Universitat de Barcelona, que també es farà càrrec de Can Ricart. Apunta, a
més, que l’operació es lidera des de l’àrea de Cultura.
Afegeix que es preveu que la cessió de Can Jaumandreu es realitzi el darrer trimestre d’enguany
i, per tant, Barcelona Activa deixarà aquest equipament abans del setembre del 2013. En aquest
sentit, explica que dins d’aquest termini Barcelona Activa organitzarà el trasllat del personal
dels equips tècnics que ara treballen a Can Jaumandreu i que desenvolupen serveis i programes
d’ocupació i de formació. Amb relació a aquestes persones, assenyala que es repartiran
principalment entre la seu del carrer Llacuna i l’equipament de Porta22, ubicat la mateix edifici
de Llacuna, per tal de continuar prestant els mateixos serveis.
També exposa que, a partir del quart trimestre d’enguany, Barcelona Activa planificarà totes les
activitats d’orientació i recerca de feina, així com els programes d’ocupació, al Porta 22, a la
resta d’equipaments de la seva xarxa i en altres equipaments municipals. Així doncs, assegura
que es garanteixen plenament la continuïtat dels serveis i dels programes, però no a
l’equipament de Can Jaumandreu, que serà cedit a la Universitat de Barcelona.
Creu, a més, que aquest canvi és important, ja que s’aprofita per fer la inversió, el manteniment
i la reconversió de Can Ricart, que és un patrimoni important de la ciutat.
La Sra. SANZ aclareix que la pregunta i el prec feien referència específicament a Can
Jaumandreu, que al seu entendre ha de continuar sent un equipament de referència pel que fa als
serveis d’ocupació, orientació i formació.
Subratlla que l’edifici de Can Jaumandreu ja forma part del patrimoni i ja està rehabilitat i que,
per tant, és un cas diferent del de Can Ricart. Assegura que no entén per què se n’ha de
traslladar l’activitat a altres espais quan, a més, no està assegurat que tot s’hi pugui dur a terme.
En aquest sentit, demana si és segur que tots els serveis que tenen continuïtat es podran
desenvolupar a Porta 22.
Es mostra en desacord amb l’afirmació que Can Jaumandreu té uns costos de funcionament
molt elevats i recorda que de fet és patrimoni de l’Ajuntament. En opinió seva, portar-ne
l’activitat a altres llocs que no siguin propietat de l’Ajuntament pot acabar sortint car. Demana,
doncs, que la Sra. Recasens expliqui bé com s’acabarà desenvolupant tot plegat i critica el
menysteniment evident als equipaments de referència a la ciutat amb relació a l’ocupació, la
inserció i la formació.
La Sra. RECASENS assegura que el nom no fa la cosa i que l’important és que es preservi la
continuïtat de la prestació del servei. Assegura que tant si es fa a Can Jaumandreu com en un
altre equipament professional, igual de bo, igual d’equipat, igual de tecnològic, igual
d’innovador i igual de capdavanter com Barcelona Activa i Porta22, forma part de la
rendibilització dels diferents espais i dels acords. A més, exposa que en aquest cas hi havia un
acord amb la Universitat de Barcelona que ha permès rehabilitar Can Ricart i tirar endavant un
projecte important per a la Universitat de Barcelona i per a la ciutat, posant en consideració
també l’equipament de Can Jaumandreu.
En opinió seva, el que ha d’interessar a Barcelona Activa i a ella mateixa com a responsable de
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les polítiques d’ocupació és poder continuar prestant aquest servei sense que això generi cost.
En aquest sentit, aclareix que, atès que es fan servir equipaments municipals, no hi ha afectació
en el cost, tot i que reconeix que sí que caldrà assumir el cost de la mudança.
Dit això, es compromet a passar la informació del trasllat de les 43 persones específiques:
quantes estan en direccions operatives, qui s’ocupa de la capacitació professional i ocupacional,
quantes són d’estructura i quantes són adscrites a programes. Com a responsable, es compromet
a garantir la continuïtat en la prestació del servei.
La Sra. ESCARP també demana rebre la informació, ja que aquest prec s’ha unit a la seva
pregunta del punt número 18.
Abans d’acabar, però, recorda que Can Jaumandreu va ser un exemple de rehabilitació d’un
edifici feta per una escola taller ocupacional i que, per tant, en aquest cas, el nom sí que feia la
cosa.
La Sra. RECASENS assenyala que amb el projecte de la universitat tot anirà bé.
La Sra. ESCARP es mostra convençuda que serà així.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal UpB:
15.-

