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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 13 de febrer de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de febrer de 2018, s'hi reuneix 

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

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

Prados,Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra 

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

Mulleras Vinzia, Eulàlia Reguant i Cura i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l'assessora 

jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que 

certifica. 

 

També hi són presents els Ims. Srs.: Eloi Badia Casas, Santiago Alonso Beltrán i Koldo Blanco 

Uzquiano, i la Sra. i els Srs.: Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i Innovació Digital; 

José Luis Gómez Fernández, comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació; 

Ricardo Fernández Ontiveros, gerent de Drets Socials; Jordi Ayala Roqueta, gerent de 

Presidència i Economia; Francisco Ramos Martín, director executiu d’Estratègies d’Ocupació i 

Antonio Muñoz Juncoa, interventor general. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Laura Pérez Castaño i Irma Rognoni i Viader.   

 

S'obre la sessió a les 16.36 h. 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 16 de gener de 2018 i de la sessió 

extraordinària de 19 de gener de 2018. 

 

S'aproven. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

Acord de la Comissió de Govern de 18 de gener de 2018: 

 

1.-  (2017/147) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 

Consorci de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 

“Destinació Barcelona 2018-2019” que té per objecte vertebrar, planificar i millorar la gestió de 

l’activitat turística de la Destinació Barcelona de manera coordinada a curt, mitjà i llarg termini 

així com millorar el seu coneixement; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, 

Im. Sr. Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió 

d'Economia i Hisenda. 
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 Acords de la Comissió de Govern de 25 de gener de 2018: 

 

2.-  (3-003/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-003/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 

de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 590.000,00 euros, per fer front a despeses del 

programa “Pla de veïnatge a l’espai públic” del Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la 

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

referència comptable núm. 18011191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

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

 

3.-  (3-005/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-005/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 

de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 12.441,33 euros, per fer front a despeses del 

contracte de serveis en la gestió de l’equipament Casa de la Barceloneta 1761 del Districte de 

Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18011291; i PUBLICAR 

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

 

4.-  (3-008/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-008/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 

de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 1.500.000,00 euros, per fer front a despeses 

del Servei Multiconsulta de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

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

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18011691; i PUBLICAR 

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

 

 Acord de la Comissió de Govern de 8 de febrer de 2018: 

 

5.-  (3-012/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-012/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 

de l’exercici 2017 per a l’exercici 2018, d’import 666.873,51 euros, per fer front a despeses 

derivades de contractes de serveis per la gestió de varis Centres Cívics i Casals del Districte de 

Nou Barris, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 18012791; i PUBLICAR 

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

 

b)  Mesures de govern 

 

1.-  Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons. 

 

La PRESIDENTA comunica que, a petició de la Sra. Pin, quan els comissionats del govern 

hagin de comparèixer ho faran des de la taula de ponents, tal com ja es fa en altres comissions 

del Consell Municipal, perquè això facilita el debat. 

 

La Sra. BRIA exposa que aquesta mesura de govern defineix l’estratègia de l’ajuntament sobre 

dades i que es desenvolupa en el marc del Pla de transformació digital. Comenta que Barcelona 

ha estat una ciutat capdavantera en matèria de gestió de dades, però el govern vol anar més 

enllà i fer un salt qualitatiu i quantitatiu. Afirma que la revolució digital també és una revolució 

de les dades. Així, assenyala que la ciutat ha esdevingut un espai de producció massiva de 
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dades en temps real i que les noves tecnologies, com ara la 5G o la internet de les coses, 

augmentaran aquesta tendència. En aquest sentit, indica que el 90 % de les dates que la ciutat 

genera actualment no existien tres anys enrere. 

A continuació, apunta que les dades són considerades com el petroli del segle XXI. Aquesta 

situació, afegeix, pot tenir efectes positius però també negatius, com la creació de nous 

monopolis i l’acumulació de riquesa, fets que podrien accentuar les desigualtats, de manera que 

es plantejaria un dilema ètic i polític important pel que fa al control de les dades. 

Contràriament, remarca que les noves tecnologies també poden contribuir a generar riquesa ben 

distribuïda, a entendre millor les necessitats dels ciutadans i a dissenyar respostes a mida. 

Per tal de respondre a aquest repte, el govern enforteix el lideratge públic en la governança de 

les dades de la ciutat, entenent les dades com una infraestructura urbana, talment com les xarxes 

de subministrament d’aigua o d’energia, tractant-les com un bé comú i posant-les a disposició 

dels processos d’innovació social i econòmica, i protegint la privacitat i la sobirania de les 

dades dels ciutadans. 

Seguidament, apunta que, seguint l’exemple de ciutats com Nova York i Boston, Barcelona és 

la primera ciutat espanyola que posa en funcionament una oficina municipal de dades. Aquesta 

oficina, de dependrà de la Gerència Municipal, serà formada per quaranta persones, entre les 

quals hi haurà el president de l’Institut Municipal d’Informàtica i el director del Gabinet Tècnic 

de Programació. Aquesta oficina, afegeix se centrarà en l’anàlisi de dades per poder fer 

prediccions en tots els àmbits d’interès per a la gestió de la ciutat. També es potenciarà 

l’obertura de les dades municipals mitjançant la millora del portal Open Data BCN, que és 

operatiu des de l’any 2011, per tal que sigui més útil per als desenvolupadors i per a la 

ciutadania. Afegeix que impulsaran una nova web que integrarà diverses dades crítiques de 

l’ajuntament. Per tant, apunta que amb aquestes mesures ajudaran l’ecosistema emprenedor de 

la ciutat, les pimes i el sector TIC, alhora que apoderen la ciutadania. 

Tot seguit, informa que aquest model es començarà a desenvolupar mitjançant projectes 

concrets, entre els quals esmenta un nou quadre de comandament per a la Gerència municipal 

que millori la presa de decisions; l’Observatori de l’habitatge, que permet fer un estudi 

permanent de l’evolució del mercat de l’habitatge o la monitorització de la gentrificació; un 

sistema d’informació integral dels espais i activitats econòmics de Barcelona per posar remei a 

la manca d’aquest tipus d’informació. En definitiva, assenyala que es tracta de posar les dades a 

la disposició de la comunitat innovadora de la ciutat perquè puguin utilitzar aquestes dades com 

a font de resolució els reptes actuals i futurs. 

Finalment, remarca que s’ha de fer un ús responsable i ètic de les dades per tal que la ciutat 

s’allunyi de la imatge d’un «Gran Germà», amb referència al personatge d’Orwell. A tal fi, 

afegeix, es crearà la figura del delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el nou Reglament 

europeu de protecció de dades, per tal de garantir la seguretat, la privacitat i la sobirania de 

dades dels ciutadans. Aquesta mesura anirà acompanyada d’una instrucció sobre l’Oficina 

Municipal de Dades que defineixi el model de governança i les funcions dels responsables de la 

gestió de dades a l’ajuntament. 

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern i, si bé se n’alegra, també està 

perplex perquè observa que les mesures que va presentant el govern van aparcant paulatinament 

les crítiques constants que es feien al model d’smart city del govern de l’alcalde Trias. Així, 

doncs, celebra que el govern actual continuï treballant en aquesta línia, malgrat que en aquest 

document no es fa cap esment a la feina realitzada durant el mandat anterior. En aquest sentit, 

recorda alguns dels projectes iniciats pel govern municipal de Convergència i Unió, com el City 

Os, l’Smart City Expo, els ateneus de fabricació o l’ampliació de les xarxes de fibra òptica. 

A continuació, diu que el seu grup sempre ha defensat que la ciutat de Barcelona necessita 

continuar essent una ciutat de referència en la política tecnològica. Per aquesta raó, durant el 
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mandat anterior el govern va ser pioner en l’aposta per situar la tecnologia digital en el centre 

de les estratègies de desenvolupament econòmic i social, i per situar Barcelona com a una de les 

ciutats capdavanteres de les smart cities, perquè volien una ciutat preparada per respondre 

adequadament als problemes quotidians de les persones que hi viuen. 

Seguidament, assenyala que la gestió del big data és un factor important per a les 

administracions de cara a prendre decisions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans. Exposa que en una ciutat com Barcelona els habitants ofereixen una gran quantitat 

d’informació que cal analitzar i ordenar. Per aquesta raó, celebra que el govern municipal 

prengui mesures per establir uns processos per tractar i gestionar tota aquesta informació, de 

manera que es puguin prendre decisions amb molta més informació i recursos, a més a més de 

recopilar noves dades per resoldre qüestions com la sostenibilitat ambiental, el volum de trànsit 

o la recollida de residus. 

Quant a la creació d’un chief data officer, figura que ja tenen altres ciutats com Londres, París, 

Nova York o Chicago, pregunta com es triarà la persona que hagi d’ocupar aquesta posició, si 

es farà mitjançant el que anomena un nou nomenament estrella o amb algun altre tipus de 

procediment. 

D’altra banda, indica que en aquesta mesura es dóna molta importància a la protecció de dades. 

Espera que el govern tingui més èxit en aquesta ocasió que l’aplicació que varen impulsar per 

denunciar els pisos turístics il·legals. 

Finalment, admet que des que es va anunciar el Pla Barcelona ciutat digital el govern ha 

presentat diverses mesures, però desitjaria que es dediqués la mateixa energia a d’altres àmbits 

en els quals el govern ha assumit el compromís de presentar estudis, mesures o informes, 

compromís que no està complint. 
 

El Sr. ALONSO agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern. Exposa que el Grup de 

Ciutadans comparteix la preocupació per aquest àmbit i els objectius generals de la mesura i 

que les dades de tot allò que passa a Barcelona, tant econòmiques com de mobilitat, d’imatges, 

demogràfiques, socials, de contaminació o cartogràfiques, són un bé intangible molt important 

que s’ha de saber gestionar. Per tant, indica que operacions que fa una dècada eren impensables, 

com utilitzar el telèfon mòbil per saber quin és el trajecte més curt per anar a un determinat lloc, 

actualment són plenament quotidianes, però assegura que això només és l’inici d’un futur que ja 

ha arribat i que encara evolucionarà més. Així, doncs, comenta que el potencial de totes 

aquestes dades és immens i que aquesta és una gran oportunitat per millorar la societat, però 

adverteix que també és una gran responsabilitat que s’ha de saber afrontar. 

Per aquestes raons, el seu grup comparteix els objectius generals d’aquesta mesura, però 

tanmateix comenta tres qüestions que li semblen importants. En primer lloc, pel que fa a la 

bretxa digital, assenyala que el big data no implica necessàriament que tothom tingui accés a la 

informació, sinó que hi podran accedir les empreses tecnològiques i a les persones amb millor 

formació i capacitació. Entén, doncs, que, addicionalment a aquesta mesura de govern, s’ha de 

treballar en la qüestió de la bretxa digital per tal de garantir que tothom pugui accedir a les 

dades. Puntualitza que no es tracta solament de l’accés a internet, perquè actualment tothom que 

té un mòbil i un wifi gratuït ja hi pot accedir, sinó que es tracta d’accedir-hi amb qualitat i de 

manera responsable. 

En segon lloc, remarca que aquest ha de ser un projecte de ciutat perquè condicionarà la 

Barcelona del futur. Per tant, considera que el govern hi ha de posar els recursos necessaris i no 

s’ha de limitar a nomenar un responsable d’aquest àmbit. En aquest sentit, considera que s’ha 

de potenciar l’IMI, el coneixement i les infraestructures necessàries. 

En tercer lloc, també li preocupa la confidencialitat de les dades personals. Recorda que les 

dades personals de 3 milions de catalans estan circulant per internet i, per tant, la seguretat de 

les dades ha de ser un tema clau perquè que arreu del món hi ha pirates informàtics i terroristes 

que les poden fer servir per als seus fins. 
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En conclusió, assenyala que es pot fer un bon ús o un mal ús de les dades i, per tant, s’ha 

d’incidir en aquesta qüestió, que ha de ser un dels pilars de la nova manera de treballar. Indica 

que la societat s’està transformant i que ha arribat una nova era, la de la societat digital, del 

coneixement i de la informació, i Barcelona no es pot quedar enrere. 

 

El Sr. BOSCH exposa que la feina de l’oposició consisteix a formular crítiques, tan directes i 

clares com es pugui, al govern de la ciutat, i és així com entenen que ha de ser el servei als 

ciutadans. Tanmateix, indica que en aquest cas no és fàcil de fer aquesta crítica perquè el Grup 

d'Esquerra Republicana està bastant d’acord amb la mesura. Per tant, agraeix la presentació de 

la mesura de govern a la comissionada i molt especialment la defensa que ha fet de la sobirania 

de dades. Considera que es bàsic i essencial que les dades no caiguin en mans de gent que les 

pugui utilitzar per lucrar-se o per perjudicar els ciutadans. Puntualitza que, en aquest sentit, 

totes les sobiranies són importants, també l’energètica o l’alimentària, que al capdavall remeten 

a la mare de totes les sobiranies, que és la sobirania popular. Reitera, doncs, que el seu grup està 

d’acord amb la filosofia de la mesura. També comparteix la necessitat que hi hagi una oficina 

municipal de dades i que es creï la figura del chief data officer, tal com ja han fet algunes 

ciutats. 

Tot seguit, assenyala que el seu grup té alguns dubtes que espera que la comissionada pugui 

resoldre, entre els quals en destaca tres que considera bàsics i que poden garantir, o no, l’èxit de 

la mesura. En primer lloc, quant al chief data officer, pregunta si serà algú que només tindrà 

aquesta missió o si aquesta tasca recaurà en un treballador del consistori. També pregunta si 

aquest àmbit s’integrarà a l’IMI o si actuarà amb independència d’aquest organisme, i, en 

aquest cas, com s’hi coordinarà. 

En segon lloc, al seu grup li ha sorprès que en aquesta mesura no s’esmenti el Comitè d’Ètica 

de l’Ajuntament, organisme que hauria de tenir algun paper supervisor en aquest àmbit. 

Per acabar, pregunta d’on sortiran els recursos per implementar aquesta mesura i quin és el 

pressupost associat a la iniciativa. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix la presentació de la mesura, inserida en el Pla digital presentat pel 

govern municipal mesos enrere. El Grup Socialista pensa que aquesta és una mesura completa i, 

per tant, es limitarà a fer alguns comentaris i formularà algunes preguntes, i posarà l’èmfasi en 

el seguiment. Per tant, reclama que es faci un informe anual amb indicadors de resultats, que 

permeti seguir els avanços en aquest àmbit i en d’altres. En aquest sentit, comenta que, tal com 

ha dit la comissionada, Barcelona és pionera en la presentació de projectes, però al seu grup 

també li agradaria que la ciutat fos pionera també en l’anunci dels resultats d’aquests projectes. 

A continuació, exposa que el tractament i l’obertura de les dades és una obligació i una 

oportunitat per a l'Administració i per a la ciutat. Troba positiu que es creï una estructura de 

governança que permeti la gestió i el seguiment d’aquestes polítiques. Així, apunta que la 

creació de la figura del chief data officer, introduïda per primera vegada pel Govern Obama als 

Estats Units, és una bona iniciativa per a la gestió de les dades de la ciutat i, si la mesura 

funciona realment, pot consolidar el primer salt que es va fer l’any 2011, durant el mandat de 

l’alcalde Jordi Hereu, per a la creació de l’open data. 

D’altra banda, el seu grup considera que les dades pertanyen als ciutadans i han de ser un actiu 

per a la ciutat. Malgrat que la mesura contempla aquesta qüestió, indica que no apareix com un 

dels objectius principals la reutilització externa de les dades per la petita empresa, el tercer 

sector o els investigadors. Considera que aquesta reutilització és la que genera veritablement 

valor social i econòmic, i per tant pertoca a la Comissió d’Economia i Hisenda de fer-ne el 

seguiment. 

Quant a la lluita contra la bretxa digital, afirma que cal accelerar la formació i l’apoderament de 

la ciutadania, de les petites empreses i dels treballadors municipals per utilitzar aquestes dades 
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perquè, contràriament, tota la feina que es faci serà inútil i les polítiques de reutilització de 

dades s’alentiran. 

Seguidament, li estranya que el document que presenta el govern contempli el disseny i la 

implementació d’un nou portal de consulta i d’exploració, quan el portal d’open data de 

l’ajuntament es va renovar el mes de febrer de 2017. Pregunta si en aquell moment es va tenir 

en compte la nova estructura que ara es presenta o si, contràriament, és la mesura la que 

provoca que s’hagi d’implementar un nou portal. 

Finalment, un altre tema que els planteja dubtes és la diferència de pressupost que hi ha entre 

els serveis de big data interns, que és d’1,1 milions d’euros, i els d’open data, que és de 56.000 

euros. Entén, doncs, que aquesta diferència és excessiva. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix a la comissionada Bria l’exposició de la mesura de govern, que el 

Grup Popular considera positiva perquè coincideix amb l’expressió que les dades són el petroli 

del segle XXI. Així, assenyala que el tractament i l’explotació de les dades cada vegada és més 

important i és bàsic protegir la confidencialitat les dades dels barcelonins a les quals 

l’ajuntament pot tenir accés. Per aquesta raó, el seu grup troba a faltar en aquesta mesura que 

s’expliqui com es beneficiaran els barcelonins d’aquestes polítiques. Així, indica que Barcelona 

ha de continuar essent un referent com a smart city i ha de continuar acollint esdeveniments 

importants com el Mobile World Congress, però insisteix a preguntar com es beneficiaran de la 

gestió d’aquestes dades i del tractament de les TIC a l’ajuntament les persones que viuen i 

treballen a Barcelona. 

Pel que fa al pressupost, després d’analitzar la mesura el seu grup ha arribat a la conclusió que 

té un cost total de 3,7 milions d’euros. Pregunta si aquesta dada és correcta i, en tot cas, demana 

més concreció en aquest aspecte i una explicació detallada sobre la inversió d’aquests recursos. 

 

La Sra. REGUANT considera que aquesta mesura és positiva, sobretot en allò referent a 

qüestions tècniques. Qualifica la proposta d’ambiciosa i amb mirada a llarg termini, que pot 

millorar substancialment l’ús que fa l’ajuntament de les tecnologies de la informació i de les 

dades que poden tenir interès per als ciutadans. Tanmateix, vol plantejar quatre qüestions que la 

CUP - Capgirem Barcelona veu poc clares. 

En primer lloc, indica que en aquesta mesura sistemàticament es fa referència a l’obtenció, 

emmagatzemament i compartició de dades relacionades amb els ciutadans, però tenint en 

compte l’extensió i el detall de l’informe hi troba a faltar una explicació clara de com 

s’implementaran les polítiques referents al consentiment informat i sobretot a la minimització 

de la informació. Tampoc no hi han trobat cap element que contempli la possibilitat de fer un 

seguiment de les comunicacions digitals entre els veïns i el consistori. Creu que seria interessant 

i necessari desenvolupar aquesta qüestió. 

En segon lloc, el seu grup ha observat que s’enumeren projectes diferents relacionats amb la 

gestió de dades dels serveis municipals, però en canvi no hi ha cap referència a la T-Mobilitat, 

aspecte que han criticat sistemàticament. Remarca que aquest projecte té un impacte 

considerable en l’àmbit de la gestió de dades generades pels ciutadans i pregunta quina és la raó 

d’aquesta absència en la mesura de govern. 

En tercer lloc, pregunta quins recursos humans es destinaran a aquestes polítiques. Entén que 

l’Oficina Municipal de Dades, que considera que és una bona eina, respondrà també a la lògica 

de sobirania tecnològica, concepte que implica prendre el cent per cent del control i no deixar 

res en mans de l’especulació ni dels interessos aliens als veïns. En aquest sentit, espera que 

aquesta oficina sigui un ens completament públic i internalitzat. 

Finalment, pregunta si aquest pla formarà part de la Guia de contractació responsable de 

l’ajuntament, de la qual el seu grup no en pot ser un gran avalador perquè hi ha empreses com 

Inipro o Accent Social que passen els filtres de contractació social estipulats en aquesta guia. 
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En tot cas, entén que aquest pla també ha de ser una eina per fiscalitzar i generar una 

contractació pública realment social pel que fa a serveis externs com neteja, aigua, mobilitat o 

serveis d’atenció al ciutadà. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix a la comissionada l’exposició que ha fet. Comparteix l’arquitectura i 

la literatura sobre la gestió intel·ligent de les dades. Afirma que avançar en polítiques 

vinculades a la gestió predictiva i al tractament de dades és una qüestió estratègica per a la 

ciutat del present i no solament del futur. Així, doncs, ofereix la seva col·laboració per treballar 

en aquesta direcció. 

Pel que fa als socis que aquest projecte hauria de tenir, assenyala que Barcelona té un dels 

principals centres de supercomputació d’Europa, liderat pel Barcelona Computing Center, que 

treballa en projectes vinculats a aquest tipus d’estratègies arreu del món i que hauria de ser un 

soci prioritari en aquesta estratègia de ciutat. 

 

La Sra. BRIA explica que l’objectiu d’aquesta estratègia és donar un servei millor a la 

ciutadania. Per aquesta raó, insisteix que és un projecte de ciutat que necessita la col·laboració 

de tots els grups municipals. 

Seguidament, indica que l’oficina de dades significarà un canvi estructural perquè allò que 

anteriorment solament era una política tecnològica ara serà una política estratègica. El fet que 

aquesta oficina depengui de la Gerència Municipal permetrà que les dades serveixin millorar els 

serveis públics i per prendre millors decisions que tinguin en compte tota la ciutat. 

D’altra banda, comenta que aquesta mesura s’està implementant amb personal del consistori i 

per aquesta raó s’està reorganitzant l’estructura de l’organització. A més a més, informa que 

mitjançant una instrucció de la Gerència Municipal es definiran les funcions i el model de 

governança de l’oficina de dades, que constarà de quaranta persones, i la Gerència treballarà en 

estreta col·laboració amb l’IMI. Així, alguns dels serveis que ofereix aquest organisme, com el 

portal Open Data, el City Os i altres s’incorporaran a l’estructura municipal. 

Quant a la privacitat i seguretat de les dades i a la sobirania dels ciutadans, assegura que és una 

qüestió central per al govern. Per aquesta raó, indica que a més a més de nomenar un chief data 

officer es nomenarà un delegat de protecció de dades que treballarà amb les autoritats europees i 

amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Així, es protegirà la privacitat, el consens 

informàtic i l’autodeterminació informativa de la ciutadania. A tal fi, el govern disposa d’un 

projecte pilot basat en la tecnologia blockchain per a la protecció de dades amb encriptació. 

Remarca que el govern vol que l’encriptació es consideri un dret humà. 

Pel que fa a l’educació en l’empresa digital, informa que hi ha una altra mesura en aquest àmbit 

i que el govern hi treballa molt. Així, aquesta mesura contempla impartir cursos a l’escola 

adreçats als infants i als professors per explicar-los el valor de l’open data. 

A continuació, informa que el pressupost per implementar aquesta mesura és de 3,7 milions 

d’euros, distribuïts en diferents accions. També comenta que el govern en farà un seguiment i 

una avaluació de la política pública, de manera que els grups municipals podran conèixer el 

desenvolupament d’aquest projecte. 

Finalment, assenyala que aquesta també és una mesura econòmica perquè el govern opina que 

no solament les grans multinacionals, sinó també les pimes i la indústria local han de tenir accés 

a les dades. Remarca que en aquests moments el futur d’internet és en mans de quatre empreses 

multinacionals que, a més a més, no són europees. Per aquesta raó, amb aquesta mesura s’obre 

la possibilitat a les empreses petites locals de desenvolupar productes innovadors propis. En 

aquest sentit, subratlla que el govern està afrontant alguns reptes conjuntament amb les 

empreses locals que utilitzen dades per resoldre problemes públics. 

 

Es dóna per tractada. 
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c)  Informes 

 

2.-  Conjuntura de l’Activitat Turística. 

 

La PRESIDENTA informa que la presentació d’aquest informe es tractarà conjuntament amb 

els punts 4 i 23 de l’ordre del dia, que són una sol·licitud de compareixença del Grup Popular i 

una pregunta del Grup Socialista respectivament, i que tracten sobre la mateixa matèria. 

Estableix que el govern disposi de 12 minuts per a l’exposició, els grups municipals de 6 i el 

regidor no adscrit de 3. 

 

El Sr. COLOM recorda que a la sessió de la comissió del mes de gener no va poder presentar 

aquest informe atès que era a Fitur i agraeix la consideració dels grups municipals, que varen 

permetre ajornar aquesta presentació sobre l’evolució del sector turístic durant l’any 2017. 

En primer lloc, informa que l’estimació que es fa és que durant l’any anterior un total de 15,6 

milions de turistes varen visitar la ciutat de Barcelona. Segons l’enquesta d’ocupació hotelera 

que realitza l’INE, els turistes allotjats en hotels sumarien 7,6 milions, un 2,7 % més que l’any 

2016, quan varen sumar 7,4 milions, i un 8,36 % més que l’any 2015. Quant a les 

pernoctacions, l’any 2017 n’hi va haver 19,7 milions, un 0,68 % més que 2016 i un 6,76 % més 

que 2015. A partir d’aquestes xifres i del coneixement de la sèrie històrica, apunta que l’any 

2017, tenint en compte el nombre de turistes allotjats en hotels, les pernoctacions, s’ha arribat a 

un nou màxim. 

No obstant això, comenta que el quart trimestre de l’any es va produir un cúmul de situacions, 

com el tràgic atemptat del 17 d’agost, les escenes de violència policial de l’1 d’octubre i que 

varen omplir les primeres planes dels principals diaris internacionals, l’aturada del 3 d’octubre 

o la situació d’inestabilitat política i econòmica generada per actuacions unilaterals, que varen 

provocar un gir en aquesta tendència i que varen afectar negativament la dinàmica turística. 

Així, assenyala que el mes d’octubre es va produir una reducció de visitants del 3,88 %, que es 

va agreujar el mes de novembre amb una reducció del 5,33 %, però que el mes de desembre es 

va recuperar lleugerament la tònica i la reducció solament va ser del 3,8 %. Per tant, diu que es 

va produir un efecte en forma de V que, tal com confirmen algunes dades del mes de gener de 

2018, augura una recuperació de la situació i un increment d’aquestes xifres respecte del mes de 

gener de 2017. Pel que fa al global del quart trimestre, diu que la caiguda de l’activitat turística 

va ser del 4,33 %. 

Respecte a la procedència dels turistes, informa que la davallada del quart trimestre de 2017 va 

incidir més en el turisme internacional, amb una caiguda del 5,5 %, mentre que la disminució 

del turisme de la resta de l’Estat va ser del 0,37 %. Remarca que el turisme internacional 

representa gairebé el 80 % dels visitants de la ciutat de Barcelona i afegeix que els turistes 

procedents de països més llunyans, com l’Argentina, Rússia, els Estats Units, el Japó i la Xina, 

han estat els que han tingut un comportament positiu durant aquest període. Així, s’ha produït 

un increment del 29 % de turistes argentins i d’un 6 % dels xinesos. Contràriament, s’ha produït 

una disminució dels visitants procedents de països europeus, com ara Alemanya, Suïssa, Itàlia, 

Regne Unit o França, com es pot observar a les xifres que consten en el document. 

Quant a l’ocupació hotelera a Barcelona, segons l’INE l’any 2017 l’oferta va ser 78.274 places, 

1.573 més que l’any 2016. Indica que en els darrers tres anys s’han creat 4.633 places hoteleres 

noves. Pel que fa a l’ocupació, comenta que durant el quart trimestre de l’any es va produir una 

caiguda en termes d’habitació, que va ser superior a la davallada del nombre de turistes, i que 

podria haver estat causada per una reducció de l’estada mitjana i per l’augment de places, si bé 

l’ocupació del mes de desembre va ser excepcionalment elevada. En aquest sentit, assenyala 

que l’any 2016 es va produir un salt quantitatiu i qualitatiu important, que fa que la disminució 
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de desembre de 2017 sigui més significativa. En relació amb els ingressos, la caiguda durant els 

mesos d’octubre i novembre seria d’un 10 % de mitjana i el mes de desembre seria del 22 %. 

Tanmateix, insisteix que aquesta reducció percentual podria estar relacionada amb les elevades 

xifres de desembre de 2016. En tot cas, puntualitza que totes aquestes dades són estimacions i 

no pas xifres reals. 

Responent a la pregunta del Grup Socialista, informa que el Zoo de Barcelona va tenir 870.370 

visitants durant l’any 2017, una caiguda del 13 %, si bé matisa que aquesta reducció és 

sostinguda durant tot l’any i té poca relació amb la dinàmica turística. En canvi, subratlla que el 

nombre d’autocars a la Zona Bus ha crescut i se n’han comptabilitzat 121.600, un 10 % més que 

l’any anterior. Les visites al Parc Güell també han crescut i han arribat als 3.120.000, un 5,5 % 

superior. Al Tibidabo n’hi ha hagut 732.000, xifra també superior a la de 2016. Quant als 

abonaments de transport públic Hola Barcelona, s’ha produït un increment del 20 % respecte de 

l’any anterior, mentre que hi ha una caiguda del nombre de passatgers del Bus Turístic d’un 11 

%, si bé indica que aquesta davallada no és atribuïble solament a les circumstàncies dels darrers 

mesos de l’any perquè al gener, març, abril, maig, juliol i agost ja es varen produir reduccions 

en el nombre de passatgers d’aquest mitjà. 
 

El Sr. MULLERAS agraeix al regidor de Turisme la presentació d’aquestes dades i també 

l’informe que els han lliurat fruit de la sol·licitud de compareixença que ha presentat el Grup 

Popular. Si bé no han tingut temps d’analitzar a fons les dades, la seva primera impressió és que 

les visites que han caigut més són les dels turistes que venien de més a prop, i ho atribueix al fet 

que aquest tipus de viatges es contracten amb menys temps d’antelació, mentre que els turistes 

que vénen de llocs més llunyans suposa que ja tenien les visites programades abans dels 

esdeveniments del quart trimestre de l’any i és més costós desprogramar-les. Veu, doncs, que el 

turisme europeu i més proper és el que ha experimentat una caiguda més important. 

A continuació, recorda que el mes de setembre ja es va dir que durant aquell mes s’havia 

recuperat la caiguda del turisme que es va produir durant la segona quinzena del mes d’agost i, 

per tant, entén que l’atemptat no pot explicar la davallada de l’activitat turística que es va 

produir durant el quart trimestre de l’any. En el mateix sentit, si bé admet que les imatges que 

es varen produir el primer d’octubre no agraden a ningú, apunta que el 15-M també es varen 

produir imatges molt impactants durant el desallotjament de la plaça de Catalunya i això no va 

provocar una davallada en el turisme de la ciutat. En canvi, i tal com afirma l’informe fet públic 

el mes de gener per la Cambra de Comerç, la incertesa permanent impregna tot el context 

polític i econòmic de la ciutat, i provoca un perjudici en la imatge internacional i una caiguda 

en el turisme i en el comerç de la ciutat. Així, doncs, indica que no es pot permetre que la 

inestabilitat política catalana s’allargui permanentment perquè, tal com també diu l’informe de 

la Cambra de Comerç, aquesta situació de conflictivitat política podria afectar l’atracció i la 

retenció del talent, la localització d’inversions, el comerç i el turisme a la ciutat de Barcelona. 

Per aquestes raons, el seu grup creu que s’ha de tornar a la normalitat tan aviat com sigui 

possible. 

D’altra banda, comenta que l’aeroport de Barcelona, que alguns demonitzen perquè és gestionat 

per l’Estat, és una de les poques infraestructures que ha crescut durant l’any 2017, un 7,1 % 

d’increment de passatgers respecte de 2016 i un 5 % d’increment el darrer trimestre, també 

respecte del darrer trimestre de l’any anterior. Constata, doncs, que l’aeroport va millor que 

mai. 

Finalment, recorda que a la darrera reunió del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona el 

regidor Colom va comentar que la davallada de turistes allotjats en hotels havia estat del 4,33 % 

l’últim trimestre i que això podria generar una davallada del 10 % de la facturació, també 

l’últim trimestre de l’any 2017. Per aquesta raó, el seu grup demana que els informes que 

elabora el govern sobre turisme incloguin també dades econòmiques d’un abast més general, 

com ara les referides a facturació, a comerç i a consum induït. 
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La Sra. BALLARÍN constata que el turisme és un tema central d’aquesta sessió i, malgrat que 

els grups municipals en tinguin una visió diferent, preocupa a tothom perquè, a més a més de la 

presentació de l’informe del govern, de la pregunta que formula el Grup Socialista i de la 

compareixença sol·licitada pel Grup Popular, que es tracten en aquest moment, a l’ordre del dia 

també hi ha una proposició del Grup Demòcrata i una altra de la CUP - Capgirem Barcelona 

sobre el consorci Turisme de Barcelona, que és un instrument molt important de promoció. 

A continuació, agraeix la presentació de l’informe perquè el seu grup creu que les dades són 

fonamentals per analitzar amb rigor l’activitat turística i per fixar l’estratègia de l’ajuntament, 

perquè en àmbits tan importants i delicats com el del turisme és important afinar bé. Assenyala 

que les dades que consten a l’informe mostren que la incertesa política i institucional que viuen 

Catalunya i Barcelona els darrers mesos ha afectat l’activitat turística a la ciutat. Així, malgrat 

que l’allotjament de turistes en establiments hotelers hagi augmentat el 2,7 % en el global de 

l’any, el darrer trimestre s’ha produït un descens del 4,3 %. També destaca el descens del 9,2 % 

pel que fa a pernoctacions hotelers durant el mateix període, malgrat que durant els mesos 

anteriors es produïa un creixement del 0,7 %. Observa aquesta mateix fenomen en altres 

indicadors, com ara la targeta Hola Barcelona, en què les tendències de creixement es varen 

trencar el quart trimestre. 

Al Grup Socialista li preocupa aquesta situació i per aquesta raó ha formulat una pregunta 

relacionada amb l’activitat turística, en la qual demana que es doni la informació desglossada 

per mesos i per conceptes. Demana que la resposta també els sigui lliurada per escrit. 

 

La Sra. RECASENS anuncia que serà breu però molt crítica. En primer lloc, critica que 

inicialment l’informe que presenta el govern solament constava de tres pàgines i el document 

que ha aportat en aquesta comissió suposa que és la resposta a la sol·licitud de compareixença 

del Grup Popular. Aquest document, afegeix, conté una gran quantitat de dades i no sap quin 

objectiu persegueix. 

Seguidament, assegura que el govern pretén demonitzar tot el sector del turisme, un sector molt 

transversal, i considera que aquesta actitud és l’error més greu que s’ha comès a la ciutat en la 

gestió d’una activitat econòmica. 

A continuació, acusa el govern de voler destruir un model d’èxit com és el de col·laboració 

publicoprivada, que durant molts anys ha funcionat a la ciutat, i no solament en l’àmbit de la 

promoció turística, sinó en molts altres. Recorda que s’han fet grans projectes de ciutat sota 

aquest model, però el govern actual continua apostant pel decreixement turístic. En aquest 

sentit, assenyala que no s’havien abocat mai tants de recursos humans, tècnics i econòmics per 

gestionar el turisme però, tot i així, mai com ara no hi havia hagut la sensació que aquest 

problema fos tan important. Destaca que el darrer baròmetre municipal va situar el turisme com 

la principal preocupació dels barcelonins i remarca que això ha succeït durant el mandat del 

govern actual. 

Creu que al govern municipal se li escapa molta informació perquè vol fer una anàlisi 

quantitativa de la situació, quan allò que caldria és fer-ne una anàlisi qualitativa per veure quin 

és perfil del visitant que arriba a Barcelona i quin és el perfil del visitant que es vol atraure. 

Afirma que els turistes continuaran arribant a la ciutat i, davant d’aquesta perspectiva, 

l’ajuntament té dues opcions, deixar que aquest turisme s’autogestioni tot sol o bé intentar 

atraure el tipus de turisme que volen els barcelonins i distribuir-lo per tota la ciutat. Així, 

constata que continua augmentant el nombre de viatgers que arriben al port i a l’aeroport, i 

atribueix la davallada en l’ocupació hotelera al fet que aquests visitants pernocten en 

apartaments turístics, legals o il·legals, o bé fora de la ciutat. 

D’altra banda, critica que el govern faci rodes de premsa i anunciï pactes amb les plataformes 

que lloguen apartaments turístics, quan considera que aquestes plataformes l’han enganyat 
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perquè no compleixen la normativa i, a més a més, el govern ha declarat la guerra al principal 

operador d’apartaments turístics. Opina, doncs, que aquest és un altre fracàs del govern. 

Tot seguit, assenyala que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha augmentat respecte de 

l’any anterior i, per tant, acusa el govern d’atacar, amb aquesta actitud, la línia de flotació d’un 

dels motors de l’ocupació més importants que té Barcelona. Suggereix al govern, doncs, que per 

comptes de demonitzar el sector del turisme comenci a treballar perquè es creïn llocs de treball 

dignes i de qualitat, que avanci en la implementació del salari mínim de ciutat i que Barcelona 

Activa faci projectes per aconseguir que aquesta major afiliació a la Seguretat Social es 

correspongui amb una contractació estable i amb un salari digne. En aquest sentit, insisteix que 

segons les dades que ha presentat el govern el sector turístic genera ocupació. 

Per acabar, reitera que el govern actual ha generat molts dubtes i que fa una gestió nul·la dels 

fluxos turístics. Recorda que el Sr. Colom l’havia criticada perquè havia plantejat que es 

tinguessin en compte els efectes que va provocar l’atemptat del mes d’agost, circumstància que 

creu que el conseller Forn va gestionar magníficament, però ara el regidor de Turisme s’entesta 

a parlar dels efectes causats pel procés independentista. Assenyala que el sector mateix reconeix 

que el problema del sector s’arrossega de mesos enrere i és fruit dels missatges contraris a 

l’activitat turística que de manera reiterada ha llançat el govern municipal. El Grup Demòcrata, 

doncs, està molt preocupat perquè entre els visitants internacionals i locals ha quallat la 

percepció que a Barcelona els turistes no són ben rebuts. Indica que el Grup de Barcelona en 

Comú es va presentar a les eleccions amb unes propostes que els van permetre d’accedir al 

govern, i aquestes propostes han tingut les conseqüències negatives que acaba d’exposar. 
 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Comenta que en aquest informe 

han trobat a faltar moltes dades i ha constatat que altres grups també han demanat més 

concreció. A més a més, les dades que conté aquest informe tan breu que ha presentat el govern 

indiquen que la crisi que viu el sector, fruit dels missatges de turismofòbia, la vaga de 

l’aeroport, els atemptats del mes d’agost i de la tensió política lligada al procés independentista, 

s’ha convertit en una llosa per al turisme, que és una de les activitats econòmiques principals de 

la ciutat. Considera que el gran impacte que aquestes circumstàncies han provocat en 

l’economia obligava el govern a impulsar una forta campanya de Nadal que ajudés a remuntar 

l’activitat econòmica, però ja han vist que aquesta ha estat una mala campanya de Nadal i també 

una mala campanya de rebaixes, tal com ho confirmen diversos representants del sector del 

comerç. 

A continuació, apunta que l’informe que ha presentat el govern és insuficient perquè es limita a 

facilitar unes dades globals, obtingudes mitjançant alguns indicadors molt poc detallats, com la 

caiguda de l’activitat turística o l’impacte que aquesta a tingut en diversos sectors. A més a 

més, constata que algunes de les dades que dóna el govern no es corresponen amb les facilitades 

per alguns sectors. Així, el govern xifra la caiguda en les pernoctacions en un 9 % però segons 

el Gremi d’Hotels aquesta caiguda els darrers mesos ha estat del 15 %, i pregunta les raons 

d’aquesta discrepància. També comenta que ha augmentat el nombre d’arribades a l’aeroport de 

Barcelona, però que aquest augment no s’ha traduït en pernoctacions. Pregunta, doncs, per què 

no es faciliten les dades d’on pernocta la gent que arriba a l’aeroport. També demana per què no 

hi ha dades de la quantitat de persones que pernocten en apartaments legals, ja que considera 

que és important saber el nivell d’ocupació que aquests establiments han tingut durant aquest 

període. En qualsevol cas, al seu grup li preocuparia que aquest augment de viatgers que passen 

per l’aeroport fos atribuïble a viatgers en trànsit i que no tinguessin Barcelona com a destinació 

final. 

Pel que fa als creuers que arriben al port de Barcelona, apunta que segons l’informe del govern 

el nombre de creueristes ha augmentat respecte de l’any anterior, però el sector manifesta la 

seva preocupació pel desviament constant de creuers cap a altres ports de la Mediterrània, com 

València o Màlaga, de manera que el port de Barcelona perd competitivitat. 
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En tot cas, allò que més els preocupa és que l’informe no conté ni una sola dada sobre el 

turisme de congressos, que és un turisme de qualitat, que interessa a la ciutat i que fomenta la 

desestacionalització de l’activitat. Creu, doncs, que és important conèixer el comportament 

d’aquest subsector i saber si és cert o no que s’estan produint anul·lacions. En definitiva, 

considera que és important saber si Barcelona continua essent una de les primeres opcions per 

als organitzadors de congressos i de viatges d’incentius d’empreses. 

En conclusió, entén que aquest informe necessita una ampliació important de continguts per 

conèixer el perfil dels visitants i per poder dibuixar més clarament quin és el comportament del 

sector turístic en els darrers mesos. 

Per acabar, assenyala que els comerciants detecten grans pèrdues en la facturació, dades que 

l’informe no inclou. Aquesta situació, afegeix, té un impacte directe en la contractació, 

especialment l’estacionalitat dels contractes en el sector del turisme. Per tant, indica que s’ha de 

continuar treballant per desestacionalitzar aquestes contractacions, per la millora de la qualitat 

dels llocs de treball i especialment per garantir que els convenis siguin adequats a les necessitats 

del sector. 

 

El Sr. BOSCH recorda que el Grup de Barcelona en Comú volia capgirar el model turístic de la 

ciutat de Barcelona i defensava reformes profundes per tal que aquest model fos sostenible, 

social i inserit en les necessitats de la ciutat. La realitat, però, és que el Grup d'Esquerra 

Republicana només veu informes com el que ara presenta el govern, en els quals s’ofereixen 

algunes dades que no qüestionen ni pretenen modificar la realitat actual del turisme. Així, diu 

que encara esperen saber quines són les grans reformes que proposa el govern per tal d’impulsar 

aquest nou model de turisme. El seu grup, doncs, considera que el govern solament fa retòrica i 

que dóna suport als grups que són extremadament crítics amb el turisme, però que no fa cap 

canvi. 

Pel que fa a l’informe, hi troba a faltar informació, tal com han dit altres portaveus, com ara 

dades sobre l’ocupació dels apartaments turístics, tant dels legals com dels il·legals, perquè 

aquest és un aspecte intrínsec d’un model que té poc en compte les necessitats dels ciutadans i 

les externalitats negatives que provoca aquesta activitat sobre els veïns. També hi troba a faltar 

informació sobre els albergs, que han provocat més d’una protesta veïnal. Critica que l’informe 

es limiti a donar xifres i interpretacions, i a fer anàlisis quantitatius, en detriment dels 

qualitatius, que són els que podrien ajudar a entendre quin tipus de turisme té Barcelona i com 

es podria fer per atraure un turisme que afavorís la ciutat. Considera que l’informe hauria de 

respondre preguntes com ara quin tipus de turisme visita Barcelona, què demana, què fa, quins 

serveis se li ofereixen i què deixa a la ciutat. 

D’altra banda, constata que l’informe no parla de les contractacions i de l’ocupació que genera 

el turisme. En aquest sentit, entén que una manera d’aconseguir que la ciutadania entengui la 

utilitat d’aquest sector d’activitat és que sigui conscient que el turisme genera ocupació. També 

creu que seria interessant saber quin tipus d’ocupació es genera i quines són la realitat salarial i 

la formació dels treballadors d’aquest sector. A més a més, apunta que també caldria conèixer 

l’impacte que té el turisme en altres sectors, com el sector del taxi, les pimes o la restauració. 

En definitiva, considera que es tracta de saber com la ciutat pot pair el turisme i, en els casos on 

això no es produeix, veure com es pot rectificar i millorar. 

A continuació, assenyala que un informe sobre el turisme a la ciutat de Barcelona hauria de 

respondre a aquestes qüestions i, malgrat que fa temps que ho demanen, no ho han aconseguit 

mai. En resum, volen saber quina és la dimensió social i econòmica real del turisme a la ciutat 

de Barcelona, i com incideix en l’ocupació i en la convivència en els diferents barris de la 

ciutat. 

Quant a la informació que demana el Grup Popular, comenta que dies enrere un amic de Suècia 

li deia que no vindria a Barcelona perquè va veure a la televisió que la policia pega a la gent 
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quan va a votar. Indica que les imatges de violència policial de l’1 d’octubre varen arribar a tot 

el món. Pregunta als regidors presents a la sessió si aquell dia eren als col·legis electorals i si 

creuen que aquella actuació de la policia va ser correcta. Creu que el millor que es pot esperar 

del Partit Popular és que el Govern d’Espanya demani disculpes oficialment per aquella 

actuació i que digui arreu del món que allò va ser incorrecte i que no tornaria a passar, de 

manera que la gent pot venir tranquil·la a la ciutat de Barcelona. Opina que això ajudaria a 

recuperar la imatge de la ciutat perquè atribueix a aquelles imatges la decisió de molta gent de 

deixar de venir a la ciutat. Tanmateix, pensa que al Partit Popular la realitat li importa poc i 

continua fent discursos contradictoris. Així, apunta que, segons el portaveu del Grup Popular, hi 

ha hagut una gran davallada en l’afluència de turistes, però alhora afirma que l’aeroport va 

millor que mai. Suggereix, doncs, a aquest grup que deixi el discurs de la por i de l’alarma 

econòmica perquè, si el Sr. Mulleras es considera liberal, hauria de saber que la imatge 

catastrofista no ajuda els mercats. 

 

La Sra. REGUANT exposa que l’informe que presenta el govern és un simple PowerPoint i que 

la informació que aporta és insuficient. Per tant, el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona 

demana uns informes complets i no solament resums fets a mida, que contemplin les sèries 

històriques i que permetin no solament fer una anàlisi de conjuntura, sinó també una anàlisi 

evolutiva. Creu que els grups municipals tenen l’obligació de poder estudiar les millors opcions 

per endegar polítiques públiques i que els veïns de la ciutat tenen el dret d’accés a la informació 

sense cap tutoratge de ningú, ni tan sols del govern municipal. 

Quant a les dades que el govern els ha fet arribar, constata que el nombre de turistes a la ciutat 

continua creixent, concretament un 2,7 % respecte de 2016. Malgrat que l’allotjament hoteler 

només representa una part de l’allotjament turístic, el govern no ha facilitat dades sobre altres 

tipus d’allotjament, com els apartaments i les residències, quan són aquests els que generen més 

problemes als veïns i, per tant, s’han de tenir en compte per poder analitzar l’impacte que té el 

turisme a la ciutat. 

D’altra banda, apunta que dos focus que tenen un impacte important sobre la mobilitat i el medi 

ambient, com l’aeroport i el port, continuen creixent amb variacions anuals altes. 

Seguidament, assenyala que les suposades polítiques de descentralització a l’ajuntament per 

evitar el col·lapse turístic tenen una efectivitat nul·la, tal com demostren les xifres de visitants 

de la Sagrada Família o del Parc Güell, que continuen augmentant i saturen aquests espais. 

A continuació, també li preocupa que entre el 83 % i el 87 % dels contractes laborals del sector 

turístic són temporals, situació que qualifica de vergonyosa. Aquesta precarietat, afegeix, 

expressa una de les conseqüències més greus que té el monocultiu turístic de Barcelona. A més 

a més, assenyala que la precarietat laboral és permanent, mentre que el turisme és estacional, i 

per tant considera que aquest problema no és atribuïble al tipus de turisme que visita Barcelona, 

sinó que és una qüestió sistèmica del model turístic. 

Tot seguit, recorda que el mes de gener el govern en una roda de premsa va fer un balanç 

positiu i lleugerament favorable de l’activitat turística de 2017. Al seu grup aquestes 

expressions li demostren que el govern no qüestiona de cap manera el model turístic actual de la 

ciutat. Entén que no es pot parlar de balanç positiu d’unes polítiques que expulsen els veïns dels 

seus barris i de casa seva. Constata, doncs, que malgrat algunes manifestacions el govern aposta 

clarament pel creixement turístic i no es planteja que aquesta activitat, amb les proporcions que 

té actualment, no planteja un problema sectorial, sinó un problema global de ciutat. Afirma que 

si no es treballa en alternatives a l’especulació no es podrà fer front mai a aquest monocultiu 

econòmic. 