(M1115/7532) Que s’inclogui a la web www.barcelonaturisme.com informació específica pels
turistes que visiten la nostra ciutat acompanyats pels seus animals domèstics.
El Sr. PORTABELLA formula el prec i explica que a quasi tot Europa, quan s’entra en un
hotel, hi ha informació sobre els criteris d’acceptació o no d’animals domèstics, la qual cosa
genera un tipus de turisme que busca poder fer estada en hotels amb els seus animals de
companyia. Assenyala que a la Comunitat de Canàries ja s’ha implementat aquesta
diferenciació i subratlla que en turisme de proximitat aquest és un tipus de turisme amb cada
cop més rellevància.
Per tot això, demana que es doni més informació als webs i anuncia que més endavant
presentaran un prec perquè es faci una guia.
La Sra. RECASENS accepta el prec i es compromet a parlar amb Turisme de Barcelona perquè
hi puguin treballar més específicament, atès que creu que és l’òrgan més idoni. A més, afegeix
que des de l’Ajuntament, en els plans de turisme de Barcelona o en els webs, potser tindran
espai per aprofundir en aquests aspectes.
Tot seguit, reconeix que actualment, només fent una cerca avançada, es poden trobar els hotels
que admeten gossos o que tenen els pictogrames de les habitacions, però creu que el Sr.
Portabella no s’està referint a això i per això troba interessant acceptar el prec.
En aquest sentit, explica que els mateixos responsables de Turisme de Barcelona consideren
que hi ha punts del web que es podrien millorar, com ara incloure enllaços a altres webs que
ofereixen informació específica sobre el tema, sobre centres d’assistència mèdica, centres
veterinaris, urgències per a animals, condicions de viatge als webs de Ferrocarrils i de TMB,
etcètera. Pel que fa a TMB, exposa que el regidor de Presidència, el Sr. Jordi Martí, està
treballant amb TMB el tema de viatjar en transport públic amb animals. Afegeix que també han
suggerit afegir als apartats existents del web que siguin d’interès per al visitant el pictograma
d’admissió de gossos i posar en valor la normativa amb requisits per a animals de companyia i
els serveis que es poden prestar des de la ciutat a les persones que viatgen amb animals de
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companyia.
Creu, doncs, que hi ha recorregut per treballar el tema més a fons.
Per acabar, demana al Sr. Portabella que, quan es reuneixi el Comitè Executiu de Turisme, ho
demani també allà, perquè al seu entendre és la manera d’implicar-hi el sector turístic i de
sensibilitzar-lo.
El Sr. PORTABELLA agraeix l’acceptació del prec i també agraeix als altres grups municipals
que li hagin permès alterar l’ordre del dia. Per acabar, torna a expressar el vot favorable a la
proposició d’ICV-EUiA.
Es dóna per tractat.
16.-