Per totes aquestes raons, el seu grup considera que les suposades polítiques de contenció i de 

sostenibilitat de l’ajuntament han fracassat. Per tant, demana que s’actualitzin urgentment totes 

les xifres, com el cens d’establiments turístics, que hauria d’incorporar tots els allotjaments que 
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actualment no contempla. Així, es podrien avaluar de manera clara els resultats del PEUAT, pla 

que molts varen celebrar però que al seu entendre és una eina absolutament insuficient i que no 

frena la política depredadora del model turístic actual de Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix al govern que els hagi fet arribar aquestes dades. Tanmateix, 

coincideix amb alguns dels punts de vista que han expressat altres portaveus en el sentit que per 

analitzar l’estratègia de l’ajuntament pel que fa al turisme i a la seva governança les dades són 

insuficients. Pensa que la gestió del turisme a la ciutat, en tant que una de les indústries 

principals de Barcelona, no s’ha de basar solament en consideracions quantitatives o de volum, 

sinó que s’han de contemplar altres indicadors que aprofundeixin en el coneixement dels 

elements qualitatius del sistema i fins i tot que permetin fer propostes de canvi en el model de 

gestió. Així, assenyala que si es vol avançar en el creixement turístic però que alhora hi hagi 

una millor distribució dels visitants per la ciutat i que les condicions del sector siguin millors 

per tal que la indústria es gestioni de manera més eficient, calen més indicadors i una 

visualització més gran de l’evolució d’aquests indicadors. 

A continuació, apunta que no veu en l’informe cap indicador que ajudi a analitzar com es 

redistribueix la riquesa. En segon lloc, indica que la tipologia de les contractacions no és un 

element prou definitori i, per tant, creu que seria interessant saber quina és la retribució mitjana 

dels treballadors d’aquest sector per tenir dades sobre la qualitat de l’ocupació. En tercer lloc, 

constata que no hi ha cap dada sobre l’impacte mediambiental que té el turisme ni sobre 

l’evolució de la gestió d’aquest impacte, més enllà de les xifres d’activitat del port i de 

l’aeroport. Finalment, no observa cap element que indiqui que es passarà d’una indústria 

intensiva o extensiva a una indústria molt més orientada al talent i a la gestió d’aquest talent. 

 

El Sr. COLOM matisa que en aquest informe s’aporten les dades noves que té l’ajuntament 

respecte als informes anteriors. Així, comenta que les dades sobre turisme a la ciutat de 

Barcelona s’extreuen d’una enquesta que fa l’Institut Nacional d’Estadística perquè l’Idescat no 

té una enquesta pròpia i utilitza la de l’INE. Aquestes dades, afegeix, són estimatives perquè la 

mostra és d’àmbit estatal i el grau de fiabilitat a nivell municipal és menor que respecte de 

Catalunya o de l’Estat. L’Ajuntament de Barcelona, doncs, treballa amb aquestes dades. 

D’altra banda, admet que cal més informació, però apunta que durant molts anys no s’ha recollit 

informació sobre el turisme a la ciutat ni s’ha creat cap indicador propi i, per suplir aquesta 

mancança, el govern municipal ha creat l’Observatori de Turisme, que permet unir esforços i 

completar aquestes informacions. 

En tot cas, les dades que presenten formen part d’una sèrie històrica, per exemple les relatives a 

redistribució de la riquesa en termes de salaris mitjans, dades que s’extreuen d’estadístiques 

pròpies de l’ajuntament. Algunes d’aquestes dades ja s’havien presentat anteriorment i aclareix 

que en aquest informe es presenten aquelles que són noves. En tot cas, opina que el govern ha 

fet pública una quantitat important d’informació. 

D’altra banda, replica a la Sra. Recasens que quan no sap què pot criticar li imputa a ell mateix 

determinades voluntats. Però si van al món de la realitat, comenta que dies enrere, en el marc de 

Fitur, Exceltur, que és el think tank del sector hoteler i turístic de l’Estat espanyol i en el qual hi 

ha representats tots els operadors turístics rellevants, va discutir la gestió de destinacions amb la 

major acceptació social i hi va convidar l’alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Per tant, constata 

que aquesta organització analitza els plantejaments de l’Ajuntament de Barcelona sobre la 

gestió del turisme per tal que tingui un impacte negatiu menor. Així, doncs, apunta que a fora 

saben que Barcelona gestiona el turisme i que s’està transformant un sector per posar en valor 

elements que fins ara no es tenien en compte. També assegura que el Consell de Turisme i 

Ciutat, que és un òrgan de participació, té una rellevància mundial i diverses ciutats l’estan 

copiant per tal d’estudiar com es poden unir els interessos del sector amb els interessos dels 
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veïns, dels experts i de les administracions. En aquest sentit, diu que la política de l’ajuntament 

contra els pisos turístics il·legals és un exemple valorat per totes les ciutats espanyoles. 

A continuació, subratlla que amb aquest informe descriuen la realitat d’aquest sector d’activitat 

i, malgrat que cada grup municipal posi l’èmfasi en aspectes diferents, com l’atemptat del mes 

d’agost, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució o la unilateralitat del procés 

d’independència, el govern ha presentat una informació actualitzada. Si bé reconeix que encara 

no hi ha prou dades per poder una anàlisi de causa-efecte i mesurar la sensibilitat del sector 

respecte de diversos esdeveniments, remarca que de la informació disponible es poden treure 

algunes conclusions. 

Finalment, comenta que el govern municipal vol reduir l’impacte negatiu que té el turisme a la 

ciutat, però no volen que un turista que vol visitar la ciutat no ho pugui fer perquè té una 

percepció negativa de l’activitat de la ciutat. Per aquesta raó, l’ajuntament treballa 

conjuntament amb els operadors per tal que els turistes no deixin de venir a Barcelona per 

qüestions conjunturals. Una altra de les prioritats del govern és la gestió de l’activitat turística i, 

en aquest sentit, comenta que si la situació la governés la percepció que té el turista el govern 

no tindria capacitat de gestió. És per aquesta raó que el govern valora positivament que es pugui 

recuperar el comportament del sector durant el quart trimestre de 2017, perquè és el que 

permetrà gestionar amb èxit aquesta situació. 

 

El Sr. MULLERAS sap que al Sr. Bosch li molesta que l’aeroport vagi bé perquè cada cop que 

esmenta aquesta infraestructura és per criticar-la. En tot cas, constata que l’aeroport funciona 

millor que mai i, malgrat el comportament negatiu de les dades turístiques durant el darrer 

trimestre de 2017, l’activitat de l’aeroport ha crescut un 7,1 % l’últim any. Així, doncs, insisteix 

que aquest equipament, governat segons diria el portaveu del Grup d'Esquerra Republicana pel 

malvat Estat, és l’únic element relacionat amb el sector turístic de Barcelona que funciona bé. 

Per acabar, subratlla que l’últim trimestre de 2017 hi va haver 76.000 turistes menys que durant 

el mateix període de l’any anterior i que la facturació va disminuir entre un 10 % i un 18 %, 

segons les dades de l’ajuntament i del Gremi d’Hotels respectivament. Assegura, doncs, que el 

procés independentista ha provocat un veritable daltabaix per al turisme a Barcelona, tal com ho 

demostren les dades. 

 

La Sra. BALLARÍN opina que la davallada de l’activitat turística durant el darrer trimestre de 

2017 és una mala notícia, tant pel pes econòmic que aquest sector té a la ciutat com per la gran 

quantitat de llocs de treball que genera. Si bé admet que hi ha una tendència a la contenció de 

l’ocupació, creu que aviat es pot produir una reducció de llocs de treball si no s’hi posa remei. 

En aquest sentit, comenta que el balanç empresarial de 2017 que fa Exceltur preveu una 

possible reducció mitjana en el personal d’hotels del 8,2 % i també una reducció del 5 % en les 

empreses de lloguer de cotxes. Creu que és molt probable que aquestes dades es tradueixin en 

un descens de l’ocupació. 

Tot seguit, apunta que després de l’atemptat del mes d’agost a la Rambla de Barcelona es varen 

alinear els sectors econòmics i l’ajuntament per aconseguir que aquell atemptat no tingués cap 

efecte sobre la ciutat. Tanmateix, el Grup Socialista està preocupat perquè la imatge de 

desgavell i d’inseguretat institucional que es va generar amb el procés independentista, la 

incertesa sobre la proclamació de la república i el desordre posterior perjudiquen el sector del 

turisme, que és estratègic per a Barcelona. Entén que, en primer lloc, cal tornar a la normalitat. 

Quant al turisme, creu que Barcelona necessita aquesta activitat i la vol. Així, doncs, el seu grup 

no vol que hi hagi menys turisme perquè aquesta activitat genera llocs de treball. Això no 

obstant, sí que volen un turisme que signifiqui veritablement una riquesa per a la ciutat, que 

permeti la convivència i sigui compatible amb el model de ciutat, que sigui de qualitat i que 

generi activitat en els sectors de la restauració, cultural i esportiu, amb totes les activitats 
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positives que hi ha associades a aquests àmbits. També volen diàleg amb els sectors implicats, 

desestacionalitzar l’activitat turística i redistribuir-la arreu de la ciutat. Per assolir aquests 

objectius, afegeix, cal gestionar tots els actius que l’ajuntament té a l’abast i això implica 

disposar de bones dades i explicar-les correctament. 

En conclusió, insisteix que cal fer una bona gestió en aquest àmbit, especialment en temps de 

crisi, i reitera que la inestabilitat i la turismofòbia fan més difícil el repte d’aconseguir un 

turisme diferent a Barcelona. Calen, doncs, dades per poder explicar que el turisme és un sector 

estratègic també en termes d’ocupació i per dissenyar una estratègia conjunta de ciutat, liderada 

per l’ajuntament però amb el concurs de tots els sectors implicats, com hotels, restauració i 

comerç. Finalment, assenyala que calen dades bones i concretes per explicar a la ciutadania tot 

allò que el turisme aporta de bo a la ciutat i, així, conscienciar-la sobre què significa aquest 

fenomen a Barcelona. Independentment, doncs, de la lectura que en faci cadascú, rebla que les 

dades són fonamentals per gestionar aquest àmbit. 

 

La Sra. RECASENS argumenta que el problema és que l’alcaldessa se’n vagi a Madrid a 

explicar un suposat model d’èxit mentre que el Baròmetre semestral de Barcelona indica que el 

percentatge de ciutadans que perceben el turisme com a principal problema de la ciutat passa 

del 6 % el 2015, al 8 % el 2016 i al 16 % el 2017, quan esdevé la principal preocupació de la 

ciutat. Conclou, doncs, que l’alcaldessa Colau cada vegada viu menys la realitat de la ciutat que 

governa. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Colom que la situació és preocupant, com ho demostra el fet que 

tots els grups municipals plantegin reiteradament iniciatives sobre turisme en la comissió i en el 

plenari. Creu doncs, que el regidor de Turisme hauria de millorar les dades i no s’hauria de 

creure un discurs fals. En aquest sentit, apunta que ella mateixa també va assistir a Fitur i 

assegura que hi havia una preocupació general pels esdeveniments de Barcelona i de Catalunya, 

tenint en compte que són una de les principals destinacions del món. Així, doncs, la seva 

percepció no va ser que es prengués Barcelona com a exemple de gestió d’un model d’èxit. 

Afegeix que parlen de llocs de treball, d’activitat econòmica i d’un sector molt important per a 

la ciutat de Barcelona. En aquest àmbit, doncs, creu que podrien assolir molts de consensos 

però, en canvi, en molts casos les propostes de decreixement i contràries al turisme del govern 

municipal impedeixen precisament aquests consensos que serien tan importants per superar la 

situació actual. 

 

El Sr. COLOM replica irònicament a la Sra. Recasens que és una vident perquè sap què pensa 

el govern i li atribueix afirmacions que no ha fet. Afirma que l’alcaldessa Colau és sensible a 

les preocupacions dels ciutadans i, per aquesta raó, quan aquestes preocupacions han augmentat 

ha reaccionat treballant per aconseguir que el turisme, com altres activitats de la ciutat, continuï 

aportant aspectes positius, però també per disminuir-ne els impactes negatius. En qualsevol cas, 

remarca que el darrer Baròmetre ja indicava que la preocupació pel turisme havia disminuït i 

varen aparèixer altres fenòmens que preocupen els ciutadans. No obstant això, admet que 

aquesta qüestió continua preocupant i el govern ha demostrat que no se’n desentén i que treballa 

conjuntament amb el sector i amb les entitats veïnals per aconseguir que aquesta activitat 

continuï fent aportacions positives a la ciutat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

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

 

 



 

Ref: CCP 3/18 Economia i Hisenda 

v. 14/ 2/ 2018 12: 49 
17 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/8221) Que comparegui el màxim responsable polític del Govern per tal d'explicar les 

línies estratègiques en el sector de la moda. 

 

 La PRESIDENTA anuncia que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 10 de l’ordre 

del dia, que és una proposició del Grup de Ciutadans que tracta sobre la mateixa qüestió. 

 

 El Sr. GÓMEZ recorda que des de l’any 2007 l’ajuntament disposa del Pla d’acció per a 

l’impuls del sector de la moda, que es va començar a aplicar sota l’anterior govern socialista. 

Exposa que aquest pla es va posar en marxa el mes de març de 2007, depèn de Barcelona 

Activa i de l’Àrea de Promoció Econòmica, i consta de quatre eixos principals: la comprensió 

sobre què significa el sector de la moda; la sostenibilitat del sector pel que fa a producció i 

venda; el sistema d’emprenedoria, que consta d’empreses grans i molt conegudes, però també 

d’empreses i emprenedors independents que formen una part molt important del sector i als 

quals s’ha de donar suport, i finalment l’eix cultural. Assenyala que tant Barcelona com 

Catalunya històricament han estat ben posicionades en el sector tèxtil i de la moda. 

 A continuació, remarca que els objectius del pla són contribuir a la promoció econòmica del 

sector de la moda; capturar informació sobre les necessitats del sector per entendre’l millor; 

col·laborar en les iniciatives que es proposen des d’aquest àmbit; conscienciar sobre l’actuació 

responsable del sector en aspectes com el consum d’aigua, la generació de residus i la 

contractació, i finalment treballar pel futur del sector i en la predicció dels eixos en els quals 

s’ha de basar aquesta activitat. 

 Seguidament, apunta que el mes de febrer de 2018 finalitza una primera fase del pla i que el 

govern properament en presentarà els resultats. En aquesta primera fase han parlat amb les 

diverses empreses per entendre millor el sector. A partir d’aquests resultats, afegeix, es farà un 

pla d’actuacions. En una segona fase del pla es decidirà quines actuacions s’han d’impulsar amb 

més intensitat. 

Quant al pressupost, informa que és aproximadament de 240.000 euros. 

Finalment, comenta que l’ajuntament treballa conjuntament amb el sector de la moda, format 

per joves emprenedors, dissenyadors independents i fotògrafs. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, pel que fa a la 

proposició presentada pel seu grup, apunta que arran de la celebració de la passarel·la 080 

Barcelona Fashion han tingut ocasió de parlar amb molts representants del sector, i assegura 

que no saben res de tot el que acaba d’explicar el comissionat, de manera que se senten 

totalment orfes pel que fa a la col·laboració del govern municipal amb un sector tan important 

com el tèxtil i que, a més a més, és un dels més tradicionals i potents a la ciutat de Barcelona. 

En aquest sentit, recorda que a Catalunya durant l’any 2017 aquest sector va generar 4.533 

milions d’euros en exportacions, un 5,8 % superior respecte de l’any anterior, i consta de 4.115 

empreses, moltes de les quals són a la ciutat de Barcelona, que generen ocupació per a 31.300 

persones, en general molt jove. Remarca que aquests llocs de treball representen un percentatge 

significatiu pel que fa conjunt de la indústria tèxtil a tot Espanya. A més a més, indica una bona 

part del consum familiar es fa en aquest sector. 

D’altra banda, subratlla que Barcelona té totes les condicions necessàries per desenvolupar un 

bon projecte que desenvolupi el sector de la moda, perquè és la ciutat que té més escoles de 

disseny i de moda, empreses de comunicació del sector tèxtil, i fins i tot les universitats han 
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creat màsters específics per impulsar negocis vinculats a la moda i al disseny, i també una 

especialitat jurídica d’assessoria per a la protecció de patents, marques i drets d’imatge en 

l’àmbit del disseny i la moda. 

Tot seguit, recorda que Barcelona en Comú, quan va trencar el pacte de govern amb el Partit 

dels Socialistes, partit que havia donat un impuls a aquest projecte, va dir que aquesta seria una 

de les seves prioritats. Tanmateix, diu que el govern no ha donat cap suport a la passarel·la 080 

Barcelona Fashion. De la mateixa manera, critica que el comissionat hagi parlat d’emprenedors 

i dissenyadors joves quan l’únic que sap el seu grup és que mesos enrere el govern va adjudicar 

un contracte per dissenyar un pla estratègic del sector, pla del qual no en saben res i suposa que 

és el pla al qual s’ha referit el Sr. Gómez. En tot cas, indica que aquest contracte és per a un 

servei de consultoria i no pas per fer un projecte de promoció de la moda a Barcelona que situï 

aquest sector com a referent de l’activitat econòmica a la ciutat, per garantir la 

desestacionalització del turisme, per diversificar els sectors econòmics i sortir del monocultiu 

de què s’ha parlat tantes vegades. Insisteix que aquest contracte està vinculat a Barcelona 

Activa i té com a objectiu una assistència tècnica i un projecte de consultoria, però el seu grup 

reclama que el govern desenvolupi un projecte per donar suport a aquest sector, que té un 

bagatge important a la ciutat i que és molt transversal perquè abasta els àmbits del disseny, la 

innovació i la creativitat. A més a més, remarca que el sector de la moda promociona la ciutat 

de Barcelona tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

En conclusió, assenyala que Barcelona havia estat una ciutat important per al món de la moda, 

però ho va deixar de ser. El seu grup, doncs, creu que ha arribat el moment de recuperar aquesta 

posició. 

 

El Sr. BLASI exposa que el Grup Demòcrata aproximadament un any enrere va formular una 

pregunta en un context en què, després de la incorporació del Partit dels Socialistes al govern, 

semblava que el sector de la moda tornava a tenir un cert rol en les polítiques municipals. 

Remarca que durant el mandat anterior, i sota el lideratge de la tinent d’alcalde Recasens, el 

sector de la moda es va considerar com a estratègic, el govern va dotar aquestes polítiques amb 

els recursos suficients i es va donar continuïtat al Pla d’acció per a l’impuls del sector de la 

moda 2009-2015. En aquella pregunta, doncs, demanaven quines eren les línies d’actuació del 

govern municipal en aquest àmbit. Els varen respondre que estaven a punt de designar una 

persona per coordinar aquesta àrea i posteriorment el govern va presentar, més o menys 

formalment, la Sra. Mireia Escobar com a coordinadora de Projectes de Moda i Disseny. 

Malgrat el compromís del tinent d’alcalde Collboni de donar més explicacions, indica que es va 

limitar a comentar en una roda de premsa que s’estava treballant en una mesura de govern per 

definir unes línies estratègiques, que són les que ha exposat el Sr. Gómez en aquesta sessió. 

Tanmateix, diu que aquesta mesura de govern no l’han vista. Emplaça el comissionat, doncs, a 

lliurar-los aquesta mesura de govern durant el transcurs de la comissió per complementar les 

explicacions que ha donat. 

D’altra banda, recorda que el comissionat depèn de la Primera Tinença d’Alcaldia i, per tant, 

del Sr. Pisarello, que és absent de la sessió, circumstància que critica perquè no és el primer cop 

que s’absenta quan es tracten temes que estan sota la seva responsabilitat. Demana, doncs, que 

consti en acta que el Sr. Pisarello abandona el sector de la moda. També lamenta que el tinent 

d’alcalde no hagi aprofitat aquesta avinentesa per presentar el nou comissionat. 

Fet aquest incís, reitera la petició que els lliurin la mesura de govern a què s’ha referit 

anteriorment, cosa que també donaria sentit a la proposició que presenta el Grup de Ciutadans, 

perquè creu que molts dels grups municipals comparteixen la necessitat que la moda tingui un 

rol estratègic. Opina que aquesta mesura de govern reforçaria les figures del Sr. Gómez i de la 

Sra. Escobar, i significaria un impuls per al sector de la moda des de l’ajuntament. 
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Finalment, agraeix les explicacions i espera que en la segona intervenció el comissionat els 

lliuri aquesta mesura de govern. Recorda que el tinent d’alcalde Collboni el 16 de febrer de 

2016 va emplaçar els grups municipals, i especialment el Grup Demòcrata, a mantenir una 

reunió per poder explicar-los amb més concreció la feina que s’estava fent i els plans de futur. 

Reclama, doncs, que es faci aquesta reunió. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la compareixença del comissionat, però lamenta que hagi estat 

una intervenció mancada d’informació i espera que durant la segona intervenció expliqui coses 

més concretes, perquè s’ha limitat a comentar que s’ha reunit amb el sector però no ha dit què 

havien acordat ni ha explicat quin és el projecte que té govern municipal per potenciar el sector 

de la moda. 

A continuació, exposa que aquest sector té un paper estratègic a la ciutat, com ho demostren 

esdeveniments com el 080 Barcelona Fashion, el Barcelona Bridal Fashion Week o el gran 

nombre de professionals del sector que han dut el nom de Barcelona arreu del món i han 

convertit la ciutat en un referent internacional d’aquest àmbit econòmic. Així, doncs, indica que 

l’Ajuntament de Barcelona ha de posar tots els mecanismes que té a l’abast per ajudar aquest 

sector a desenvolupar-se i a internacionalitzar-se. Afegeix que en etapes anteriors el consistori 

havia prestat més atenció al sector de la moda i havia designat persones de referència per 

assumir aquesta responsabilitat, el Grup d'Esquerra Republicana té la sensació que durant 

aquest mandat el govern ha mostrat una certa indiferència cap a aquesta indústria, com amb 

tants altres sectors econòmic que no han merescut l’interès del govern municipal. 

D’altra banda, recorda que mesos enrere el Sr. Collboni va reconèixer que la línia de treball de 

l’ajuntament pel que fa al sector de la moda havia deixat d’existir i que calia posar-ne en marxa 

una de nova. En aquest sentit, afegeix, es va parlar d’impulsar un seguit de mesures en àmbits 

estratègics per a la ciutat, com ho són el disseny i la indústria de la moda, i a tal fi es va 

anunciar un pressupost de prop d’un milió d’euros. 

Per acabar, pregunta, en quina fase es troba aquest pla o aquesta mesura de govern, quan la 

presentaran i quines línies estratègiques planteja el govern per rellançar aquest sector i per 

mantenir Barcelona com a ciutat de referència en aquests àmbits. Espera que el pla que el 

comissionat ha anunciat que presentarien pròximament aclareixi aquestes qüestions. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que és la segona vegada que compareix el comissionat i que en 

aquesta ocasió ho fa per donar comptes sobre projectes que va impulsar el Grup Socialista quan 

era al govern. Així, doncs, no li pot retreure cap manca d’iniciativa perquè fa pocs dies que ha 

assumit aquesta responsabilitat, si bé ha heretat un llegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i 

s’ha limitat a presentar actuacions que ja s’havien iniciat anteriorment. També remarca que el 

comissionat depèn del primer tinent d’alcalde, el qual ha passat en pocs mesos de parlar de 

decreixement a tenir un esperit business friendly, tal com han pogut veure a la Mobile Week 

amb el seu suport a la recerca, el pla per recuperar la marca Barcelona, el suport a la promoció 

econòmica en clau LGTBI o amb la presentació del Consell Assessor de Promoció Econòmica 

que es farà la setmana següent. Aquest canvi d’actitud també l’han vist en aquesta sessió en 

l’àmbit de la moda. En tot cas, celebra aquest canvi d’actitud perquè és bo per a la ciutat de 

Barcelona. 

D’altra banda, remarca que si el comissionat ha pogut anunciar que el pla sobre el sector de la 

moda està pràcticament enllestit és perquè quan el Partit dels Socialistes es va incorporar al 

govern de la ciutat va encomanar a Barcelona Activa que s’incorporés a la direcció de Promoció 

Econòmica un equip que pogués liderar un projecte de suport als sectors del disseny i de la 

moda, que aporten a la ciutat 2.200 llocs de treball, 16.000 a Catalunya, i que havien estat 

desatesos durant el primer any de govern de Barcelona en Comú. Assegura que el seu grup va 



 

Ref: CCP 3/18 Economia i Hisenda 

v. 14/ 2/ 2018 12: 49 
20 

batallar per posar els sectors de la moda i del disseny en el lloc que els correspon a la ciutat, 

perquè creuen que hi han de ser. Així, doncs, indica que cal mimar aquests sectors perquè 

connecten amb la tradició tèxtil i industrial de Barcelona i del país, perquè són elements de 

captació i projecció del talent local, i perquè són elements de capitalitat quan se saben trobar 

aspectes diferenciadors que facin propostes de valor afegit. 

A continuació, argumenta que aquests sectors han de menester acompanyament i recursos. Pel 

que fa a l’acompanyament, retreu al tinent d’alcalde Pisarello i als representants del govern que 

hagin estat poc afortunats. En aquest sentit, critica que el govern municipal no va fer gran cosa 

perquè Barcelona fos escollida com a seu de l’Agència Europea del Medicament i es va limitar 

a crear un comitè. En la mateixa línia, els sorprèn que ni l’alcaldessa ni el primer tinent 

d’alcalde hagin visitat al 080 Barcelona Fashion, que és un esdeveniment que té una projecció 

molt important. Indica que la raó no és la manca de temps perquè mostra un full amb l’agenda 

pública de l’alcaldessa, que conté espais en blanc i, per tant, opina que hauria pogut trobar 

algun moment per assistir a aquest esdeveniment. Considera, doncs, que el comissionat tindrà 

molta feina perquè fa falta molta de pedagogia, començant pel govern, per entendre que aquest 

sector no és un dimoni, sinó que és un sector molt important per a la ciutat. 

Quant als recursos, recorda que quan el PSC va assumir l’Àrea de Promoció Econòmica varen 

lluitar per doblar el pressupost anual destinat a aquestes activitats, que va passar de 0,9 milions 

d’euros a 2 milions, i tenien la intenció de destinar 7 milions d’euros a la promoció econòmica 

fins al final del mandat, perquè estan convençuts que cal accelerar la recuperació econòmica per 

tal de generar ocupació de qualitat i reduir les desigualtats que hi ha a la ciutat. El seu grup creu 

que en les polítiques públiques l’amor que els governants tenen per determinats objectius s’ha 

d’expressar amb recursos econòmics, més enllà de les fotografies que puguin fer. Per tant, 

pregunta si és cert que no es podrà comptar amb els 300.000 euros anuals que es destinaven a 

promoció, LGTBI, disseny, moda i marca, i si els 240.000 euros de què ha parlat fan referència 

a aquests conceptes. També pregunta si el comissionat pot garantir que el govern de la ciutat 

destinarà 2 milions d’euros anuals a la promoció econòmica, tal com s’hi havia compromès. 

 

El Sr. MULLERAS exposa irònicament que el sector de la moda a Barcelona, més que un 080, 

ha de menester un 012, amb referència al servei d’atenció telefònica. Denuncia que 

l'Administració municipal ha deixat orfe el sector de la moda, no solament perquè ni 

l’alcaldessa ni el tinent d’alcalde responsable d’aquest àmbit no assisteixen personalment a les 

desfilades de moda, per exemple, sinó perquè l'Administració no dóna el suport necessari al 

sector, malgrat que aquest el reclama. 

Seguidament, assenyala que la moda hauria de ser un sector estratègic a la ciutat, perquè és 

molt important tant des del punt de vista cultural, social i artístic, però també econòmic i 

industrial. Remarca que aquest sector fa de locomotora de l’economia i de la indústria a 

Barcelona, raó per la qual hauria de rebre una atenció especial del govern. Lamenta, però, que 

massa sovint sembla que el govern municipal no cregui en la moda. En aquest sentit, denuncia 

que la moda ha estat criminalitzada i víctima de la mania persecutòria del govern municipal 

contra la iniciativa privada. 

El Grup Popular considera que cal que hi hagi taules de promoció de la moda, que 

l'Administració municipal s’impliqui directament en el sector, potenciar la marca Moda 

Barcelona. Així, doncs, reclama que des de Barcelona Activa s’impulsin aquestes accions i 

pregunta què està fent aquest organisme per promoure aquesta marca. En tot cas, demana una 

resposta concreta sobre polítiques concretes que s’estiguin fent amb aquest objectiu. També 

demana que el comissionat expliqui de forma concreta quines línies de col·laboració 

publicoprivada està duent a terme o té previst dur a terme l’Ajuntament de Barcelona amb el 

sector de la moda. Recorda que el seu grup ha demanat reiteradament que hi hagués aquesta 

complicitat amb el sector de la moda per potenciar-lo, complicitat que troben a faltar des de fa 
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molt de temps. En aquest sentit, indica que l’any 2016 va desaparèixer la desfilada Moda Fad. 

Finalment, argumenta que és molt important promocionar els creadors locals, però que també és 

molt important fer una promoció internacional per crear sinèrgies i impulsar el sector de la 

moda per tal que torni a ser una locomotora econòmica, cultural, artística i industrial a la ciutat 

de Barcelona. 

 

La Sra. REGUANT ha tingut la sensació que en la intervenció del Sr. Gómez ha faltat més 

informació. Tanmateix, arran de comentaris que s’han fet, constata que es continua pensant en 

Barcelona com una ciutat negoci. La CUP - Capgirem Barcelona creu que és positiu donar 

suport al sector de la moda i sobretot al tèxtil, perquè cal generar alternatives productives a 

l’especulació turística i immobiliària que hi ha a la ciutat. En aquest sentit, remarca que la 

indústria tèxtil històricament ha estat arrelada a Barcelona i a Catalunya, i per tant és positiu 

continuar potenciant-lo, però no pas des de la lògica de l’elitització que converteixi Barcelona 

en una ciutat negoci. També creu que cal potenciar la indústria tèxtil per revertir la lògica de les 

quatre grans marques que els ciutadans compren, perquè la indústria de la moda té un vessant 

cultural i artístic, però opina que també hauria d’estar al servei dels veïns de la ciutat. 

Tanmateix, tal com passa arreu del món, indica que hi ha una dependència de quatre grans 

marques que tenen unes implicacions conegudes en tant que indústria global de la confecció. 

Per aquestes raons, considera que és important potenciar un sector tèxtil i una moda que estigui 

arrelada a la ciutat, no pas per impulsar la marca Moda Barcelona, sinó també per donar 

alternatives i eines als veïns per consumir de manera responsable, en clau local i tenint en 

compte que es garanteixin els drets dels treballadors i la protecció del medi ambient. Així, 

doncs, el seu grup esperava alguna cosa més de la compareixença del govern. 

Pel que fa al pla de moda que ha anunciat el comissionat Gómez, anuncia que el seu grup hi 

estarà atent. 

Per acabar, reitera que el sector de la moda és positiu des del punt de vista cultural i artístic, 

però insisteix que s’han de revertir determinades polítiques de consum a la ciutat. 

 

El Sr. GÓMEZ puntualitza que, si bé és cert que solament fa tres mesos que és a l’ajuntament, 

ja havia estat anteriorment a Promoció Econòmica i també ha treballat des de Fira de Barcelona 

en la promoció de Barcelona arreu del món. Per tant, afirma que pot parlar de promoció 

econòmica perquè coneix perfectament aquest àmbit. 

En segon lloc, admet que ha heretat molts projectes del PSC, amb els quals està molt d’acord, 

però assegura que no es limita a donar continuïtat a aquests projectes. Però si aquests són 

positius per a la ciutat, hi dóna suport i els tira endavant amb tota la força que és possible, 

perquè està convençut que la promoció econòmica de la ciutat és molt necessària i que cal fer 

costat a tots els sectors. 

A continuació, argumenta que el sector de la moda és molt important, que té una gran tradició a 

la ciutat. Per aquesta raó, ha anunciat que es presentarien les conclusions de la primera fase del 

pla, perquè no volen que aquest projecte sigui concebut des d’un despatx de l’ajuntament i a tal 

fi estan treballant conjuntament amb empreses i emprenedors de tots els àmbits de la moda per 

recollir els reptes, les ambicions i les necessitats del sector. 

Pel que fa a la Sra. Escobar, coordinadora de Projectes de Moda i Disseny, de qui el portaveu 

del Grup Demòcrata ha dit que no havia estat presentada formalment, indica que és present a la 

sessió i que els regidors poden fer-li totes les consultes que vulguin sobre el sector. En tot cas, 

assegura que el govern municipal està donant molt de suport a aquest sector i que tant 

l’alcaldessa com el tinent d’alcalde tenen a l’agenda presentacions i de reunions amb les àrees 

importants del sector. 

Tot seguit, apunta que les grans marques no ho són tot, però han de fer de tractors per tal que 

els emprenedors puguin sortir pel món i vendre a fora, perquè no es poden limitar a la venda 
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local. Per aquesta raó, el govern prepara viatges amb grups d’empreses en el marc del pla 

d’actuació que presentarà molt aviat. 

Per acabar, diu que està d’acord a convocar els grups municipals per exposar-los tota aquesta 

informació abans de fer-la pública, tal com algun portaveu havia suggerit. 

 

La Sra. MEJÍAS entén que el pla que anuncia el govern es pot ajustar en bona part a la proposta 

que fa el Grup de Ciutadans. Tot i així, hi troba força mancances i insisteix que ella mateixa ha 

tingut l’oportunitat de parlar darrerament amb persones importants del sector, quan la varen 

convidar a assistir al 080 Barcelona Fashion, de manera que pot assegurar que aquestes 

persones pateixen la falta de suport de l’Ajuntament de Barcelona. Afegeix que, si bé la 

Generalitat de Catalunya té un projecte per al sector, aquests representants del sector consideren 

que el pressupost que hi dedica podria ser molt més profitós per a la ciutat de Barcelona si hi 

hagués un projecte per projectar internacionalment aquest sector. 

Pel que fa al pressupost de 240.000 euros que ha anunciat el comissionat, entén que és 

insuficient tenint en compte la trajectòria històrica que té Barcelona en els sectors tèxtil, de la 

innovació i del disseny. Assenyala que el sector de la moda pot impulsar altres sectors, com el 

comerç, la creativitat, el disseny o la innovació, perquè el món de la moda utilitza molta 

tecnologia. Entén, doncs, que la moda hauria de ser un sector creixent. 

D’altra banda, discrepa de la Sra. Reguant en l’afirmació que quatre grans marques han 

convertit Barcelona en una ciutat negoci. Contràriament, creu que aquestes marques han 

complert una funció molt important de socialització de la moda, han garantit l’accés de tothom 

al disseny i sobretot han fomentat el talent jove, perquè aquest sector està molt vinculat a 

l’ocupació de les franges més joves de la població i aquestes empreses els donen l’oportunitat 

d’exhibir les seves creacions. 

Per acabar, espera que el comissionat pugui presentar als grups municipals el projecte sobre la 

moda abans de fer-ho públicament i que puguin tenir ocasió de debatre’l i fer-hi aportacions. 

Tanmateix, adverteix que la norma general és que aquest govern municipal presenti els 

projectes abans a la premsa i els regidors sovint han d’utilitzar informacions periodístiques per 

saber què fa l’ajuntament. Agraeix, doncs, aquesta oferta, espera que el projecte sobre la moda 

properament sigui una realitat i que la col·laboració entre els sectors públic i privat sigui prou 

intensa perquè els agents del sector puguin tenir la sensació que tenen el suport de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

El Sr. BLASI reitera la benvinguda al comissionat Gómez i a la Sra. Escobar, a la qual ja 

coneix. Ressalta que el repte que tenen és important i espera que l’herència que han rebut dels 

responsables anteriors no es limiti als anuncis públics que s’havien fet i que sigui veritat que 

des del mes de març estan treballant en una mesura de govern sobre aquesta qüestió. Reconeix 

que aquests darrers mesos s’han produït circumstàncies externes que poden haver interferit en 

aquesta feina, però en qualsevol cas augura que hauran de combatre internament amb el govern 

perquè, malgrat que diuen que continuen fent determinades polítiques del govern de coalició 

anterior, tothom sap que això no és així i que es limita a fer una política d’aparador. 

Tot seguit, torna a recriminar l’absència del tinent d’alcalde Pisarello perquè és el responsable 

màxim d’aquesta àrea i, segons la seva agenda pública, des de les 14,30 és en un dinar per 

preparar la comissió, però fa més de dues hores que ha començat la sessió i denuncia que 

l’absència del Sr. Pisarello és una falta de respecte a la resta de grups municipals. En qualsevol 

cas, diu  que en aquest moment no sap quin responsable del govern intervindrà en els punts de 

l’ordre del dia que s’han de tractar a continuació i que fan referència a qüestions de patrimoni. 

Quant a la mesura de govern que ha anunciat el comissionat, espera que els grups municipals la 

puguin discutir abans que no es presenti públicament, però critica que el govern actuï massa 

lentament. No atribueix aquesta lentitud al Sr. Gómez, que acaba d’accedir al càrrec, ni tan sols 
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a la Sra. Escobar, tot i que fa més temps que hi és, sinó al govern de Barcelona en Comú, del 

qual diu que es limita a fer política d’aparador. 

Finalment, insisteix que el sector de la moda és estratègic i, malgrat que té visions diverses, està 

convençut que tots els grups municipals el volen defensar. Així, doncs, si aquesta realment és la 

voluntat del govern municipal, assegura que tots podran treballar pel bé del sector. 

 

La Sra. CAPDEVILA felicita el Sr. Gómez perquè troba molt positiu que, abans de fer públic el 

pla de la moda que s’està preparant, s’informi tots els grups municipals. Tanmateix, coincideix 

amb altres portaveus i indica que un pressupost de 240.000 és insuficient. 

D’altra banda, en la intervenció del comissionat ha trobat a faltar alguna referència al sector 

emergent, a la gent que comença, als dissenyadors petits que fan una moda molt important i que 

tenen grans dificultats per fer arribar la seva obra al públic. Li hauria agradat, doncs, haver 

sentit que l’Ajuntament de Barcelona també promocionarà i ajudarà aquells que necessiten més 

ajut, que són la gent que comença i aquells que venen les seves creacions en els comerços de 

proximitat. 

Per acabar, espera que quan es produeixi la trobada que el comissionat s’ha compromès a 

convocar pugui informar-los de tots aquests aspectes. També espera que la Sra. Escobar els 

pugui resoldre tots els dubtes que tenen sobre aquesta qüestió. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que és una bona notícia el fet que el govern continuï els projectes que 

el PSC va llegar. Remarca que tothom reconeix que l’entrada de la seva formació al govern 

municipal va suposar un canvi positiu en aspectes com aquest. Tanmateix, li preocupa que el 

comissionat no hagi respost a les preguntes que ha fet sobre el pressupost d’aquest mesura. 

L’adverteix que haurà de vigilar que hi hagi les partides pressupostàries necessàries per 

desenvolupar la seva feina perquè veurà que hi ha determinats conceptes que obtenen recursos 

fàcilment però per d’altres cal lluitar dia a dia, i aquest en seria un exemple. 

 

El Sr. MULLERAS constata que el sector de la moda necessita un suport especial que aquest 

govern municipal no li ha donat. Remarca que fa gairebé tres anys que el govern va prendre 

possessió i encara no ha fet res sobre aquesta qüestió. Per tant, demana que es comenci a 

treballar i es doni suport de manera clara i diàfana al sector de la moda. 

Tot seguit, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició sobre el pla de suport al 

sector de la moda perquè entenen que aquestes mesures són necessàries i cal un pla concret. 

A continuació, comenta que en la intervenció anterior ha dit irònicament que el sector de la 

moda estava trucant al 012 polític i està demanant ajuda perquè se sent orfe de l'Administració 

municipal. Entén que aquest sector necessita suport no solament pel fet que en si mateix és un 

sector important i estratègic per a la ciutat, sinó perquè és tractor en els àmbits econòmic i 

industrial, però també en els àmbits cultural, social, i artístic. Per tant, insisteix que és necessari 

donar suport als creadors artístics del sector de la moda de la ciutat de Barcelona. 

En conclusió, el seu grup demana que aquest suport es concreti en un pressupost més gran i en 

més mesures, i que es faci promoció internacional per atraure talent i generar sinèrgies amb el 

sector local de la moda. 
 

La Sra. REGUANT distingeix entre el sector industrial vinculat a la moda, que crea ocupació i 

dóna eines als veïns, i el sector de la moda elitista, que és el que sembla que es vulgui potenciar. 

Argumenta que aquest sector elitista és el que desprèn els pitjors valors del sistema actual, que 

qualifica de masclista, racista i classista, que exerceix una pressió estètica i que es basa en una 

concepció de la moda i de la imatge de les dones que mercantilitza els cossos. Per això, en la 

intervenció anterior ha parlat del teixit industrial històric de Barcelona i l’ha contraposat a 

aquelles marques multinacionals que són una maquinària de vulneració de drets en els llocs de 

producció i que provoquen una esclavització de molta gent pel que fa a la moda i al consum. 



 

Ref: CCP 3/18 Economia i Hisenda 

v. 14/ 2/ 2018 12: 49 
24 

Reclama, doncs, que es potenciï un model industrial de la moda que s’escapi de la lògica que ha 

descrit i que, segons que es desprèn d’algunes intervencions, creu que és la que volen potenciar 

alguns dels grups municipals. 

 

El Sr. GÓMEZ diu que respondrà a totes les preguntes quan presenti als grups municipals el pla 

que ha anunciat, moment en què disposaran d’informació per escrit sobre tot el que està fent el 

govern. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Gómez que és difícil de creure tot el que explica perquè cap 

membre del govern municipal no ha donat un suport explícit als esdeveniments de la passarel·la 

080, que varen tenir lloc durant les setmanes anteriors. Li preocupa que la Sra. Ballarín l’hagi 

hagut d’advertir que vigili que les partides pressupostàries necessàries per implementar aquest 

projecte estiguin disponibles, tot i que la quantitat anunciada ja és prou minsa. I, finalment, 

també li preocupa que aquest projecte es presenti al cap de tres anys de l’inici del mandat. Creu 

que aquest sector és prou important, no solament en termes de facturació sinó també d’ocupació 

laboral, de creativitat i d’innovació, per donar-li l’empenta que mereix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/8232) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el 

nombre de turistes que ha tingut la ciutat de Barcelona, detallat per nacionalitat, durant els 

mesos des d'octubre fins el desembre de 2017, i comparat amb el mateix període de 2015 i 

2016, indicant també les principals variables relacionades amb el sector turístic, com el nombre 

i tipus d'allotjaments, la facturació, entre altres. Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per escrit 

en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 2 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (E.04.6006.17) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada en el carrer 

Numància 153-161, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per un 

termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió de l’Escola 

Pública d’Educació Infantil i Primària Anglesola; SOTMETRE l'expedient a informació pública 

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

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

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

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

clarificar i executar el present acord. 
 

El Sr. COLOM exposa que l’Escola Anglesola significarà la continuïtat de l’Escola Ausiàs 

March, de manera que el districte de les Corts tindrà un nou centre educatiu. Recorda que va ser 

l’any 1994 quan es va construir el darrer equipament educatiu en aquest districte i, per tant, 

aquesta és una fita important. 
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Quant a la proposta d’acord, indica que es tracta de constituir un dret de superfície amb caràcter 

gratuït per poder cedir un terreny de les Corts a la Generalitat perquè hi construeixi l’Escola 

Anglesola. 

 

La Sra. RECASENS critica que sigui el Sr. Colom qui presenti aquesta mesura, atès que les 

qüestions de patrimoni no pertanyen a la seva àrea de responsabilitat competencial, tot i que 

com a regidor del Districte de les Corts hi tingui una responsabilitat territorial. 

A continuació, recorda que a la sessió de desembre de la comissió es va desafectar la finca 

ressenyada en aquest expedient com a pas previ per constituir el dret real de superfície en 

benefici de la Generalitat de Catalunya. Malgrat que l’explicació que n’ha fet el Sr. Colom hagi 

estat molt breu, remarca que al districte hi ha una forta polèmica sobre aquest projecte. En 

primer lloc, apunta que històricament s’havia reivindicat la construcció d’un institut d’educació 

secundària en aquest solar, perquè les Corts és l’únic barri del districte que no en té cap, i, en 

segon lloc, hi ha la temença que la construcció d’una escola en aquest solar signifiqui la 

desaparició de l’Escola Ausiàs March, que actualment només té una línia però té 125 anys 

d’història. Aprofita aquesta ocasió per preguntar al Sr. Colom si continua en peu l’amenaça del 

govern de fer desaparèixer aquesta escola. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a aquesta proposta d’acord perquè està 

d’acord que es construeixi una nova escola en el districte, però insisteix en la reivindicació 

històrica sobre la construcció d’un institut a les Corts. Recorda que el mes d’abril de 2017 el 

seu grup va presentar al plenari extraordinari del Districte de les Corts una proposició conjunta 

perquè es construís un nou institut i, malgrat que reconeix la necessitat de construir una nova 

escola, assenyala que aquesta no pot substituir la demanda històrica de l’institut ni pot significar 

la desaparició de l’Escola Ausiàs Marc. 

 

El Sr. SIERRA reitera que al plenari extraordinari del Districte de les Corts que ha esmentat la 

portaveu que acaba d’intervenir, diversos grups de l’oposició, amb el suport de totes les AMPA 

del districte de les Corts, varen demanar que es construís un nou institut en aquest districte. 

Considera, doncs, que el govern menteix quan anuncia que construirà un nou centre educatiu, 

perquè es produirà el tancament de l’Escola Ausiàs March i, si no és així, demana al Sr. Colom 

que ho desmenteixi. A més a més, si en aquest solar es construeix l’Escola Anglesola, no se 

satisfarà la necessitat del districte de tenir un nou institut. 

Per aquesta raó, el Grup de Ciutadans fa reserva de vot en aquest punt. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia la reserva de vot del Grup d'Esquerra Republicana. Li sembla bé 

que sigui el regidor de les Corts qui representi el govern en aquest punt perquè el seu grup vol 

saber exactament en quina situació es troben els edificis que hi ha a la banda del carrer Joan 

Gamper, atès que la modificació del Pla general metropolità que afecta la zona dels carrers 

d’Europa i d’Anglesola sempre ha estat complicada a causa de la gestió privada del pla. En 

segon lloc, recorda que el seu grup va proposar la creació d’un institut-escola aprofitant 

l’equipament actual de l’Escola Ausiàs March i la futura Escola Anglesola. Assenyala que 

aquesta proposta va ser aprovada en el plenari del Districte de les Corts celebrat el 6 de juliol de 

2017 i posteriorment es va incloure en la Mesura de govern d’educació del districte. 

Per aquestes raons, després de veure l’expedient i observar que no contempla el projecte 

d’institut-escola, si bé puntualitza que potser no cal que hi consti, el seu grup vol que el govern 

municipal els doni més informació sobre aquest aspecte. 

Finalment, anuncia la reserva de vot del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposta d’acord perquè 

entén que és una proposta concreta per garantir el dret a una educació pública i de qualitat al 
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districte de les Corts. Assenyala que aquest equipament és necessari i esperat pels veïns del 

districte. A més a més, recorda que ja fa anys que diferents escoles de les Corts han hagut 

d’acollir grups addicionals, anomenats «bolets», raó per la qual calia ampliar l’oferta pública 

d’educació primària en aquest districte. 

Seguidament, exposa que l’escola provisional, que té dues línies, és ubicada a la masia de Can 

Rosés i el seu grup està amatent a la feina que han de fer tant l’Ajuntament de Barcelona com el 

Consorci d’Educació. Així, doncs, vigilaran allò que faci l’ajuntament, que és qui ha de 

supervisar els reallotjaments del Pla urbanístic Europa-Anglesola. Creu que hi pot haver algun 

problema amb la finca del carrer de Joan Gamper, que hauria d’estar desocupada i actualment 

no és així. També vigilaran les actuacions del consorci, que és qui ha de dotar econòmicament 

l’edifici perquè pugui estar disponible el curs 2020-2021 per acollir el nou centre educatiu. 