(M1115/7533) Que l’Ajuntament de Barcelona promogui l’establiment d’una ruta turística pels
Mercats de Barcelona.
El Sr. PORTABELLA formula el prec. Creu que cal posar en valor els mercats des del punt de
vista turístic, tot i que admet que potser la proposta no ha de ser una ruta turística específica
pels mercats. En aquest sentit, subratlla el valor que tenen els edificis dels mercats a Barcelona,
que no té semblança a cap altre punt d’Europa. Recorda que hi ha 41 mercats, 39 dels quals són
alimentaris, i que alguns són d’una bellesa arquitectònica incontestable.
Per tot això, creu que cal fer alguna cosa per posar els mercats en el circuit turístic, perquè
conjuguen la importància arquitectònica, la singularitat de la ciutat i una potència gastronòmica
indiscutible. A més, argumenta que impliquen una compra de fresc que dóna bon exemple.
El Sr. BLASI accepta el prec. Es mostra convençut que cal potenciar molt més el model de
mercats de la ciutat i recorda que ja existeix una guia de fa quatre anys, tot i que admet que no
s’ha actualitzat. Creu, doncs, que cal continuar col·laborant amb Turisme de Barcelona per
potenciar els mercats encara més i es compromet a estudiar l’edició d’aquestes rutes perquè es
puguin vendre a escala internacional. Es mostra convençut que han de saber aprofitar el valor
que Barcelona té damunt la taula.
Tot seguit, anuncia que aviat s’inaugurarà el mercat dels Encants i expressa el desig que aquest
sigui el mercat de les puces de la ciutat i que estigui posicionat. Es mostra convençut que, amb
la col·laboració i l’experiència de tothom, podran treballar-ho més profundament.
El Sr. PORTABELLA agraeix l’acceptació del vot.
Es dóna per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal PSC:

17.-

(M1115/7540) Quin és el nombre d’aturats registrats a Barcelona amb més de 12 mesos a l’atur
que no són perceptors de prestacions o subsidis? I quants d’aquests aturats viuen en llars sense
cap tipus d’ingrés?
El Sr. TRULLÉN formula la pregunta.

La Sra. RECASENS comenta que el Grup Municipal del PSC, en la darrera Comissió, ja va
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demanar unes dades que lligaven dos tipus diferents d’indicadors i, tal com va passar aleshores,
assenyala que no les tenen.
A continuació, explica que, d’acord amb les dades facilitades pel SOC de Barcelona, hi ha un
43,4% d’aturats que no reben prestacions ni subsidis. Tanmateix, reconeix que aquestes dades
no permeten saber quants d’aquests aturats que no reben prestacions fa més de dotze mesos que
són a l’atur.
Assegura que s’han fet contactes amb el Departament d’Empresa i Ocupació i el SOC per
enriquir en la mesura que sigui tècnicament factible la informació disponible sobre l’atur de
llarga durada a Barcelona, tant pel que fa a aquesta pregunta com pel que fa al desglossament
territorial per districtes que el Grup Municipal del PSC havia sol·licitat en la darrera Comissió.
El Sr. TRULLÉN considera que seria positiu que, a partir de la informació que genera el SOC,
es fes una estimació, encara que fos agregada per al conjunt de la ciutat, de les persones en
aquesta situació. Tot i que admet que són estimacions, creu que serien molt útils per a la
conducció de polítiques.
Es dóna per tractada.
18.-

(M1115/7541) Quins equipaments tindrà Barcelona Activa i quin serà l’ús/serveis de cada un
d’ells durant el 2013?
S’ha tractat conjuntament amb el punt número 14.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal PP:

19.-

(M1115/7549) En quina data s’espera rebre la transferència de la Generalitat de Catalunya
corresponent a la part de la recaptació de l’impost turístic del primer trimestre que correspon a
la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’import de la mateixa?
El Sr. MULLERAS formula la pregunta.
La Sra. RECASENS respon que el fons de turisme estableix que la transferència de crèdit que
correspon a l’Ajuntament en funció de l’import econòmic resultant de la recaptació de l’impost
s’ordeni dos mesos després que finalitzi el termini de presentació i l’ingrés de l’autoliquidació
per part del subjecte passiu substitut. Afegeix que, atès que el període d’autoliquidació del
primer trimestre del 2013 ha acabat el 20 d’abril, la transferència corresponent s’hauria
d’ordenar el 20 de juny.
Quant a l’import, afirma que en aquests moments no tenen comunicació oficial de quina és la
transferència. No obstant això, assenyala que s’han fet unes estimacions: segons els seus
càlculs, el rendiment anual del 2013 estimat per a tot l’exercici ascendiria a 17 milions d’euros,
dels quals 5,7 correspondrien a la participació de l’Ajuntament, que els hauria de repartir al
50% amb Turisme de Barcelona.
Afegeix que el rendiment dels mesos de novembre i desembre del 2012, segons aquesta
estimació, hauria ascendit a 2,28 milions d’euros i que, per tant, a l’Ajuntament li
correspondrien 762.000 euros. Assenyala, però, que no els han cobrat.
El Sr. MULLERAS recorda que en ocasions anteriors s’havia parlat de la necessitat que existís
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un reglament —que havia d’elaborar la Generalitat— per poder procedir al cobrament d’aquests
imports. Especifica, però, que el reglament ja es va aprovar el 30 d’abril i que, en canvi, ara es
diu que aquest import es cobrarà dos mesos després de l’autoliquidació, el 20 de juny.
A continuació, pregunta si s’ha cobrat l’import de 762.000 euros de l’any 2012, que en principi
ja s’hauria d’haver cobrat perquè ja ha passat el termini.
La Sra. RECASENS reitera que no s’ha cobrat. Reconeix que hi ha un desajust entre el
reglament de traspàs dels fons i la posada en marxa de l’impost, però es mostra convençuda que
finalment s’acabaran ajustant.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal ICV-EUiA:
20.-

(M1115/7557) Quin capteniment té el govern municipal sobre el compliment dels pactes del
Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Circuits de Catalunya, SL per la col·laboració en
l’àmbit de la promoció del món del motor, projecció de la marca Barcelona i la promoció
econòmica al voltant del Circuit de Catalunya?
El Sr. MESTRE formula la pregunta i recorda que, en la compareixença que el Grup Municipal
d’ICV-EUiA va sol·licitar en la sessió de la Comissió d’Economia del 17 d’abril, la Sra.
Recasens va informar que el nou nom estava pendent d’aprovació per part del Consell
d’Administració del Circuit, que encara no s’havia reunit des de les últimes eleccions catalanes.
Tanmateix, just nou dies després, el 26 d’abril, es reunia el Consell d’Administració de Circuits
de Catalunya, però en cap punt de l’ordre del dia figurava el canvi de nom. El Sr. Mestre
assegura, doncs, que no es va prendre cap acord en aquest sentit. És per això que demana
explicacions.
La Sra. RECASENS respon que, atès que els representats de la Generalitat al Consell
d’Administració eren nous en la matèria, es va produir una actualització de la informació de la
situació en què es trobava el Circuit i, com que era en plena celebració de la Fórmula 1, es van
tractar altres temes.
Tanmateix, comenta que el tema del canvi de nom es va tractar i que, per tant, els membres del
Consell d’Administració se’n van donar per assabentats. No obstant això, reconeix que, com
que no constava en l’ordre del dia, no es va prendre l’acord. Assegura, però, que en el proper
Consell d’Administració es prendrà formalment l’acord del canvi de nom.
En aquest sentit, subratlla que s’està treballant el que suposarà el canvi de retolació i assegura
que progressivament s’anirà fent el canvi perquè es visualitzi el canvi de nom.
El Sr. MESTRE es mostra insatisfet per la resposta, perquè, al seu parer, no serveix com a
justificació que al Consell d’Administració hi hagués membres nous en representació del
Govern de la Generalitat de Catalunya. Afegeix que, com que els membres nous eren nomenats
per un Govern del mateix color polític i amb els mateixos compromisos, se suposa que amb les
noves responsabilitats ja coneixien aquesta informació. A més, subratlla que el conveni entre
l’Ajuntament i Circuits de Catalunya i els compromisos eren encara més antics, del 7 de
desembre del 2012.
Considera, doncs, que hi ha compromisos antics incomplerts. A més, pel que fa al Consell
d’Administració del mes de juliol, subratlla que aleshores l’Ajuntament ja haurà aportat al
Circuit de Catalunya 4 milions de l’any 2012 i que està previst aportar-ne 4 més per al 2013 i
així successivament fins al 2015, fins a un total de 16 milions. En aquest sentit, demana que el
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Consell d’Administració tingui la mateixa celeritat a l’hora de concretar els acords signats i
amb els quals s’ha compromès amb l’Ajuntament que la que ha tingut l’Ajuntament a l’hora de
fer les transferències de 4 milions anuals al Circuit de Catalunya.
En opinió seva, el fet que l’Ajuntament compleixi el compromís i el Circuit de Catalunya no ho
faci és una situació anòmala. Recorda que dins del Consell d’Administració hi ha reticències al
canvi de nom i, malgrat que es mostra contrari a l’aportació econòmica, demana que el Govern
municipal faci complir el que està signat en un conveni.
La Sra. RECASENS assegura que l’Ajuntament farà complir el conveni i subratlla que el
Circuit de Catalunya s’ha compromès a complir el conveni i fer el canvi de nom. A més,
recorda que el conveni es renova anualment, amb transferències anuals i, per tant, retreu al Sr.
Mestre que doni per fetes les transferències del 2014 i del 2015, ja que no queden lligades fins
que no hi hagi el pressupost.
D’altra banda, comenta que no té constància de les reticències a què el Sr. Mestre ha fet
referència i, per acabar, insisteix que hi ha el compromís per part del Circuit de fer el canvi de
nom al Consell d’Administració de juliol i es passarà a dir Circuit Barcelona-Catalunya.
Es dóna per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal PSC:
21.-