 

El Sr. MULLERAS voldria saber què passarà amb l’Escola Ausiàs March i espera que el 

regidor del Districte de les Corts pugui respondre a aquest dubte. 

A continuació, assenyala que l’alcaldessa Colau va decidir convertir en un CEIP allò que havia 

de ser un IES, i aquesta és l’operació que s’aprova amb aquest expedient. Tanmateix, remarca 

que aquest expedient no inclou els informes justificatius d’aquest canvi ni el pla d’equipaments. 

D’altra banda, recorda que el 5 d’abril de 2017, és a dir, deu mesos enrere, en un plenari 

extraordinari del Districte de les Corts totes formacions polítiques presents, inclosos els grups 

de Barcelona en Comú i Socialista, que en aquell moment conformaven en govern municipal, 

varen aprovar una proposició sobre la construcció d’un institut al solar del carrer d’Anglesola. 

No obstant això, ara el govern presenta una proposta per aprovar exactament el contrari, és a 

dir, per comptes de construir un institut en aquest solar, construir-hi un centre d’educació 

infantil i primària. 

Finalment, anuncia la reserva de vot del Grup Popular per respecte als veïns del barri de les 

Corts. 

 

La Sra. REGUANT es favorable a aquesta mesura i també a l’augment de recursos per a 

l’escola pública. Tanmateix, apunta que augmentar els recursos per a l’escola pública té un límit 

quan s’arriba a l’educació secundària, perquè si no hi ha institut públic al barri de les Corts no 

serveix de res augmentar l’oferta pública a primària. 

Davant d’aquests grups, anuncia la reserva de vot del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona. 

Entén que hi ha una demanda històrica de construir un institut d’educació secundària al barri, 

que hi ha un consens ampli entre les AMPA de les Corts perquè s’hi faci un institut públic i que 

hi ha el risc que desaparegui l’Escola Ausiàs March. 

 

El Sr. COLOM reitera que en aquest solar del carrer d’Anglesola, del barri de les Corts, hi 

haurà un nou centre educatiu, que s’hi farà el trasllat físic de l’Escola Ausiàs March i, per tant, 

tots els alumnes d’aquesta escola es beneficiaran d’un nou edifici que tindrà millors condicions 

que l’antic. Així, doncs, assegura que l’Escola Ausiàs March no desapareixerà, sinó que 

s’ubicarà en un nou edifici. Comenta que a l’edifici que deixarà lliure aquesta escola és on es 

planteja d’instal·lar-hi un institut de secundària, que pot tenir un format d’institut-escola o no, 

qüestió que encara no s’ha decidit. En tot cas, reitera el compromís del govern, i el Districte de 

les Corts treballa en aquesta direcció, de construir un institut d’educació secundària. 

 

La Sra. RECASENS canvia el sentit del vot, després d’escoltar les explicacions del Sr. Colom, i 

anuncia que el seu grup farà una reserva de vot. Pregunta si ha entès bé que els alumnes de 

l’actual Escola Ausiàs March s’hauran de traslladar a l’edifici que es construirà al carrer 

d’Anglesola i en l’edifici que quedarà lliure s’hi instal·larà un institut d’educació secundària. 
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El Sr. COLOM respon que precisament això és el que el govern ha dit des de bon 

començament. Pel que fa a la instal·lació de l’institut de secundària, insisteix que encara no s’ha 

decidit si aquest equipament serà un institut-escola o si tindrà algun altre format. En tot cas, 

assenyala que aquesta decisió l’ha de prendre el Consorci d’Educació de Barcelona i que aquest 

organisme ja hi està treballant. 

D’altra banda, comenta que en aquest moment l’Escola Ausiàs March té la matrícula oberta i 

s’està plantejant de mantenir aquesta matrícula el curs vinent. Per tant, insisteix que aquesta 

escola no desapareix, sinó que simplement es trasllada. Creu que tenen l’obligació d’oferir als 

nens d’aquesta escola, que és l’escola del barri que està en pitjors condicions físiques, un bon 

equipament. 

 

La PRESIDENTA demana al govern que en la propera sessió plenària del Consell Municipal 

tingui clar que es farà en les instal·lacions de l’actual Escola Ausiàs March perquè hi ha 

discrepàncies entre el que diuen els grups municipals, el que diu el Consorci d’Educació i el que 

diu el president del Consell de Districte de les Corts. 

 

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

Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (E.05.6001.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels solars de propietat municipal situats a la Via Augusta núm. 405-407 i 

409, grafiats en el plànol annex, a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís, amb caràcter 

onerós i un termini de cinquanta anys, amb la finalitat de destinar-los a la construcció i gestió 

per la dita entitat de dos equipaments socioassistencials per al desenvolupament d’uns projectes 

d’atenció integral a persones en situació de sense llar, concretament a la Via Augusta núm. 405-

407 un nou Centre de Dia i a la Via Augusta núm. 409 un Projecte de Dones amb Llar; 

SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial 

a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a l’Associació Centre d’Acollida Assís; 

FORMALITZAR-LA; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ exposa que la proposta d’acord consisteix a fer una cessió temporal d’un 

espai públic a la Fundació Assís, creada els anys 90 per un grup de cristians de l’Arxiprestat de 

Sarrià i que s’ha dedicat, amb molt d’esforç i un gran èxit, a l'atenció a persones sense llar. 

Afegeix que en aquell moment aquesta fundació va utilitzar un solar que ara han d’abandonar a 

causa del desenvolupament del planejament a les vores de la Via Augusta, que afecta el solar 

del carrer d’Albéniz. 

Tot seguit, comenta que s’havia previst fer una modificació del planejament per fer habitatge 

dotacional en aquests solars de la Via Augusta, però després de conversar amb el districte i amb 

la Fundació Assís, la Gerència de Drets Socials va proposar treure els solars de la modificació 

del planejament i cedir-los a aquesta entitat, que continuaria fent la mateixa tasca que fa 

actualment, és a dir, l’atenció en un centre de dia a persones sense llar, i a més a més una 

actuació nova, de la qual creu que l’ajuntament es podrà sentir orgullós, que consisteix en un 

centre específic per a dones sense llar. No tenen constància que a Catalunya existeixi cap altre 
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centre d’aquestes característiques. Remarca que aquests projectes són finançats íntegrament per 

aquesta fundació, la qual obtindrà els recursos d’una altra fundació que prefereix mantenir-se en 

l’anonimat. Un cop construït l’edifici, l’activitat es finançarà, com és habitual, mitjançant 

recursos privats i amb les subvencions públiques que es puguin donar a aquests equipaments. 

Finalment, assenyala que la concessió es fa per un període de cinquanta anys, amb un preu 

simbòlic de 3.000 euros anuals. 

 

La Sra. RECASENS exposa que la Fundació Assís, Centre d’Acollida, és una entitat que té més 

de quinze anys d’experiència, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones sense 

llar, que fa una bona feina i és arrelada al territori on s’ubica, el barri de Sarrià. Per tant, el Grup 

Demòcrata no s’oposa a concedir més recursos a entitats del tercer sector. Tanmateix, demana 

que aquest nou projecte sigui consensuat amb els veïns i amb les entitats perquè sigui acceptat i 

integrat en el barri. 

 

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

es viu una situació injusta de desigualtats, que la Sra. Colau va prometre que combatria. 

Remarca que a Barcelona hi ha més de 3.400 persones sense llar, mil més de les que hi havia 

quan va començar el present mandat. Aplaudeix, doncs, que entitats del tercer sector, com la 

Fundació Assís, col·laborin amb l’ajuntament perquè el seu grup creu fermament en la 

col·laboració publicoprivada per resoldre els problemes que té la ciutat. 

 

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

Entén que aquesta fundació ha provat que fa una bona feina per a les persones que viuen al 

carrer i no tenen mitjans, amb un centre de dia on es poden anar a dutxar i on se serveixen 

àpats. Considera, doncs, que és important que aquests serveis es puguin continuar donant en el 

nou emplaçament. També valora molt positivament el projecte de construir deu habitatges per a 

dones sense llar. 

 

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

que és un projecte adequat, tant des del punt de vista urbanístic com sobretot social. Subratlla 

que la Fundació Assís fa una feina excel·lent amb persones sense sostre i és un exemple per a 

tot l’Estat de com es fa una feina inclusiva. A més a més, apunta que aquesta fundació està 

fortament vinculada al barri i amb la xarxa d’entitats que donen servei a les persones sense 

sostre de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el centre d’acollida de la Fundació Assís té una llarga tradició 

assistencial per a les persones sense llar de Barcelona. Reitera que aquesta fundació va ser 

creada l’any 2000 per un grup de cristians de l’Arxiprestat de Sarrià per atendre aquestes 

necessitats bàsiques i, per tant, és un exemple de col·laboració publicoprivada. També demana 

que hi hagi un consens amb els veïns de la zona per reubicar els centres assistencials i els 

equipaments que es volen instal·lar en aquest edifici. 

 

La Sra. REGUANT anuncia l’abstenció de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

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

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

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

de la CUP. S'APROVA. 
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7.-  (E.02.6029.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer de la Diputació davant núm. 112 amb el núm. del codi 

d’activitat 97, formulada pel Sr. Carlos Redondo Díaz i, en conseqüència, DECLARAR 

extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 7 i 8 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament. 

 

El Sr. AYALA exposa que s’han presentat dues renúncies a la concessió de l’ús privatiu de 

domini públic municipal de dos quioscos, un al carrer de la Diputació i un altre a la carretera del 

Carmel cantonada amb el carrer de Mühlberg. Malgrat tots els esforços municipals que sempre 

es fan en aquests casos, apunta que no s’ha trobat cap persona que vulgui gestionar aquests dos 

quioscos i, per tant, es proposa acceptar aquestes renúncies i declarar l’extinció d’ambdues 

concessions. 

 

La Sra. RECASENS lamenta que la situació dels quioscos de Barcelona és com una mort lenta, 

ja que van desapareixent paulatinament i es va desmantellant el teixit de la ciutat. Anuncia el 

vot favorable del Grup Demòcrata a ambdues propostes, però recorda que durant el mandat 

anterior hi havia més de quatre-cents quioscos a la ciutat i, per tant, moltes famílies que vivien 

de manera autònoma d’una petita activitat econòmica, de manera que és vital fer un pla 

estratègic per donar viabilitat econòmica i permetre la supervivència d’aquests quioscos. Admet 

que no és fàcil aconseguir-ho perquè la seva formació política ja ho va intentar quan era al 

govern, atès que hi ha una crisi de venda de diaris i reconvertir els quioscos en punts de venda 

d’altres productes significaria fer la competència a altres sectors. En tot cas, insisteix que cal 

dissenyar un pla estratègic per donar viabilitat a aquest sector tan important de la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a ambdues propostes i reclama, 

tal com fan cada vegada que el govern presenta aquest tipus d’expedients, que es donin 

alternatives per a aquests equipaments de l’espai públic, tal com fan altres grans ciutats 

europees. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que cada dos o tres mesos s’accepten renúncies de quioscos i 

recorda que el Grup d'Esquerra Republicana ha demanat reiteradament que s’hi busquin 

alternatives o que es retirin de l’espai públic, però entén que un quiosc tancat durant anys no pot 

ocupar un espai públic. Li sembla recordar, tot i que admet que pot anar errada, que la darrera 

vegada que es va acceptar la renúncia de dos o tres quioscos el govern es va comprometre a fer 

un estudi per trobar alternatives a aquestes instal·lacions. Reclama, doncs, que es faci aquest 

informe perquè augura que cada vegada hi haurà més quioscos tancats. En tot cas, si no hi ha 

cap alternativa, insisteix que s’han de retirar de la via pública. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que, davant de la renúncia a una concessió d’un espai públic, el 

Grup Socialista l’accepta, però mostra preocupació pel fet que el govern no tingui un pla, tal 

com va anunciar, per donar sortida amb garanties a tot aquest col·lectiu. Remarca que es tracta 

de petits comerciants i que els quioscos representen una part important del comerç de 

proximitat de la ciutat, formen part del paisatge tradicional de Barcelona i, per tant, mereixen 

tenir una oportunitat per continuar l’activitat. Considera, doncs, que totes aquests empresaris 

petits i familiars puguin tenir un ajut i que hi hagi un pla de viabilitat o alternatives de futur. 
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El Sr. MULLERAS coincideix en el fet que hi ha un degoteig de tancament de quioscos i el 

Grup Popular també ha demanat reiteradament que el govern municipal elabori un pla per 

abordar la crisi dels quioscos a Barcelona. D’altra banda, considera que l’ajuntament no actua 

quan els quioscos són abandonats i reclama que prengui una sèrie de mesures. Tampoc no entén 

que el govern municipal no prengui mesures quan aquests quioscos no són utilitzats per a les 

activitats que els són pròpies, com ara magatzems il·legals de col·lectius okupes, com és el cas 

del quiosc de la plaça de la Revolució, al barri de Gràcia. Tot i que cada vegada que es planteja 

el tema del tancament de quioscos insisteix en aquesta qüestió, constata que no hi ha cap pla i 

que el magatzem okupa de la plaça de la Revolució té el beneplàcit del govern municipal. 

 

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

d’acord. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

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

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

PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot 

favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

8.-  (E.07.6043.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la carretera del Carmel cantonada carrer Mühlberg amb el núm. de 

codi d’activitat 42, formulada per la Sra. María Belén Morón Jarilla i, en conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor de la titular de la concessió. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia. 

 

 El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

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

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

PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot 

favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

 c)  Proposicions 

 

 V)  Part d'impuls i control 

 

 a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

9.-  (M1519/8222) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a garantir 

els recursos suficients a Turisme de Barcelona, aixecant el topall fixat a l'aportació que rep 

provinent de l'impost turístic que es recapta a la ciutat de Barcelona, per tal de, sota el paraigües 

del model d'èxit de col·laboració publico-privada: 1. llançar estratègies de posicionament 

internacional de la ciutat de Barcelona. 2. Engegar campanyes per atraure un turisme 

responsable i sostenible. 3. Reforçar el programa Barcelona Convention Bureau per seguir sent 

un dels principals destins del turisme de reunions i congressos. 4. Promoure els viatges de 

bloggers i influencers a la ciutat com a eina de promoció i atracció. 
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La Sra. RECASENS agraeix les aportacions que s’han fet al text original de la proposició, que 

finalment han pogut transaccionar, i creu que tots els grups municipals tenen el text que es posa 

a votació. Agraeix també les esmenes presentades pels grups d’Esquerra Republicana i 

Socialista, que han acceptat perquè opina que milloren el text. 

A continuació, exposa que a començament del novembre anterior el govern va presentar els 

resultats de la darrera enquesta de serveis municipals, que contenia una dada molt alarmant com 

és que any rere any, especialment durant el mandat actual, la preocupació dels barcelonins pel 

turisme augmenta, fins al punt que l’any 2017 aquesta era la principal preocupació per al 16 % 

dels ciutadans. Atribueix aquesta situació al fet que el govern municipal s’hagi dedicat més a 

alimentar discursos turismofòbics i a posar traves a l’activitat turística amb moratòries i 

suspensions que no pas a abordar aquesta qüestió i fer una política real de gestió del turisme. 

Creu que és molt perillós i preocupant que el govern hagi decidit frenar l’activitat d’un dels 

sectors més importants de la ciutat, que genera ocupació, tal com s’ha constatat quan han 

presentat les dades de filiació a la Seguretat Social en un punt anterior de l’ordre del dia, i tenint 

en compte que es tracta d’un sector transversal, que afecta turistes, comerciants, restaurants o 

establiments per pernoctar-hi. Per tant, acusa el govern d’haver estat instigador de la desafecció 

entre la ciutadania i el sector del turisme, de manera que qualifica de desastrosa i matussera la 

gestió que el govern fa d’aquest sector, gestió que opina que ha estat un fracàs absolut. 

Seguidament, argumenta que el govern anterior, amb major o menor èxit, va tirar endavant 

diverses mesures. Recorda que també varen fer una moratòria d’apartaments turístics per 

procedir a la neteja i al tancament d’aquells que són il·legals. Considera que el govern actual 

havia d’haver continuat la feina feta, però creu que aquí el fracàs també ha estat absolut. També 

varen prendre mesures sobre els autocars turístics i grans icones turístiques, com el Parc Güell, 

per frenar l’augment de les visites i preservar així aquest monument. A més a més, 

conjuntament amb el Govern de la Generalitat, que en aquell moment era de Convergència i 

Unió, varen implementar el nou impost turístic i el govern municipal va negociar amb la 

Generalitat poder disposar de més recursos en aquest àmbit. 

Entén que el govern de Barcelona en Comú ha estigmatitzat i criminalitzat aquest sector parlant 

de turismofòbia. En aquest sentit, indica que hi ha piulades molt dures de la tinent d’alcalde 

Sanz en contra del sector. Recorda també que hi ha mitjans de comunicació molt importants, 

com The Independent o la CNN, que diuen obertament que Barcelona és la vuitena ciutat del 

món que més odia els turistes, que aconsellen de no visitar la ciutat perquè l’alcaldessa no és 

fan dels turistes o, com és el cas de la CNN, que recomanen directament de viatjar a València 

per tenir un major descans i perquè té millor menjar i cultura que Barcelona. Remarca que 

costarà molt de revertir aquesta situació. 

D’altra banda, argumenta que la judicialització de la gestió turística és preocupant i esmenta el 

cas del PEUAT. Pel que fa al Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, considera que és 

una mesura restrictiva que, tanmateix, el govern sap que no significa cap tipus de fre, sinó que 

solament ha servit per judicialitzar aquesta qüestió, i tampoc no en fa la modificació puntual 

que s’ha demanat. A més a més, opina que el govern no acaba de saber com ha d’abordar aquest 

problema perquè fan veure que condemnen fets violents, com els que es varen produir al Poble 

Nou, però quan es presenten iniciatives per donar suport al sector no les subscriuen. 

En definitiva, reclama que el govern deixi de fer demagògia i que comenci a treballar. A tal fi, 

demana que es garanteixin els recursos suficients a Turisme de Barcelona mitjançant un 

contracte programa i que s’aixequi el topall sobre els recursos destinats a promoció. Argumenta 

que aquest és un impost finalista que s’ha de destinar a la promoció del turisme. Assegura, tal 

com ha dit reiteradament, que el turisme continuarà arribant a la ciutat de Barcelona i el que cal 

aconseguir és atraure el tipus de turisme que vol la ciutat, gestionar-lo correctament, 

redistribuir-lo arreu de la ciutat i redistribuir també la riquesa i la generació de llocs de treball. 
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Per acabar, insisteix a demanar que s’aixequi el topall esmentat, que el govern deixi 

d’estigmatitzar el model de gestió publicoprivada, que hi aposti i que doti dels recursos 

necessaris Turisme de Barcelona per fer una promoció que és més necessària que mai. 

  

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Coincideix que, des que el 

govern municipal va anunciar a començament del mandat que redefiniria el model de promoció 

turística i d’atracció de visitants, aquesta qüestió ha esdevingut una font de conflictes, entre 

altres raons perquè va emetent missatges negatius a la comunitat internacional sobre la situació 

del turisme a la ciutat de Barcelona. Assenyala que el model de gestió també ha estat una font 

de conflictes entre el govern municipal i l’organisme que té encarregada la promoció, que és 

Turisme de Barcelona, i també dins mateix d’aquest organisme entre la Cambra de Comerç i el 

sector privat. Argumenta que, després d’anys d’augment del nombre de visitants i de la 

facturació i després d’haver impulsat determinats espais de la ciutat com a icones turístiques, 

aquest missatge antiturisme ha estat molt perjudicial i, per tant, considera que cal revertir 

aquesta situació. 

D’altra banda, creu que també és important reforçar el programa Barcelona Convention Bureau, 

atès que la captació de congressos ha estat una de las grans damnificades els últims mesos. 

A més a més, i segons informacions que apareixen a la premsa, indica que es posen en risc els 

recursos destinats a la promoció turística i es limiten molt les campanyes de millora i de 

promoció de la ciutat des de tots els vessants. Remarca que darrerament s’ha produït una 

caiguda de l’activitat i, per tant, cal recuperar posicions. En aquest sentit, comenta que el 

pressupost anual de Turisme de Barcelona procedeix de diverses fonts, una d’elles és la 

recaptació de l’impost turístic i una altra la recaptació del Bus Turístic, però també hi ha 

aportacions d’empreses privades. Assenyala que si aquestes aportacions es perden es 

minimitzarà la possibilitat de fer campanyes de promoció de la ciutat de Barcelona per garantir 

un turisme sostenible i de qualitat. 

Per aquestes raons, i com a conseqüència de la disminució dels visitants que s’ha produït 

darrerament, de la necessitat de rellançar la marca turística de Barcelona i de la necessitat 

d’incrementar els recursos que es destinen a promoció, el seu grup és favorable a aixecar el 

topall sobre els recursos que es destinen a Turisme de Barcelona i a permetre un increment del 

pressupost que faciliti una promoció millor de la ciutat. Remarca que aquesta demanda prové 

del sector, tant de la Cambra de Comerç com dels gremis d’hotels, de restauradors i de 

comerciants, amb l’objectiu de millorar la reputació de Barcelona al món. Creu, doncs, que cal 

escoltar aquest sector econòmic de la ciutat, que és transversal i que té unes estratègies i 

funcions molt clares que l’ajuntament hauria d’assumir com a pròpies. 

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

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana a la proposició, no 

tant perquè creguin que s’hagin de destinar més recursos a Turisme de Barcelona, sinó perquè 

creuen que la proposta ha estat millorada amb les diverses aportacions que s’hi han fet. 

Seguidament, assenyala que l’increment del turisme en termes quantitatius no necessàriament 

ha de ser una bona notícia per a la ciutat, sinó que opina que l’objectiu hauria de ser augmentar-

ne la qualitat. Així, comenta alguns aspectes que el seu grup ha introduït a la proposició, com el 

fet que l’augment de recursos es destini a atraure un turisme més cultural, amb un perfil més 

tranquil i més inquiet, que enllaçaria millor amb la personalitat de la ciutat de Barcelona. 

També esmenta la proposta de fomentar una ocupació de qualitat, condició bàsica per atraure un 

turisme de qualitat i perquè aquest sector incideixi de forma positiva en l’economia de la ciutat i 

en el benestar de les persones, que al capdavall és allò que inspira la presència del seu grup en 

el consistori. Considera, doncs, que aquestes aportacions han estat positives. 
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D’altra banda, opina que Barcelona està en una situació en què pot triar, que no està obligada a 

seguir el model de Cancún, per exemple, i limitar-se a perseguir augments quantitatius de 

visitants, sinó que pot aspirar a ser com París, Niça o Salzburg. Insisteix, doncs, que la ciutat 

necessita un model de qualitat. 

En conclusió, el seu grup avala aquesta proposició, sempre que tingui en compte no tant els 

aspectes quantitatius sinó els qualitatius. Pensa que aquest és el debat que en aquests moments 

es planteja en matèria de turisme. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que Barcelona en primer lloc ha de tenir un model de turisme i, 

en segon lloc, una estratègia clara per gestionar-lo. Creu que l’ajuntament ha de liderar aquesta 

gestió perquè és el representant dels interessos generals, però ho ha de fer amb el concurs dels 

sectors econòmics implicats, l’hostaleria, la restauració i el comerç. Per aquesta raó el Grup 

Socialista entén que el model de col·laboració publicoprivada és adequat, tal com es va 

concretar l’any 1993 amb la creació de Turisme de Barcelona, tot i que segurament cal 

actualitzar-ne alguns aspectes. En tot cas, opina que aquest model ha estat un èxit i cal defensar-

lo. 

A continuació, explica que el seu grup ha introduït a la proposició el concepte de contracte 

programa perquè entenen que aquesta és una forma de garantir més control i eficiència dels 

recursos públics que es destinin a aquest consorci. El contracte programa, afegeix, permet 

definir els programes que s’han de desenvolupar, amb objectius i finançament concrets, sota el 

control de l’ajuntament. Entén, doncs, que, si cal, es pot incrementar l’aportació que actualment 

fa l’ajuntament, ja sigui la part corresponent a l’impost turístic o a ingressos més generals. Així, 

considera que no cal imposar límits previs, sinó que s’hi han de destinar els recursos que calgui, 

en el marc del contracte programa, política que en alguns casos implicaria augmentar els 

recursos i en d’altres disminuir-los. 

En conclusió, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, atès que ha estat acceptada 

aquesta manera de controlar els recursos municipals que es destinen a Turisme de Barcelona 

amb l’objectiu que la gestió d’aquest àmbit sigui més efectiu i més eficaç. 

 

El Sr. MULLERAS vol refermar l’aposta del Grup Popular per un model publicoprivat de 

gestió del turisme a Barcelona. Entén que aquest ha estat un model d’èxit i que l’ajuntament ha 

de continuar aplicant aquest model. Lamenta que durant els últims mesos Barcelona hagi patit 

una situació d’inestabilitat política i, alhora, un govern municipal turismofòbic, situació que 

qualifica de còctel explosiu que ha perjudicat l’activitat turística. Puntualitza que aquesta 

afirmació és de la CNN, mitjà que escolten milions de persones, que considera Barcelona com 

una destinació a evitar atesa la criminalització que el govern municipal fa del sector turístic. 

Així, doncs, argumenta que cal recuperar el prestigi internacional, que costa molt d’aconseguir i 

poc de perdre. 

D’altra banda, creu que Barcelona té les eines adequades per gestionar el turisme, com ara el 

Consorci Turisme de Barcelona, tot i que opina ha de millorar el funcionament, la transparència 

i l’eficiència, i que ha d’actualitzar la seva organització. 

Tot seguit, considera que hi ha d’haver un increment del turisme de qualitat, com el turisme de 

salut o el de congressos mitjançant el programa Barcelona Convention Bureau. Indica que 

també s’han d’atraure bloggers i influencers, que són les persones que creen més tendència a les 

xarxes socials. 

El seu grup també creu que s’ha de millorar el repartiment de la riquesa que genera el turisme i, 

per tant, l’ocupació en aquest sector ha de ser de més qualitat, no solament pel que fa al salari, 

sinó també pel que fa a les condicions laborals. 

Quant al topall imposat en els recursos provinents de l’impost turístic que pot gestionar 

l’ajuntament, tot i que estan d’acord que s’ha d’aixecar, replica a la portaveu del Grup 
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Demòcrata que la millor opció seria poder gestionar el cent per cent de la quantitat recaptada a 

la ciutat, tal com s’ha reclamat reiteradament, però el Govern de la Generalitat dirigit per 

Convergència i Unió o el PDECat i Esquerra Republicana s’ha negat a aprovar aquesta mesura. 

En conclusió, manifesta que el turisme és un sector clau per a la ciutat de Barcelona, que cal 

protegir-lo i promocionar-lo. Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la 

proposició. 

 

La Sra. REGUANT exposa que el turisme és la punta de llança de la de la visió que considera la 

ciutat com a negoci, un bon negoci per a alguna gent perquè els beneficis recauen sobre un 

ventall molt concret d’agents privats, però en canvi és un negoci que repercuteix negativament 

en el dia a dia dels ciutadans. A més a més, indica que els negocis privats que s’enduen els 

beneficis d’aquesta activitat són els qui tenen capacitat decisòria sobre les polítiques públiques i 

els qui bloquegen la intervenció ciutadana en l’organització i en l’ús de l’espai públic. La CUP - 

Capgirem Barcelona entén que el Consorci Turisme de Barcelona és l’expressió del model 

turístic d’aquesta ciutat-negoci, on uns quants s’emporten els beneficis i dicten les polítiques 

mentre hi ha repercussions negatives per als veïns. 

A continuació, argumenta que l’ús turístic de l’espai públic ha depassat tots els límits possibles, 

està al servei de l’especulació i ha abandonat qualsevol alternativa productiva per restablir 

l’equilibri d’aquest ús de l’espai públic. Subratlla que les víctimes d’aquests usos o abusos han 

estat els veïns de la ciutat, especialment els més vulnerables. 

Per aquestes raons, el seu grup no comparteix el punt fonamental de la proposició, que demana 

que s’augmentin els recursos destinats al Consorci Turisme de Barcelona i, per tant, anuncia el 

vot contrari a la proposició. 

 

El Sr. COLOM admet que la proposició és plena de bones intencions, però creu que està 

desenfocada i que és una proposició trampa. El Grup de Barcelona en Comú està d’acord que 

s’ha de fer una estratègia de posicionament internacional de la ciutat, que s’han de fer 

campanyes a favor del turisme sostenible i responsable, ampliar l’oferta cultural, 

descongestionar alguns espais i oferir altres atractius a la ciutat, i que s’ha de treballar en un pla 

per fomentar l’ocupació de qualitat, però pregunta si aquestes mesures les ha de prendre 

Turisme de Barcelona o si més aviat pertocaria a l’ajuntament. Afegeix que quan estableixen un 

topall als recursos assignats a Turisme de Barcelona el que pretenen és que una part important 

dels recursos provinents de l’impost turístic serveixin per fer aquestes polítiques, però des de 

l’Ajuntament de Barcelona, perquè qui ha de dissenyar l’estratègia general de la marca 

Barcelona és el comissionat, i qui ha de dissenyar l’estratègia sobre l’oferta cultural és l’Institut 

de Cultura de Barcelona, i no pas Turisme de Barcelona, que és un organisme centrat en la 

promoció. Per aquesta raó, amb els diners recaptats per l’impost turístic s’han pagat actuacions 

a la capella de Sant Miquel i concerts als barris, i també s’ha d’elaborar un pla de foment de 

l’ocupació de qualitat. Així, doncs, quan la Llei de mesures fiscals, administratives i financeres 

va obrir encara més el ventall de possibilitats i va permetre que els recursos provinents d’aquest 

impost no es destinessin exclusivament a promoció, el govern municipal va decidir establir 

aquest topall per poder dedicar recursos a les altres mesures que ha esmentat. 

Finalment, assenyala que l’ajuntament destina un total de 6,7 milions d’euros a la promoció 

turística, de manera que el pressupost s’ha incrementat en 230.000 euros respecte de l’any 

anterior, i podran fer més promoció sense necessitat de destinar més recursos a Turisme de 

Barcelona, sinó simplement gestionant aquests recursos de forma més eficient. 

 

La Sra. RECASENS reclama al portaveu del Grup Popular que aixequin l’aplicació de l’article 

155 de la Constitució i així podran tornar a parlar de la gestió del cent per cent de l’impost 

recaptat a Barcelona. 
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Seguidament, entén que el govern de la ciutat ha decidit posar fi al model de col·laboració 

publicoprivada i al Consorci Turisme de Barcelona. Assenyala que el model de gestió turística 

sempre s’havia pactat en el si d’aquest consorci de promoció, en què l’ajuntament ostenta la 

vicepresidència i l’alcaldessa en presideix el Consell General, de manera que l’ajuntament té 

capacitat per marcar les polítiques que s’hi duen a terme, com ara campanyes per a un turisme 

sostenible, del programa Barcelona Convention Bureau o de prescriptors per promoure el tipus 

de turisme que necessita la ciutat. 

Finalment, apunta que el govern ha decidit alinear-se amb la CUP i posar fi amb el model de 

col·laboració publicoprivada. 

 

El Sr. BOSCH replica que la disjuntiva entre el sector públic i el sector privat, tant en el camp 

del turisme com en qualsevol altre, és una falsa disjuntiva que interessa a l’ultraliberalisme o a 

nostàlgics de sistemes soviètics. Remarca que ningú demana que l’Ajuntament de Barcelona no 

intervingui ni lideri polítiques turístiques, sinó que es col·labori amb un àmbit que, entre altres 

coses, genera el 90 % dels contractes en el sector del turisme i en d’altres sectors. Creu, doncs, 

que els sectors públic i privat han de col·laborar perquè no són enemics, sinó complementaris. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que quan el seu grup va formar part del govern varen participar 

d’aquesta limitació que s’havia establert prèviament, però també vol recordar que des de 

començament d’estiu han succeït moltes coses, com l’atemptat del mes d’agost, les imatges que 

es varen produir l’1 d’octubre o la declaració unilateral d’independència. Creu, doncs, que 

l’estratègia del govern s’ha d’anar adaptant a la realitat i per aquesta raó reitera el suport del seu 

grup a la proposició. 

 

El Sr. COLOM diu que no ha qüestionat el model de col·laboració publicoprivada en cap 

moment, però recorda que el Consorci Turisme de Barcelona es va crear molt abans que 

l’impost turístic i que aquest model ha funcionat bé. A més a més, remarca que l’any 2018 el 

consorci rebrà més recursos que mai provinents d’aquest impost, de manera que qui haurà 

demostrat més interès i més col·laboració amb el sector privat haurà estat el govern actual. 

Afirma, doncs, que alguns portaveus fan reduccionisme quan critiquen que es posi un topall a 

les aportacions que fa l’ajuntament a Turisme de Barcelona. Per tant, insisteix que el consorci 

de promoció turística té un pressupost important, que té capacitat de gestió i que s’han 

reorganitzat aquests recursos destinats a promoció, però alhora una part important d’aquests 

recursos es poden gestionar des de l’ajuntament. Reitera que no s’entendria que l’òrgan de 

promoció fes el pla d’ocupació de qualitat i per aquesta raó aquest pla el fa l’ajuntament, en 

col·laboració amb tots els operadors privats. 

 

 El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Bosch 

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

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

CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

 La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a garantir els 

recursos suficients a Turisme de Barcelona, en el marc d’un contracte-programa, aixecant el 

topall fixat a l’aportació que rep provinent de l’impost turístic que es recapta a la ciutat de 

Barcelona, per tal de, sota el paraigües del model d’èxit de col·laboració publico-privada: 1. 

Llançar estratègies de posicionament internacional de la ciutat de Barcelona. 2. Engegar 

campanyes per atraure un turisme responsable i sostenible, i promocionar nous recursos 

turístics tangibles i intangibles, que a través d’una nova oferta cultural, més diversificada, 
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ajudin a garantir l'equilibri, la permeabilitat territorial i la qualitat de les estades turístiques. 

3. Reforçar el programa Barcelona Convention Bureau per seguir sent un dels principals 

destins del turisme de reunions i congressos. 4. Promoure el treball amb persones 

prescriptores i els viatges de bloggers i influencers a la ciutat com a eina de promoció i 

atracció. 5. Elaborar un pla de foment de l’ocupació de qualitat en el sector, reforçant la 

formació i la creació de nous llocs de treball, així com l’impuls d'iniciatives econòmiques, 

socials i culturals als barris. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/8216) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: El desenvolupament d'un pla de 

suport i promoció local al sector de la indústria de la moda, per impulsar la creativitat, el 

disseny, la innovació en el sector tèxtil que contribueixi a la promoció nacional i internacional 

de Barcelona. 

  

 Tractada conjuntament amb el punt 3 de l’ordre del dia. 

 

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

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

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

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

S'APROVA. 

 

La PRESIDENTA comunica que el punt 22 de l’ordre del dia es tractarà a continuació del punt 

11, atès que ambdós punts fan referència a qüestions similars. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/8204) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a la 

convocatòria dels òrgans de seguiment de l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona i del Pla per 

al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat en el termini d'un mes per tal de valorar les 

accions endegades i les mesures pendents d'executar en el que resta de mandat. 

 

El Sr. BOSCH exposa que el mes de juny de 2016 el Grup d'Esquerra Republicana va presentar 

una proposició en aquesta mateixa comissió en què s’instava el govern a elaborar un pla o una 

estratègia per a l’ocupació a Barcelona. El govern va presentar aquest pla el mes de setembre de 

2016, un any i tres mesos després de la constitució del govern municipal, i malgrat el retard 

considera que es va satisfer aquesta necessitat. Afegeix que el mes de març de 2016 el seu grup 

va demanar que es creés el pla per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat. No varen 

proposar un pla de xoc perquè pensaven que perpetuar mesures d’urgència no era convenient, 

sinó que calia fer un pla estructural a mitjà i llarg termini per propiciar canvis de fons. El 

govern va presentar aquest pla el mes de novembre de 2016 i el seu grup opina que no se n’ha 

fet un seguiment correcte. 

A continuació, informa que han acordat una transacció amb el Grup Demòcrata, al qual dóna les 

gràcies, per tal de deixar clar que els grups municipals volen participar en aquest seguiment per 

poder fer valoracions i aportar suggeriments en aquest àmbit. 

D’altra banda, no han acceptat una proposta de transacció amb el govern municipal perquè 

aquesta implicava que les primeres sessions de seguiment no es farien abans de la segona 

quinzena d’abril i consideren que aquesta dilació és excessiva. 
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En definitiva, assenyala que el govern encara no els ha informat sobre l’avaluació del pla 

d’ocupació de 2017 ni sobre les mesures previstes en el pla d’ocupació per a 2018. Reclama, 

doncs, que se’ls doni aquesta informació. Afegeix que tampoc no els han convocat a cap òrgan 

d’avaluació i seguiment per tal de valorar políticament el compliment d’aquests plans. Indica 

que un dels punts importants per al seu grup és la governança, la transparència i la màxima 

obertura possible. 

Tot seguit, diu que no pot avaluar aquests plans perquè no els han convidat a participar en el 

seguiment d’aquestes mesures, tal com havien demanat. Manifesta que per al seu grup aquesta 

qüestió és molt important perquè s’han d’afrontar temes preocupants per a la ciutat de 

Barcelona com la precarietat del treball, que afecta de forma especialment negativa els 

col·lectius de joves, de dones i de persones de més edat. En aquest sentit, comenta que el 

districte on menys s’ha reduït l’atur el mes de gener ha estat Nou Barris i en la comparació 

interanual destaquen Ciutat Vella i també Nou Barris, districtes on els problemes d’ocupació 

són crònics. Aquesta situació els referma en els seus principis, que són la lluita per la màxima 

ocupació, per un salari digne i un salari mínim de ciutat, vincular les condicions laborals a la 

contractació pública i garantir una territorialització efectiva de Barcelona Activa. 

Per aquestes raons, insisteix que el seu grup vol col·laborar en el seguiment d’aquests plans 

d’ocupació. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició i confirma 

que hi han una transacció per incloure-hi que els grups municipals puguin participar en el 

seguiment d’aquests plans. Opina que l’atur és la xacra principal que pateix la societat i, per 

tant, cal teixir consensos i que tothom pugui fer aportacions en polítiques d’ocupació. 

Quant a l’Estratègia per l’ocupació, recorda que només es va convocar una reunió el mes de 

setembre de 2016 i, pel que fa al Pla per al foment de l’ocupació juvenil, el govern es va limitar 

a presentar-lo el mes de novembre de 2016. Assenyala, doncs, que és palesa la importància que 

dóna el govern municipal a l’ocupació perquè el balanç de la convocatòria d’aquests ens és 

negatiu. 

A continuació, indica que el seu grup va demanar en la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports el seguiment del Pla jove. Remarca que el Sr. Blasi ja va advertir que la participació en 

l’elaboració del Pla per al foment de l’ocupació juvenil havia estat un fracàs. Després de tres 

anys de la presa de possessió del govern municipal, el seu grup admet que el govern actual ha 

donat continuïtat a les polítiques d’ocupació que va impulsar el govern de Convergència i Unió 

en el marc del programa «Barcelona crea ocupació», entre d’altres, però hi troben a faltar 

polítiques innovadores després de les promeses electorals de Barcelona en Comú i de les 

expectatives que el nou govern aportaria talent nou per dissenyar noves polítiques d’ocupació. 

Tanmateix, no han sabut veure per enlloc l’estratègia ni els nous programes i, a més a més, el 

govern que es vantava de ser el garant de la participació pren mesures amb un mínim històric de 

participació. Així, denuncia que varen desmantellar la Taula Empresa-Treball i la Taula 

Barcelona Creixement, on es definien les polítiques de concertació i d’ocupació. Per tant, 

blasma el govern perquè ha menystingut tota la feina que s’havia fet anteriorment en matèria 

laboral. 

Per acabar, pregunta al Sr. Pisarello quan presentarà una proposta sobre el salari mínim de 

ciutat. Saben que el govern ha encomanat al Consell Econòmic i Social que elabori aquesta 

proposta, però indica que el mandat s’està exhaurint i encara no hi ha cap proposta ni cap 

compromís ferm sobre aquesta qüestió, més enllà de les manifestacions que hi estan treballant i 

que aquesta proposta ha de tenir àmbit metropolità. Urgeix, doncs, el govern que informi sobre 

què pensa fer perquè altres ciutats ja s’hi han avançat, quan s’havia dit que Barcelona havia de 

ser innovadora i pionera en aquesta matèria. 
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El Sr. SIERRA afirma que la regeneració de l’economia i la creació d’ocupació de qualitat són 

la prioritat per al Grup de Ciutadans i les seves banderes d’acció política. Recorda que el mes 

de setembre de 2015, a la primera sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda del mandat 

actual varen presentar una proposta, que fou aprovada, per lluitar contra la desigualtat i l’atur, 

especialment entre els majors de quaranta-cinc anys, i per reformar Barcelona Activa perquè 

esdevingués un ens eficaç per a la creació d’ocupació de qualitat. Remarca que aquesta proposta 

va obtenir el vot favorable de Barcelona en Comú, grup que també va coincidir en la necessitat 

de reformar Barcelona Activa, mesura que no han vist que s’hagi desenvolupat, més enllà d’un 

canvi d’orientació ideològica. 

Posteriorment, el mes de novembre de 2015 varen presentar una iniciativa per fomentar la 

continuïtat d’empreses, el manteniment de llocs de treball i la creació de noves empreses. El 

mes de març de 2016 varen fer una proposta concreta relativa a la intermediació, amb càlculs 

pressupostaris exactes, per tal que Barcelona Activa creés ocupació de qualitat posant en 

contacte les empreses amb les bases de dades de persones que cerquen feina. Finalment, el mes 

de gener de 2018, a la darrera sessió de la comissió varen aprovar, literalment, «que el govern 

municipal, mitjançant Barcelona Activa, augmenti de forma considerable les dotacions per a 

intermediació i plans d’ocupació per fomentar l’ocupació de qualitat a Barcelona». El govern, 

afegeix, fent gala de sectarisme polític va votar en contra d’aquesta iniciativa, actitud que 

contradiu el govern quan manifesta que la creació d’ocupació de qualitat és la seva màxima 

prioritat. 

En tot cas, i amb independència de quin grup faci les propostes, per al seu grup sí que és una 

prioritat que a Barcelona hi hagi plena ocupació i llocs de treball de qualitat, perquè aquesta és 

la millor política social i contra la desigualtat que es pot fer. 

 

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

la manca d’ocupació juvenil és un drama, no solament pel que suposa per a la Barcelona del 

present, sinó també per a la Barcelona del futur. En aquest sentit, assenyala que un mal 

començament en el món laboral determina tota una carrera professional i augmenta les 

possibilitats que els fills acabin heretant la pobresa dels pares. Per aquestes raons, remarca que 

no es pot malbaratar el talent juvenil i creu que combatre l’atur i la precarietat juvenil també és 

combatre l’exclusió social del futur, i treballar per l’ocupació juvenil de qualitat és treballar per 

una Barcelona més cohesionada i més eficient en el present i en les properes dècades. 

D’altra banda, apunta que, seguint la millor tradició socialista de fer de l’ocupació l’objectiu 

prioritari de les polítiques juvenils de Barcelona, el seu grup va tenir clar que s’havia 

d’impulsar un pla d’ocupació juvenil de qualitat, mesura que varen prendre en entrar al govern, 

fins i tot abans de l’elaboració del Pla d’adolescència i joventut. En aquest sentit, apunta que 

s’ha d’aprofitar la tasca realitzada pels equips de Joventut i de Barcelona Activa, que varen 

aconseguir que aquest fos un pla transversal i de ciutat. A més a més, remarca que en aquest pla 

es va prioritzar la presència de les entitats patronals i sindicals com a part activa d’aquest 

projecte. 

En definitiva, subratlla que el Pla per al foment de l’ocupació juvenil i de qualitat va ser una 

proposta molt transversal, amb un pressupost de 8,5 milions d’euros. Posteriorment, es va 

considerar que calia fer un pla d’acció anual en aquest àmbit. Tanmateix, no saben què s’ha fet 

durant el primer any perquè no els han convocat per fer-ne una valoració, malgrat que la 

regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans tenia previst fer aquesta valoració el mes de 

desembre. Així, doncs, el mes de febrer de 2018 encara no tenen l’avaluació del pla d’acció de 

2017 ni tampoc saben quin serà el pla d’acció de 2018. 

Per aquestes raons, reitera el suport del seu grup a la proposició perquè considera que cal que 

els arribi aquesta informació i que es tiri endavant el Pla d’ocupació juvenil i de qualitat. 
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El Sr. MULLERAS creu que l’Ajuntament de Barcelona no té una estratègia clara per al foment 

de l’ocupació a la ciutat, malgrat que el mes de setembre de 2016 es va aprovar una mesura de 

govern anomenada Estratègia per a l’ocupació a Barcelona. El Grup Popular en aquell moment 

va criticar que aquesta mesura no contemplés un calendari d’actuació i, per tant, que era molt 

difícil que s’assolissin les fites amb plans anuals. 

Seguidament, assenyala que el govern municipal sempre ha presentat propostes vagues i 

genèriques, vinculades a plans de desenvolupament als districtes, però aquestes propostes no 

s’han arribat a concretar. Pel que fa a les plataformes de col·laboració en l’àmbit de l’ocupació 

anunciades pel govern de la ciutat, tampoc no han tingut fruits.  

A continuació, critica que la política municipal s’hagi centrat excessivament en mesures 

assistencials, és a dir, en els 1.500 plans d’ocupació de sis mesos de durada, per comptes 

d’impulsar una ocupació de qualitat i estable a les empreses. Per tant, el seu grup no creu que 

aquesta sigui l’eina adequada per crear ocupació a Barcelona. Entén que calen propostes de 

promoció econòmica en els àmbits industrial i del comerç i indicadors per avaluar com es 

desenvolupa aquesta estratègia d’ocupació del govern municipal durant el temps que queda de 

mandat. A més a més, no creuen que el pressupost de què es disposa sigui l’adequat per afavorir 

l’ocupació de qualitat. 

D’altra banda, el seu grup està d’acord que hi hagi més transparència i la inclusió dels grups 

municipals en el seguiment de les polítiques d’ocupació, per tal d’obtenir informació i poder 

participar en les polítiques que l’ajuntament duu a terme. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. RAMOS agraeix les mostres de suport i paternitat dels diferents documents de 

planificació en matèria d’ocupació. Exposa que l’Estratègia per a l’ocupació a Barcelona té una 

comissió permanent que es reuneix periòdicament i que concretament es va reunir el mes de 

desembre de 2017, quan va valorar el pla d’acció de 2017 i va validar l’esborrany per a 2018. 

Aquesta comissió permanent, afegeix, és integrada per agents econòmics i socials, entitats del 

tercer sector, i té el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya. Informa que a final de febrer o 

a començament de març es convocarà el Consell Rector, hereu de la Taula Empresa-Treball i 

que té la mateixa composició. 

Quant al Pla de foment de l’ocupació juvenil i de qualitat, apunta que té una estructura similar, 

amb un comitè executiu, que enguany encara no s’ha reunit perquè, tal com ja varen comunicar 

al Grup d'Esquerra Republicana, els seus recursos operatius estan abocats a la implementació de 

la mesura 29 del Pla de foment de l’ocupació juvenil, que és la celebració del Primer Saló de 

l’Ocupació Juvenil, idea de la regidora Carmen Andrés. En tot cas, assenyala que aquest comitè 

executiu es reuneix cada semestre i han fet la proposta que la propera sessió se celebri entre el 

14 i el 16 de març, després de la celebració del Saló de l’Ocupació Juvenil. Tanmateix, 

assenyala que la transacció que el govern ha presentat en aquest sentit no ha estat acceptada i 

que el Grup Demòcrata demana poder participar en aquests òrgans de govern. Recorda que un 

any enrere el govern ja va manifestar en aquesta mateixa comissió que el lloc adient per a la 

participació dels grups municipals és la Comissió d’Economia i Hisenda i no pas aquells òrgans 

de govern de l’Estratègia per a l’ocupació i del Pla de foment de l’ocupació juvenil. 

En tot cas, es posa a la disposició dels grups municipals per presentar els plans d’acció 

corresponents en aquesta comissió. 