(M1115/7542) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l’estat d’execució de la proposició presentada a la Comissió d’Economia de 12 de desembre de
2012: La Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació acorda que durant el primer trimestre de
2013 el Govern municipal presentarà a aquesta Comissió una nova proposta de gestió de
l’Anella Olímpica que garanteixi l’interès públic i desenvolupi un nou model de col·laboració
publicoprivada.
Es retira
Del Grup Municipal ICV-EUiA:

22.-

(M1115/7558) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l’estat d’execució del prec següent: Que en el termini de 3 mesos el govern presenti un Pla
específic pel foment del comerç just a la nostra ciutat, amb incentius municipals concrets per
afavorir la consolidació d’aquest teixit empresarial.
La Sra. SANZ recorda que es va aprovar un prec en què es demanava que en el termini de tres
mesos el Govern municipal presentés un pla específic per al foment de comerç just a la ciutat.
Afegeix que el termini finalment no es va tenir en compte, atès que es va acordar amb el regidor
de Comerç que el Pla de comerç, que encara no estava enllestit, incorporaria aquestes propostes.
A continuació, assenyala que la regidora Ribas ha fet arribar la necessitat d’incorporar aquest
prec acceptat pel regidor Blasi al Pla de comerç, però constata que no apareix ni en el primer ni
en el segon esborrany d’aquest pla. Aplaudeix que es parli de comerç solidari i que
s’especifiqui i es defineixi què és el comerç just, però assegura que el que es proposa en aquest
sentit —senyalitzar els establiments i donar suport a la Fira d’Economia Social i Solidària— és
del tot insuficient. Pel que fa al comerç sostenible i el consum responsable, comenta que en el
Pla només es parla d’eficiència energètica (amb exemples de grans distribuïdores, com Walmart
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i Carrefour) i de residus i d’optimització. Al seu parer, res del que incorporen en els dos
esborranys amb relació a aquesta qüestió no satisfà el que es va plantejar.
Subratlla que el que van plantejar era un pla específic per fomentar el comerç just a la ciutat, un
comerç que es fa responsable d’allò que ven i que, per tant, promou els productes de proximitat,
redueix la distància de producció i els intermediaris i té relació amb els productors. Tanca la
intervenció assegurant que troba a faltar propostes en aquest pla.
El Sr. BLASI, primer de tot, es disculpa per la disfunció comunicativa que s’ha produït amb la
Sra. Ribas. Explica que s’ha obert un període de contactes i que la trobada amb la regidora
Ribas no va ser possible per temes d’agenda. Assegura que si haguessin coincidit, li haguessin
fet retorn d’un document del qual ara ja disposa i que es presenta l’endemà al Fòrum Ciutat i
Comerç. Remarca que s’han recollit de forma extensa les aportacions oportunes que la regidora
Ribas ha fet en altres àmbits. Tot seguit, remet al contingut de la mesura 4b.2, tot i que admet
que les actuacions que s’hi plantegen disten força del que s’ha comentat.
Així doncs, proposa donar-li una còpia del contingut a la Sra. Sanz i obre la possibilitat
d’ampliar el contingut del Pla de comerç fins a la setmana vinent, en què s’aprovarà al Plenari.
En tot cas, assegura que el Pla de comerç té vida pròpia i que es podrà ampliar. A tall
d’informació, manifesta que ja s’han posat les piles des del vessant de promoció econòmica,
comerç, cultura, etcètera, per continuar donant suport, a través d’un conveni, a la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya, per exemple.
La Sra. SANZ agraeix la voluntat de transacció fins al darrer moment que ha manifestat el Sr.
Blasi. Recorda que quan van fer la proposta no van especificar quines eren les actuacions que
volien tirar endavant. Assegura, però, que se’ls acudeixen moltes propostes, per això insta el
Govern municipal a tornar a parlar-ne, ja que encara queda temps per incorporar les propostes
que els han fet arribar. En aquest sentit, expressa el desig de poder arribar a esmenar el Pla i
aconseguir donar-hi cabuda a la proposta de foment del comerç just.
El Sr. BLASI assegura que l’Ajuntament donarà suport específic a la difusió i promoció
d’aquest tipus de comerç i es compromet a fer campanyes de suport i comunicació específiques,
a atorgar-li una diferenciació i un espai reservat en el nou web del comerciant, a donar suport a
la FESC i a formalitzar un conveni 2013. Afegeix que el Govern assumeix els continguts i els
objectius de la FESC, com ara el foment de la col·laboració amb agents del tercer sector local,
el suport econòmic i les subvencions per a projectes que es presentin, entre altres.
Per acabar, s’adreça a la Sra. Sanz per dir-li que agrairà les aportacions que s’hagin de fer i es
compromet a estar obert a anar concretant la línia del que ja es va manifestar.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal UpB:
23.-