 

La Sra. REGUANT anuncia el vot favorable del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona i espera 

que es faci la convocatòria corresponent per avaluar les actuacions de 2017 i la planificació de 

2018 per poder tenir més informació de cara a aportar-hi la seva opinió. 
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La Sra. RECASENS manifesta el seu respecte pel Sr. Ramos però qualifica la situació de 

surrealista perquè intueix que s’aprovarà aquesta proposició, que diu que els grups municipals 

podran participar en el disseny d’aquestes polítiques, però el director d’Ocupació diu que això 

no serà possible i no han pogut escoltar la veu del responsable polític d’aquesta àrea. Creu, 

doncs, que haurien d’intentar mantenir el respecte per les proposicions i pels grups municipals, 

sobretot quan es tracta de qüestions tan importants. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè, contràriament, o bé 

serien hipòcrites o bé serien sectaris. 

 

La Sra. BALLARÍN reconeix que el model de governança del pla tenia una certa lògica, però 

tot i així reitera el suport del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que el director executiu ja ha exposat la raó de governança que 

explica la posició del govern en aquesta qüestió, i per aquesta raó ha intervingut ell en nom del 

govern. Insisteix, doncs, que no té sentit crear una altra comissió per tractar aquests temes i que 

a la Comissió d’Economia i Hisenda es pot parlar d’estratègies d’ocupació sempre que calgui. 

En tot cas, no comparteix la diagnosi que han fet alguns portaveus sobre l’Estratègia 

d’ocupació. 

D’altra banda, assegura que el govern comparteix l’esperit de la proposició i que els grups 

municipals puguin participar en el disseny i l’avaluació de les polítiques d’ocupació, però creu 

que aquesta participació ja està garantida pel sistema de governança existent. 

 

El Sr. BOSCH agraeix el sentit del vot que finalment emeti el govern, sigui quin sigui, perquè 

sap que finalment haurà donat a aquesta qüestió l’atenció que es mereix. També s’alegra que, 

malgrat que dos anys enrere discrepessin del Grup de Ciutadans, ara puguin coincidir en aquest 

tema. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Ramos, li demana que respongui a qüestions molt concretes. 

En primer lloc, pregunta si els grups municipals podran participar en l’avaluació de les 

polítiques d’ocupació. En segon lloc, malgrat el compromís que presentaran els resultats 

d’aquestes mesures, reclama iniciativa política al govern i no solament que es posin a la 

disposició dels grups municipals per presentar resultats. Remarca que l’ocupació en general i 

concretament l’ocupació juvenil són qüestions prou importants perquè el govern compleixi amb 

l’obligació que té d’informar de com avancen els plans. Considera, doncs, que demanen 

qüestions elementals i de sentit comú, i agrairia que el govern es presenti davant dels grups 

municipals amb la feina feta. 

Finalment, reclama que el govern presenti els resultats del pla d’acció tan aviat com sigui 

possible. 

 

 El Sr. Pisarello expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Bosch 

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

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

CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

 La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a la convocatòria dels 

òrgans de seguiment de l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona i del Pla per al Foment de 

l'Ocupació Juvenil i de Qualitat en el termini d'un mes, convidant als grups municipals del 

Consistori, per tal de valorar les accions endegades i les mesures pendents d'executar en el 

que resta de mandat. 
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 Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/8237) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que en el termini d'un mes es 

presenti per a la seva aprovació inicial un reglament de funcionament intern del Mercat de la 

Boqueria, consensuat amb els comerciants. 2. Que en el termini d'un mes es presenti un informe 

detallat del nivell d'execució de les accions previstes a la mesura de govern sobre la preservació 

i millora del Mercat de la Boqueria, així com una proposta de realització de la resta d'activitats i 

actuacions que allí es contemplen. 3. Que s'instal·li algun element en record a la barcelonina 

víctima de l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017, la Sra. Silvina Pereyra Cabrera, com a 

extreballadora de la Boqueria. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que fa un any que es va presentar una mesura de govern per 

preservar i enfortir el mercat de la Boqueria, per mantenir l’essència del millor mercat 

municipal del món i alhora fer-lo sostenible econòmicament i preparar-lo per al futur. Subratlla 

que aquella mesura de govern va ser fruit d’una feina intensa, es va dialogar amb tots els 

paradistes i amb la junta, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, el Districte de Ciutat 

Vella i amb els grups polítics municipals. D’aquell diàleg, afegeix, en va sortir un diagnòstic i 

uns objectius compartits, amb la idea que la Boqueria continués essent un mercat municipal 

adaptat al present i que es preparés per al futur. 

Aquests objectius consistien a millorar els circuits interiors de públic i l’impacte que provoca 

l’excés de visites, equilibrar l’oferta comercial a les necessitats actuals del mercat, garantir la 

convivència entre el producte tradicional i l’elaborat, confegir un pla de millores i intervencions 

al mercat, i modificar la normativa per adaptar-la a la realitat del mercat de la Boqueria. Es 

varen concretar vint-i-nou accions, agrupades en aquests cinc objectius. Recorda que el mes de 

juliol de 2017 el govern va emetre un primer informe sobre el nivell de compliment de les 

diferents actuacions previstes que constatava que aquestes actuacions avançaven a bon ritme. 

Seguidament, indica que aquesta mesura de govern preveia que es fessin modificacions 

normatives necessàries en el termini de sis mesos. Així, apunta que calia frenar pràctiques 

fraudulentes que es fan en algunes parades, com ara la venta de productes sense autorització, 

especialment als turistes. Aquestes modificacions normatives, continua, es varen aturar perquè a 

la Boqueria hi havia un procés electoral per escollir una nova junta, que va culminar el mes de 

novembre, i el govern no va considerar oportú interferir-hi. 

D’altra banda, remarca que des del mes de juliol anterior han succeït diversos esdeveniments 

importants, com l’atemptat terrorista del mes d’agost, que va demostrar la gran capacitat de 

reacció i de solidaritat dels comerciants i de la clientela del mercat. També recorda que l’única 

víctima barcelonina de l’atemptat va ser la Sra. Silvina Pereyra, treballadora del mercat. A més 

a més, comenta que s’ha produït una disminució notòria de visitants de la Boqueria i, tal com ha 

dit anteriorment, el mes de novembre es varen fer les eleccions de la junta, en les quals el Sr. 

Salvador Capdevila va ser escollit com a president del mercat. Finalment, apunta que hi ha 

hagut un canvi en la regidoria de Mercats i en la presidència de l’IMM. 

El Grup Socialista considera que aquesta mesura era necessària i oportuna, i que les actuacions 

que s’han dut a terme han servit per millorar el mercat, com l’amortització de parades, 

l’esponjament per aconseguir uns espais més habitables i amables, la facilitació de noves 

fórmules de venda de productes, l’increment de la videovigilància, la modificació del decret 

d’alcaldia per prohibir que entrin al mercat grups de més de quinze persones durant els mesos 

d’abril a octubre, la incorporació d’agents cívics, un control més estricte dels incomplidors o 

l’obertura d’expedients per lluitar contra els subarrendaments. 

Tot i aquest gruix d’actuacions, assenyala que queden qüestions pendents i pregunta què passa 

amb la pavimentació del mercat, amb la neteja extraordinària i amb el compromís 
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d’homogeneïtzar els permisos de terrasses de bars interiors i exteriors, que s’havien pactat amb 

el Districte de Ciutat Vella i havien d’entrar en vigor el mes de gener de 2018. 

El seu grup considera que la feina per impulsar aquesta mesura de govern no s’ha d’aturar i, per 

tant, demana que el govern presenti la proposta normativa pactada i que es faci algun 

reconeixement a la Sra. Silvina Pereyra en el recinte del mercat. 

Finalment, anuncia que el govern han acceptat l’esmenta transaccional que ha presentat el 

govern per tal que el termini inicial d’un mes per presentar el reglament de funcionament intern 

del mercat de la Boqueria i l’informe de seguiment que es demana es pugui allargar a dos 

mesos. 

 

El Sr. BLASI anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata a la proposició, però planteja que 

abans de parlar d’un possible nou reglament de funcionament del mercat potser s’hauria de fer 

balanç de l’evolució de la mesura de govern. Assenyala que, malgrat algunes discrepàncies, 

s’alegren que el govern presentés aquesta mesura i que aparentment la continuïn aplicant. 

En segon lloc, puntualitza que ha parlat d’una possible aprovació d’un reglament de 

funcionament intern del mercat perquè, tal com consta a la mesura mateixa, s’ha d’estudiar si 

pertoca fer una modificació de l’Ordenança municipal de mercats i/o la redacció d’un nou 

reglament. Remarca que aquesta qüestió sempre és complexa, que falta poc perquè entri en 

funcionament el nou mercat de Sant Antoni, que és pròxim al mercat de la Boqueria i també 

esmenta la davallada que s’ha produït en el nombre de visitants d’aquest mercat. Pel que fa a 

aquesta darrera qüestió, diu que seria interessant saber si aquesta davallada és de clients 

habituals o de turistes, perquè convé conèixer aquesta dada per refer la situació i mantenir la 

competitivitat del mercat. Per tant, considera que s’ha d’estudiar si realment cal un nou 

reglament, que podria comportar més entrebancs que no pas facilitats, o si bé caldria que 

l’Ordenança de mercats vigent s’apliqui degudament. En tot cas, reconeix la complexitat 

d’aquesta proposta. 

Finalment, el seu grup està d’acord a fer un reconeixement a les víctimes de l’atemptat del mes 

d’agost i especialment a una persona que estava vinculada al mercat de la Boqueria. En aquest 

sentit, remarca la reacció positiva que varen tenir tant el mercat i el sector del comerç com tota 

la ciutadania en aquells moments. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició per mantenir la 

coherència. Recorda que en la sessió anterior de la comissió es va aprovar el canvi de regulació 

d’un altre mercat municipal per adaptar-lo a una normativa uniforme per a tots els mercats. 

Tanmateix, recorda que el mercat de la Boqueria és un mercat singular i entén que ha de 

menester un nou reglament per la seva singularitat, perquè és un mercat emblemàtic com a punt 

d’atracció turística i perquè és un referent a Barcelona de la restauració i dels productes frescos 

de qualitat. Assenyala que aquesta regulació hauria de tenir present els porxos de la Boqueria, 

on hi ha molts establiments que tenen una relació estreta amb el mercat però alhora difícil 

perquè hi ha qui entén que aquest espai és de domini públic i d’altres creuen que és una part 

privativa. Insisteix, doncs, que el mercat de la Boqueria ha de tenir una regulació singular que 

contempli totes les variables que ha esmentat. 

Quant a la proposta de fer un homenatge a la Sra. Silvina Pereyra, hi està totalment d’acord. 

Recorda que el dia del fatídic atemptat el seu company Koldo Blanco i ell mateix eren al mercat 

de la Boqueria. Per tant, entén aquest homenatge també com un reconeixement a tots els clients 

i treballadors del mercat i de la rambla, que varen tenir un capteniment extraordinari. Més enllà 

de l’espelma que varen col·locar l’endemà de l’atemptat a la parada on treballava la Sra. 

Pereyra, considera que aquest homenatge també seria un detall bonic per a la Boqueria i per als 

barcelonins. 
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La Sra. CAPDEVILA comenta que temps enrere es va presentar una mesura de govern que 

tenia com a objectiu recuperar l’essència de la Boqueria com a mercat municipal de referència, 

per garantir la qualitat de l’oferta comercial i aturar el procés de massificació turística que s’hi 

produeix. Recorda que en aquell moment el Grup d'Esquerra Republicana ja va lamentar que 

aquesta mesura, que en principi havia de cercar el màxim consens polític i social, no s’hagués 

treballat més amb els grups municipals. Assenyala que la Sra. Ballarín era la regidora de 

Comerç i Mercats, i indica que es va fer una sola reunió amb els grups municipals per explicar 

aquesta mesura de govern. Tal com varen dir en aquell moment, els veïns del Raval tampoc no 

varen poder participar en aquest procés. 

D’altra banda, recorda que el seu grup havia proposat algunes mesures, com ara reduir de 

manera progressiva la concentració elevada de bars a l’interior del mercat per esponjar el 

recinte o la reordenació dels porxos, entre altres, i en aquest moment saben quin és l’estat actual 

d’execució d’aquell pla, que tenia un període d’execució de dos anys, de 2017 a 2019, ni quines 

mesures ja s’han començat a aplicar. 

Per aquestes raons, el seu grup està d’acord amb la proposició que es presenta. Tanmateix, i 

malgrat que amb la transacció el termini per presentar els documents que es demanen s’allarga 

fins a dos mesos, remarca que en el text inicial aquest termini era d’un mes i, si el Grup 

Socialista tenia tanta de pressa, el podrien haver presentat quan la Sra. Ballarín era regidora 

d’aquest àmbit. També troba positiu que es faci un homenatge a la treballadora o extreballadora 

de la Boqueria que va perdre la vida en l’atemptat del mes d’agost. 

 

El Sr. MULLERAS també comenta que el mes de febrer de 2017 es va presentar aquesta 

mesura de govern, amb la qual el Grup Popular va ser molt crític perquè entenien que no tenia 

el consens polític necessari l’Ajuntament de Barcelona ni al Districte de Ciutat Vella, i tampoc 

el consens amb els paradistes perquè la participació no va ser important. De fet, indica que 

aquesta mesura de govern es basava en una enquesta a la qual havien respost 51 dels 225 

paradistes, és a dir, un 23 %. En aquell moment el seu grup ja va advertir que aquesta mesura de 

govern no resoldria els problemes de la Boqueria, com així ha estat, ni el conflicte que hi ha 

entre les terrasses dels porxos i l’ajuntament. 

De tota manera, el seu grup entén que cal un reglament de funcionament intern i que aquest 

reglament sigui consensuat amb els comerciants. De la mateixa manera, i malgrat que trobin 

que aquesta mesura de govern no és l’adient, també veurien bé que el govern doni comptes 

sobre el seu estat d’execució i què ha fet per a la preservació i millora del mercat de la Boqueria 

durant el darrer any. També estan d’acord a fer un homenatge a la Sra. Silvina Pereyra, que va 

ser l’única barcelonina que va morir en l’atemptat del 17 d’agost i que havia treballat al mercat. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. REGUANT recorda que quan es va presentar aquesta mesura de govern la CUP - 

Capgirem Barcelona ja va manifestar que el mercat de la Boqueria és per a la gent de Ciutat 

Vella allò que Ciutat Vella és per als veïns de Barcelona, és a dir, un lloc on anava tothom i que 

tothom recorda amb nostàlgia, però que cada cop menys gent té present. Així, indica que la 

Boqueria il·lustra tot allò que significa la gentrificació, un indret d’on desapareix un tipus de 

gent, com els usuaris més tradicionals, i n’apareix un altre tipus, que és la gent de pas, un indret 

que té un potencial que possibilita el lucre ràpid, sense necessitat d’inversions, coneixements, 

de treball ben pagat o de productes de qualitat, entre d’altres aspectes. Entén que amb aquella 

mesura de govern no es resolien aquests qüestions, ni tan sols s’abordaven. Tot i així, sí que 

estan d’acord que ara el govern informi els grups municipals i que es faci una anàlisi sobre les 

actuacions que s’han fet i també sobre les que no s’han fet, per veure quins són els impactes 

reals d’aquella mesura. 
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Pel que fa al nou reglament de funcionament intern, pregunta quina es la diferència entre el 

mercat de la Boqueria i el de Sant Antoni, Santa Caterina o el de la Barceloneta. Considera que 

aquests mercats pateixen el mateix fenomen que acaba de descriure, és a dir, que desapareix un 

tipus de gent i n’apareix un altre, si bé admet que el cas de la Boqueria és més extrem. Així, 

doncs, no acaba de veure la necessitat que el mercat de la Boqueria tingui un reglament propi. 

Pel que fa al darrer punt de la proposició, assenyala que és impossible no estar d’acord a fer un 

homenatge a una víctima de l’atemptat del 17 d’agost. Es pregunta, però, quina necessitat hi ha 

de barrejar mesures polítiques amb aquest homenatge. 

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè estan d’acord que s’ha 

de retre aquest homenatge, però demana que quan es parli de propostes polítiques que tenen a 

veure amb un model econòmic i del comerç de proximitat no s’hi barregin les víctimes d’un 

atemptat terrorista, perquè això dificulta molt la capacitat d’anàlisi polític, de fer crítiques 

polítiques i propostes que vagin més enllà. 

 

El Sr. COLOM coincideix que la mesura de govern no es pot aturar i manifesta que és partidari 

de mantenir la consistència temporal de les decisions. Per tant, el govern ha continuat 

desenvolupant les diverses mesures i propostes concretes que s’havien aprovat. 

A continuació, es compromet a presentar l’informe que es demana en el termini de dos mesos i 

també tota la informació relativa a la proposta de reglament de funcionament intern. En 

qualsevol cas, assenyala que s’ha avançat en qüestions d’infraestructura, com ara allò que té a 

veure amb la nova il·luminació, la instal·lació de les noves canalitzacions per a l’extracció de 

fums, que es faran durant l’any 2018, el projecte per canviar el paviment del mercat o 

l’enderroc d’una primera illa de parades, que es va fer el mes de desembre proppassat, per 

esponjar l’espai i millorar els circuits interiors del mercat, de manera que els clients hi puguin 

circular amb més comoditat. En aquests moments, afegeix, estan treballant per enderrocar la 

segona illa de parades. 

D’altra banda, tal com preveia la mesura de govern, diu que també s’ha avançat en la 

recuperació del mercat per als veïns, per als clients i per a la ciutat, de manera que pugui 

complir la seva funció de provisió de béns i productes. En aquesta línia, s’ha mantingut la 

limitació d’accés per a grups organitzats de quinze persones, s’ha ampliat aquesta regulació, 

que ara afecta divendres i dissabtes fins a l’hora del tancament, també hi han introduït agents 

cívics per donar compliment a la normativa i han reforçat la vigilància. 

En conclusió, reitera que el govern no s’ha aturat i continua treballant en aquesta mesura. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix el suport a la proposició. Remarca que quan es prioritzen elements 

de la ciutat que tots s’estimen són capaços de generar consensos com aquest. 

Pel que fa a la modificació de la normativa, recorda que quan es va fer el procés participatiu hi 

havia consens en la necessitat d’aprovar un nou reglament de funcionament intern. Comenta 

que la realitat de la Boqueria és diferent a la d’altres mercats perquè als mercats de Santa 

Caterina o de Sant Antoni, per exemple, hi ha veïns mentre que a la Boqueria cada vegada n’hi 

ha menys. 

D’altra banda, manifesta que el diàleg veritable amb els grups municipals s’ha de fer quan es 

voti i quan s’aprovi la mesura, tant si és una modificació de l’Ordenança de mercats com si és 

un nou reglament, en el plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. BLASI no vol comentar com es va arribar a aprovar aquella mesura de govern, però 

reafirma que seria interessant conèixer primer els resultats de la implementació d’aquesta 

mesura i posteriorment veure si el que pertoca és aplicar l’Ordenança de mercats o fer un 

reglament nou. En tot cas, reclama que qualsevol decisió es prengui amb el consens dels 

paradistes. 
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La Sra. CAPDEVILA afirma que els veïns del barri Gòtic i del Raval compren al mercat de la 

Boqueria. Per tant, creu que en el procés de participació s’havia d’haver consultat aquests veïns. 

 

La Sra. REGUANT adverteix que a Sant Antoni hi ha veïns, però només de moment, i espera 

que s’hi quedin si no es repeteix el mateix que ha passat a la Boqueria i al seu entorn. 

 

El Sr. COLOM expressa la voluntat del govern de treballar amb el comissionat i amb el districte 

una fórmula que permeti fer un record a la víctima barcelonina de l’atemptat del 17 d’agost. 

També informa que està estudiant la possibilitat de tenir un record pels visitants de la ciutat que 

varen ser víctimes de l’atemptat. 

 

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

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

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

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

CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

 La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que en el termini dos mesos es presenti per a 

la seva aprovació inicial un reglament de funcionament intern del Mercat de la Boqueria, 

consensuat amb els comerciants. 2. Que en el termini de dos mesos es presenti un informe 

detallat del nivell d'execució de les accions previstes a la mesura de govern sobre la 

preservació i millora del Mercat de la Boqueria, així com una proposta de realització de la 

resta d'activitats i actuacions que allí es contemplen. 3. Que s'instal·li algun element en 

record a la barcelonina víctima de l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017, la Sra. Silvina 

Pereyra Cabrera, com a extreballadora de la Boqueria. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/8233) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a definir 

els usos de l'Anella Olímpica de Montjuïc, presentant una proposta en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que els Jocs Olímpics de 1992 varen deixar un gran llegat a la 

ciutat, un llegat cultural, social, econòmic i també un llegat urbanístic. Apunta que amb el pas 

dels anys algunes grans infraestructures han esdevingut infrautilitzades, com l’Anella Olímpica 

de Montjuïc, instal·lació que l’any 2018 tindrà un cost per a l’Ajuntament de Barcelona de 

2.600.000 euros. Entén que aquest cost justifica que es faci un pla d’usos per a l’Anella 

Olímpica. 

A continuació, recorda que l’Anella Olímpica comprèn l’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi, 

l’esplanada i altres instal·lacions, i que l’any 2009 el Partit Popular ja va demanar un pla 

director per a aquesta infraestructura. 

D’altra banda, assenyala que l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi bàsicament s’utilitzen com a 

espais per celebrar-hi concerts i espectacles, i no tenen l’ús esportiu i ciutadà que haurien de 

tenir. A més a més, apunta que la fallida de l’Open Camp ha tornat a posar de manifest el que 

qualifica de taló d’Aquil·les de l’herència olímpica, que és la utilització de l’Estadi Olímpic. 

Tem, doncs, que la manca de suport del govern municipal a la col·laboració publicoprivada 

condemni l’Anella Olímpica a un altre període d’ostracisme. Per aquesta raó, adverteix que no 

es pot deixar passar el temps sense fer res. En aquest sentit recorda que quan l’Open Camp va 

haver de tancar al consell d’administració de BSM es va dir que hi havia projectes alternatius 
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per donar un altre ús a l’Estadi Olímpic i pregunta quins són aquests projectes alternatius. Així, 

doncs, insisteix que és necessari i urgent omplir de contingut barceloní l’Anella Olímpica 

perquè no esdevingui una anella fantasma i perquè tingui un ús ciutadà i esportiu. No volen 

instal·lacions deficitàries ni infrautilitzades, sinó rendibles socialment i econòmica, que 

prioritzin l’ús esportiu i que no es veti la col·laboració publicoprivada. 

Per aquestes raons, el seu grup ha presentat aquesta proposició, amb la demanda que en la 

propera sessió de la comissió el govern municipal presenti una proposta d’ús per a l’Anella 

Olímpica de Montjuïc. 

 

La Sra. RECASENS comenta que aquell mateix matí a la Comissió de Drets Socials el Grup 

Demòcrata ha presentat una proposició similar, que ha estat aprovada per unanimitat, i que 

demanava que es presenti un pla estratègic per a l’Anella Olímpica en un termini de tres mesos, 

tot i que després d’acceptar l’esmena del govern aquest termini s’ha allargat fins a final d’any. 

Tot seguit, apunta que aquestes instal·lacions són una icona per a la ciutat de Barcelona, un 

símbol de la Barcelona Olímpica de 1992 que hauria de perdurar en el record. Vint-i-cinc anys 

després de la celebració dels Jocs, i malgrat que continua essent un símbol, indica que l’Anella 

Olímpica cada vegada més s’està buidant d’ús i de contingut, situació que s’ha de revertir. 

D’altra banda, remarca que l’Estadi Olímpic, mentre no tingui un ús, genera una despesa que no 

té cap retorn per a la ciutat ni per a la ciutadania. Al Grup Demòcrata li preocupa que el govern 

municipal no tingui clar quina estratègia ha de seguir, quin pla de manteniment ha d’aplicar ni 

quin ús se li ha de donar, ja sigui esportiu, d’oci, cultural o lúdic. En la mateixa línia, assenyala 

que el seu grup també havia demanat que es doti de contingut esportiu el Palau Municipal 

d’Esports. 