(M1115/7534) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió
d’Economia, Empresa i Ocupació en data 6 de març de 2013 amb el contingut següent:
(M1115/7044) La Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació acorda ampliar la subvenció de
la plusvàlua a aquells acords de compravenda entre els particulars i les entitats bancàries que
equivalguin a una dació en pagament.
Es retira
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VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
24.-

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al projecte Digipay4Growth.
La Sra. SANZ, primer de tot, explica que en el mercat intern de la Unió Europea es donen
desajustos a escala regional i local, fruit de l’activitat econòmica i del creixement que genera.
En aquest sentit, manifesta que els governs han de desenvolupar mecanismes innovadors
capaços de corregir aquests desajustos, especialment en aquests moments de crisi, que es
caracteritzen per la manca de crèdit i de baixa demanda.
Afegeix que, com una de les mesures de compensació, s’ha creat el programa Digipay4Growht,
els objectius del qual són generar un sistema de pagament digital que estimuli la demanda i el
comerç de productes locals, generant llocs i incentius per incrementar la propensió al comerç
local; que generi un fons de garanties que ofereixi crèdit a les petites i mitjanes empreses locals
a molt baix interès o a interès nul, i que canalitzi determinades despeses públiques a través
d’aquest sistema major amb l’objectiu d’incrementar el multiplicador fiscal, fet que generaria
un major impacte d’aquesta despesa a l’economia local.
A continuació, llegeix la declaració institucional.
«L’Ajuntament de Barcelona dóna suport i seguirà amb interès el desenvolupament del projecte
Digipay4Growth i l’Ajuntament de Barcelona estarà amatent a properes convocatòries per tal
d’acollir a la ciutat projectes similars».
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Carnes expressa el vot favorable del
PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Mestre expressa el vot favorable
d’ICV-EUiA. S’APROVA.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.30 h.
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