Seguidament, subratlla que Barcelona té la sort de tenir un teixit esportiu enorme, amb molts 

clubs, entitats i iniciatives esportives diverses, però també té una manca considerable 

d’equipaments esportius. Per aquesta raó, demana que qualsevol pla que es vulgui desenvolupar 

a l’Anella Olímpica compti amb la participació del sector dels esports i que des de BSM es 

treballi conjuntament amb aquest ric teixit esportiu. Insisteix que la ciutat no es pot permetre 

que l’Anella Olímpica estigui infrautilitzada ni que es degradi, tant per l’ús que se li pot donar 

com per tot allò que significa per a Barcelona i per als seus ciutadans. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i desitja que el govern afronti 

aquest repte amb ambició i amb un compromís real per assegurar el futur d’aquest equipament. 

En tot cas, comenta que veu el Sr. Eloi Badia, president de BSM, absolutament emocionat amb 

la proposició i, per tant, el seu grup està molt esperançat pels èxits que s’assoliran. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Comenta que li preocupa que 

del fallit projecte de l’Open Camp les instal·lacions olímpics no tinguin un ús suficient per 

donar un retorn a la ciutat de Barcelona. Exposa que l’Anella Olímpica durant molts anys ha 

tingut la funció de contribuir a la dinamització de Barcelona i de gestionar instal·lacions 

polivalents municipals, que han ofert als ciutadans espectacles de qualitat, tant esportius com 

musicals. Però després del fracàs de l’Open Camp, que pretenia donar un ús esportiu a aquestes 

instal·lacions i que sobretot era adreçat als joves, i per tal de mantenir-les en bon estat, tenint en 

compte que les instal·lacions d’altres seus olímpiques estan molt degradades, cal definir-ne els 

usos per consolidar el model d’explotació en el futur. Afegeix que el tancament de l’Open 

Camp ha suposat la pèrdua d’una oportunitat de futur per a aquestes instal·lacions, sobretot amb 

l’objectiu d’evitar-ne la degradació i de convertir-se en un espai del qual puguin gaudir els 

barcelonins, especialment la xarxa d’entitats esportives de la ciutat. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, amb l’esperança que 

l’equip de govern presenti un projecte per dinamitzar l’Anella Olímpica i evitar que esdevingui 

un espai buit, degradat i oblidat pels barcelonins. 



 

Ref: CCP 3/18 Economia i Hisenda 

v. 14/ 2/ 2018 12: 49 
47 

 

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

proposició. Apunta que aquesta proposta és idèntica al prec que va presentar el seu grup el mes 

de juliol de 2017 per tal que el govern presentés en el termini de tres mesos un projecte d’ús i 

gestió de l’Anella Olímpica de Montjuïc que faciliti l’ús i el gaudi d’aquests equipaments a la 

ciutadania. 

Entén que Barcelona pateix un dèficit flagrant d’equipaments esportius i alhora troba a faltar 

lideratge de l’ajuntament en la gestió esportiva. Com a mostra d’aquesta afirmació, esmenta la 

situació l’Anella Olímpica de Montjuïc i la incertesa sobre els usos del futur Palau d’Esports. 

Per tant, reclama que el govern expliqui a tots els grups municipals quin projecte té per a 

aquestes infraestructures. 

D’altra banda, assenyala que el govern ha celebrat el vint-i-cinquè aniversari dels Jocs Olímpics 

de 1992, un esdeveniment que qualifica d’històric per a la ciutat de Barcelona, però ara cal que 

totes les instal·lacions de l’Anella Olímpica esdevinguin un pol esportiu i social de la ciutat. Al 

seu grup, doncs, li agradaria que les entitats esportives, socials i culturals del districte de Sants-

Montjuïc i de tota la ciutat siguin coresponsables d’aquest espai i que participin en el disseny 

dels seus usos futurs. 

 

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

aquell mateix matí s’ha presentat una proposició a la Comissió de Drets Socials i, tot que no era 

exactament igual que aquesta, contenia propostes d’actuacions que es veuen reflectides en la 

proposició que estan debatent en aquest moment. 

Tot seguit, parteix de la base que el complex esportiu i ciutadà de Montjuïc necessita una visió 

global, tot i que hi ha instal·lacions que sí que funcionen, com ara el Palau Sant Jordi. Així, 

considera que cal que aquesta reflexió global tingui en compte els usos actuals de les 

instal·lacions i com aquests usos conviuen amb la resta de la ciutat. En tot cas, remarca que el 

principal objecte d’anàlisi sobre el futur de l’Anella Olímpica és l’Estadi Olímpic, que ha estat 

el punt central de la proposició que s’ha debatut a la Comissió de Drets Socials. 

A més a més, assenyala que tots els grups municipals, atès que formen part del consell 

d’administració de BSM, saben que cal abordar el futur de l’Estadi Olímpic després de la fallida 

del projecte de l’Open Camp, projecte que tenia bones intencions però que no va aconseguir 

quallar a la ciutat. Per aquesta raó, BSM ha acompanyat l’empresa en el procés de tancament i 

de recuperació de l’estadi, i també ha acompanyat els treballadors d’aquest projecte. 

Un cop resolta aquesta qüestió, manifesta que ara toca dissenyar els usos futurs de l’Estadi 

Olímpic. En aquest sentit, recorda que durant el període en què el seu grup va formar part del 

govern municipal en aquest mandat, la Regidoria d’Esports i BSM eren governades pel PSC i 

varen treballar en el disseny de diferents usos per a l’Estadi Olímpic, amb la finalitat de 

garantir-ne la viabilitat, que fossin un revulsiu per a la instal·lació i que hi hagués un retorn per 

al sector esportiu i per al conjunt de la ciutat. Al seu entendre, doncs, s’ha de garantir la 

viabilitat de l’estadi amb una gestió professional, s’hi han de fer activitats vinculades a l’esport 

i a la cultura, s’ha de maximitzar el retorn social a la ciutat i s’han de trobar sinèrgies amb altres 

sectors de la ciutat que puguin teixir aliances amb el món de l’esport i de l’emprenedoria, entre 

d’altres. 

A continuació, mostra preocupació pel fet que el govern no tingui un full de ruta en aquesta 

qüestió, cosa que denota una manca de lideratge. Li preocupa que sempre siguin els grups de 

l’oposició els que hagin de proposar els temes i que s’hagin de votar proposicions que després 

fan anar el govern municipal a remolc per donar-hi compliment. Opina que aquesta qüestió és 

prou important perquè el govern municipal hagués presentat alguna iniciativa al respecte. 
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La Sra. REGUANT creu que aquest és l’exemple de crítica al model de molts àmbits, que és 

com es generen grans infraestructures per a grans esdeveniments però, un cop passa el temps, 

aquestes infraestructures no tenen utilitat, o no se’ls troba l’ús adequat o acaben mig 

abandonades. Afegeix que aquesta reflexió i aquesta crítica s’ha de fer a un model que s’ha 

impulsat a la ciutat des de fa molts anys, però també a moltes altres ciutats. Aquest model 

consisteix a generar noves infraestructures i noves ofertes innecessàries, malgrat que en 

moments puntuals donin resposta a qüestions concretes. 

Considera que, si tothom està preocupat pel desús i pel futur de l’Anella Olímpica, potser seria 

el moment de fer l’anàlisi i la crítica necessàries que no es varen fer l’any anterior, quan es va 

celebrar el vint-i-cinquè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquesta crítica, afegeix, 

s’ha de fer extensiva a les conseqüències que aquell esdeveniment va tenir per a la ciutat, no 

totes positives i que han estat criticades durant molts anys. Cal fer, doncs, una avaluació dels 

impactes d’una gran transformació com la que va viure Barcelona, que va significar l’avançada 

d’una certa segregació socioterritorial que ha materialitzat les desigualtats socioeconòmiques a 

la ciutat. Opina que aquesta anàlisi també s’hauria de fer quan es parla dels usos que s’han de 

donar a l’Anella Olímpica. 

Tot seguit, constata que en aquest moment Barcelona disposa d’unes infraestructures que no 

utilitza ningú i, per tant, cal trobar-hi una sortida. Això no obstant, adverteix que aquesta sortida 

no ha de ser com la que es va intentar amb l’Open Camp, que ja s’ha demostrat que no va tenir 

èxit i que, a més a més, tampoc no va tenir rendibilitat per a la ciutat. Reclama, doncs, que es 

pensi en uns usos que reverteixin en la comunitat, en els veïns del districte i de la ciutat, i que 

no se segueixi la lògica de generar beneficis econòmics mitjançant una infraestructura. 

 

El Sr. BADIA no sap de quina manera volen enfocar aquest debat els grups municipals perquè 

els portaveus que han intervingut no han aportat cap dada. En tot cas, creu que el debat s’hauria 

d’enfocar partint de la base que tots els grups municipals formen part del consell 

d’administració de BSM i, per tant, a continuació exposarà algunes dades que permetin fer un 

debat útil. 

En primer lloc, exposa que l’Anella Olímpica és un equipament de la ciutat orientat a la 

divulgació i a l’impuls de l’educació en cultura i en l’esport mitjançant actes de format gran i 

petit, alhora que és un espai per a celebració d’actes i esdeveniments solidaris i socials. Proposa 

que es defineixi un objectiu pel que fa al nombre d’usuaris i pregunta si els grups municipals 

considerarien que 200.000 o 300.000 usuaris seria una xifra suficient. Remarca que en aquests 

moments l’Anella Olímpica té un milió d’usuaris. Pel que fa al nombre d’esdeveniments, 

pregunta si en voldrien 100 o 200 cada anys. Informa que en aquest moment se’n fan més de 

400, que hi ha 324 dies d’ocupació i un 90 % d’ocupació en activitats. 

Quant a les activitats de gran format, indica que s’hi han fet 129 concerts de tota mena i s’hi va 

celebrar l’aniversari de les corals infantils, esdeveniment al qual van assistir 6.000 nens, o 

l’esdeveniment Dansa Ara, que va tenir gairebé 12.000 participants, alumnes de primària 

d’escoles de Barcelona. També comenta que 400.000 persones han participat en concerts de tota 

índole. Destaca la celebració de la Festa dels Súpers, a la qual varen assistir 260.000 persones. 

D’altra banda, apunta que l’Anella Olímpica ha acollit una gran diversitat d’esdeveniments 

esportius, com curses populars, biatlons escolars, curses d’orientació, la Trial Indoor, que va 

tenir 8.000 assistents, la Volta a Catalunya, el Raid Atlètic. 

Pel que fa a altres tipus d’actes, esmenta activitats solidàries, actes corporatius, fires i 

congressos, activitats que han congregat més 120.000 persones. 

Després d’exposar totes aquestes dades, pregunta de quina anella olímpica parlen els portaveus 

que han intervingut. Insisteix que els grups municipals tenen representació al consell 

d’administració de BSM i hi ha persones que han gestionat l’Anella Olímpica i que la coneixen 

millor que no pas ell, que tot just fa tres mesos que és president d’aquest organisme. Emfasitza, 
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doncs, que a moltes anelles olímpiques d’Europa ja els agradaria tenir l’activitat que es 

desenvolupa a l’Anella Olímpica de Montjuïc. 

En conclusió, està d’acord que cal fer un pla d’usos, però insisteix que Barcelona té una de les 

anelles olímpiques amb més activitat, amb més teixit social i amb més participació. Si bé 

reconeix que no hi haurà l’Open Camp, projecte que va tenir una mitjana de 60.000 assistents i 

que va deixar un dèficit d’1,4 milions d’euros, assenyala que si es volen activitats que no siguin 

deficitàries aquest és un exemple de les coses que no s’han de fer. Així, doncs, opina que no hi 

haurà cap problema per posar ordre i coneixement sobre el potencial d’aquestes instal·lacions, 

tot i que creu que els membres del consell d’administració de BSM ja el tenen, aquest 

coneixement. En tot cas, pensa que s’ha de poder explicar amb rigor a la ciutadania, amb orgull, 

la bona feina que s’ha fet durant molts anys i la qualitat dels equipaments que té la ciutat. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS creu que la proposició tindrà el vot favorable unànime de la comissió, 

talment com ha passat aquell mateix matí a la Comissió de Drets Socials amb una proposició 

similar, de manera que agraeix aquests vots que permetran que la iniciativa s’aprovi. 

Seguidament, assenyala que s’ha de definir un pla d’usos de l’Anella Olímpica, com ho 

demostra que fins a tres grups han plantejat aquesta qüestió i, per tant, l’existència d’aquest 

problema no és cap invenció. Per aquesta raó li ha sorprès el discurs del Sr. Badia. Ignora si 

algú li ha fet un argumentari en contra del que podien exposar en aquest debat, però remarca 

que no han defensat cap dels extrems que ha criticat el Sr. Badia. En tot cas, indica que ha 

començat la intervenció donant la dada que l’any 2018 l’Anella Olímpica generava un dèficit 

per a l’Ajuntament de Barcelona de 2.600.000 euros, segons els comptes que s’han fet públics 

al consell d’administració de BSM. Per tant, tenint en compte que aquest dèficit s’ha de 

sufragar amb els impostos dels barcelonins, creu que aquesta és una raó important per prendre 

mesures i evitar que l’Anella Olímpica generi aquestes pèrdues. 

Finalment, reitera l’agraïment a tots els grups municipals pel vot favorable a la proposició, atès 

que aquest pla d’usos és necessari per evitar la degradació de l’Estadi Olímpic. També demana 

que es prioritzin les activitats ciutadanes i esportives perquè la ciutat tingui un retorn social. 

 

La Sra. RECASENS reclama al Sr. Badia que BSM parli amb la Regidoria d’Esports, perquè 

aquell mateix matí la comissionada d’Esports, Sra. Carranza, ha fet un altre discurs i amb un 

altre to. Creu, doncs, que el Sr. Badia ha estat més pendent del telèfon mòbil que de la 

intervenció dels portaveus i no ha entès el fons de la qüestió d’allò que han plantejat. Així, 

indica que el regidor i president de BSM s’ha limitat a explicar les activitats que s’han realitzat 

a l’Anella Olímpica, però no ha aclarit quin és el seu full de ruta. Comenta que si han de parlar 

dels equipaments de la ciutat podrien esmentar el Zoo, que té unes pèrdues desbocades i una 

gran disminució de visitants. Per tant, reclama que el govern municipal presenti un full de ruta 

per a l’Anella Olímpica i un pla d’usos per a l’Estadi Olímpic i per al Palau d’Esports. 

 

La Sra. MEJÍAS recorda que un dels objectius fonamentals del projecte Open Camp era evitar 

la degradació de les instal·lacions olímpiques, especialment d’aquella part destinada a usos 

esportius i que no es feia servir. De fet, remarca que les dades que ha donat el Sr. Badia les ha 

concentrades en un espai molt concret, com és el Palau Sant Jordi, on es fan concerts i altres 

esdeveniments multitudinaris perquè les instal·lacions ho permeten. Però assenyala que hi ha 

molts altres espais de l’Anella Olímpica que permetrien altres usos. En aquest sentit, tenint en 

compte que el projecte de l’Open Camp ha fracassat, malgrat que tenia l’objectiu lloable 

d’evitar la degradació de l’Estadi Olímpic, i veient com altres ciutats del món que han estat seu 

dels Jocs Olímpics en aquest moment són ciutats fantasma molt degradades, reclama que s’eviti 

que això mateix li passi a Barcelona. Per tant, considera que s’ha de substituir aquell projecte 
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que no va funcionar per un pla d’usos que permeti que la ciutadania de Barcelona pugui gaudir 

d’un espai esportiu, que a més a més és un espai de referència, considerant el dèficit 

d’equipaments esportius que hi ha en molts barris de la ciutat. No creu, doncs, que aquesta 

proposta sigui gaire estranya, sinó que simplement es tracta de reformular un projecte perquè 

funcioni millor. 

 

La Sra. CAPDEVILA acusa al Sr. Badia d’haver fet una mica de trampa perquè ha donat una 

llista d’activitats la majoria de les quals no són esportives, i que se centren fonamentalment en 

l’Estadi Olímpic i en el Palau Sant Jordi. Per tant, creu que el govern de la ciutat ha de fomentar 

la pràctica de l’esport perquè, tal com han demanat altres portaveus, l’Anella Olímpica no quedi 

abandonada. En aquest sentit, indica que hi ha molts ciutadans a Barcelona que practiquen 

esport, als quals se’ls ha de facilitar l’accés a aquestes instal·lacions. 

Finalment, pregunta què es farà amb el Palau d’Esports i si s’hi instal·larà la Guàrdia Urbana. 

Recorda que durant molts d’anys aquesta instal·lació es va utilitzar per a la pràctica esportiva. 

 

La Sra. BALLARÍN creu que hi ha una diferència clara entre què són les coses i què han de ser. 

Assenyala que en aquesta proposició es reclama l’elaboració d’un pla d’usos de l’Anella 

Olímpica per definir com ha de ser tot aquest espai i, en aquest sentit, considera que hi ha una 

oportunitat magnífica per tornar a connectar la ciutat amb l’Anella Olímpica i dotar aquests 

espais amb uns usos bàsicament culturals i esportius, però sobretot que estiguin al servei de la 

ciutat. 

 

El Sr. BADIA argumenta que en el consell d’administració de BSM es pot aclarir quin és el 

balanç comptable, el qual assegura que és molt equilibrat entre pèrdues i guanys. 

D’altra banda, reitera que fa tres mesos que presideix BSM i li sorprèn que tots els grups 

municipals, especialment aquells que han tingut responsabilitats de gestió en aquest àmbit, no 

defensin el projecte d’Anella Olímpica que té la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS assegura que el Grup Popular sempre defensarà un organisme com BSM, 

amb el benentès que tingui una funció social per a la ciutat i que faci una bona gestió, com 

també defensen les instal·lacions de Barcelona. Però demana que no es negui el punt 

fonamental, que, segons les xifres que el director general i el president de BSM varen exposar 

al consell d’administració d’aquest organisme, l’Anella Olímpica l’any 2018 tindrà un dèficit de 

2.600.000 euros. Insisteix, doncs, que s’ha de resoldre aquesta qüestió i donar a les 

instal·lacions un ús ciutadà i esportiu, raó per la qual han presentat aquesta proposta i agraeixen 

que s’hagi aprovat. Espera, doncs, que a la propera sessió de la Comissió d’Economia i 

Hisenda, tal com demana la proposta, el govern municipal presenti aquest pla d’usos. 

 

 El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, la Sra. 

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

PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot 

favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/8202) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona 

inici un procés d'auditoria integral del Consorci de Turisme de Barcelona, on, entre d'altres, es 

faci: a) Un anàlisi general de funcionament del consorci, compliment de funcions en relació a 

l'encàrrec per part de l'Ajuntament, si s'escau, i adequació a les finalitats estatutàries del 
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personal, composició dels òrgans de govern i de gestió i composició de personal. b) Un anàlisi 

de la situació econòmica-financera actual, amb una comparació amb els darrers 4 anys. Un 

anàlisi de l'evolució del pressupost per partides i capítols, incloent un anàlisi de costos detallat. 

Si hi ha deute vinculat, anàlisi de la política d'endeutament. c) Un auditoria comptable per 

aprofundir en les irregularitats que s'han trobat, despeses sense justificar, etc. d) Un anàlisi de 

proveïdors, empreses amb les que es treballa i amb les que s'ha establert relacions i convenis, 

més enllà de les contractuals. e) Un anàlisi dels diferents convenis que existeixen: objectius, 

imports, beneficis que generen i beneficiaris d'aquests, si s'escau. f) Un anàlisi/auditoria de 

processos de gestió, contractació i prestació de serveis, així com dels projectes executats al llarg 

dels darrers 4 anys, on consti la dedicació de recursos per tema/àmbit, i quin ha estat el resultat 

dels diferents projectes, incorporant un anàlisi d'impacte social, ambiental i de gènere de les 

actuacions del consorci. g) Un anàlisi de les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona al llarg 

dels darrers 4 anys especificant l'objectiu de l'aportació. 2. Que en el termini d'un mes, es porti a 

aquesta comissió una proposta de pla de treball on s'estableixi l'abast temporal a analitzar, 

l'equip de treball, que ha de ser mixt (tècnics i ciutadania), el calendari de treball i la 

metodologia que se seguirà. 

 

La Sra. REGUANT exposa que l’informe de fiscalització dels comptes de Turisme de 

Barcelona, elaborat per la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona i que es va fer 

públic la setmana anterior, que tots han tingut l’oportunitat de llegir i d’analitzar, plantejava 

diferents qüestions que s’han de tenir presents, especialment una realitat que ha estat 

denunciada reiteradament com és el fet que Turisme de Barcelona és un organisme opac, que ha 

viscut d’esquena als veïns de la ciutat, que s’ha escapat sistemàticament de la fiscalització i que 

ha empès perquè siguin els lobbys empresarials els qui dictin les polítiques de turisme i no pas 

els ciutadans. 

A continuació, remarca que aquest informe de fiscalització constata que els contractes per un 

valor superior a 100.000 euros per norma general no han seguit cap procediment estàndard de 

contractació pública, que hi ha contractes directes amb empreses els directius de les quals 

formen part del comitè executiu del consorci. Aquest informe, afegeix, també expressa dubtes 

sobre la manera de contractar els treballadors, atès que de 168 treballadors, 167 són personal 

laboral temporal. A més a més, indica que a l’auditoria de comptes anuals no s’havia detectat 

cap anomalia, però subratlla que aquesta feina d’auditoria és externalitzada i sovint passa que 

moltes d’elles, privades o no, no fiscalitzen detalladament molts aspectes i es limiten a analitzar 

la part més comptable. 

La CUP - Capgirem Barcelona entén que un ens en el qual participa una entitat jurídica pública 

i que, per tant, ha de retre compte als veïns, ha d’anar més enllà d’aquest informe de 

fiscalització que ha esmentat. Així, reclama que es faci una anàlisi profunda dels mecanismes 

de funcionament, de gestió i de contractació, i dels impactes que té l’activitat d’aquest 

organisme. Entén que la millor manera de fer aquesta anàlisi és mitjançant la participació dels 

veïns de la ciutat, de manera que no quedi limitada als empresaris turístics, que són els qui han 

dictat sistemàticament les polítiques públiques de turisme. 

Per aquestes raons, el seu grup proposa un conjunt de mesures per afavorir la transparència, 

perquè considera que fins ara hi ha hagut manca de voluntat política per dissenyar les polítiques 

públiques de turisme des de l'Administració i que no siguin dictades pels interessos 

empresarials. 

 

La Sra. RECASENS exposa que Intervenció General ha fet un bon informe de fiscalització i la 

CUP ha aprofitat una filtració mediàtica per fer mal. Pregunta al Sr. Colom qui és el 

responsable d’haver filtrat un informe intern que ha estat tergiversat en els mitjans de 

comunicació i que ha causat una crisi en una institució de la qual el Sr. Colom és el 
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vicepresident i l’alcaldessa és la presidenta del Consell General. Per tant, pregunta què està 

passant en aquest àmbit i quina és l’estratègia política d’un govern responsable en aquest 

consorci publicoprivat tan important per a la ciutat, del qual depenen centenars i milers de llocs 

de treball. 

Seguidament, entén que la CUP aprofiti aquest informe per fer el discurs que li és propi, però 

allò que li interessa al Grup Demòcrata és saber l’opinió del regidor de Turisme sobre aquesta 

qüestió i si aquest també farà el mateix tipus de discurs crític per posar fi al model de 

col·laboració publicoprivada, que creu que és la intenció que tenen realment. Així, apunta que 

aquest informe diu que en l’auditoria realitzada per a l’exercici 2016 s’expressa una opinió 

sense excepcions i que durant la revisió que n’ha fet la Intervenció General no s’ha posat de 

manifest cap aspecte que pugui modificar de forma significativa el resultat de l’auditoria 

financera. Pel que fa als costos de personal, tampoc no hi ha cap incidència. Quant a la revisió 

del circuit de contractació, es demanen les normes de contractació interna, com bé sap la Sra. 

Reguant perquè va assistir a la darrera reunió del comitè executiu. Així, doncs, constata que hi 

ha unes normes de contractació, i no solament unes instruccions, que s’estan revisant i estan 

pendents d’aprovació. A més a més, tot i que està d’acord que hi ha d’haver més transparència 

en l’ús de les targetes VISA i en la despesa justificada, remarca que l’informe no fa cap alerta 

sobre aquesta qüestió perquè, contràriament, ho haurien denunciat a la Fiscalia. 

En conclusió, pregunta què es pretén fer en aquest tema i reclama responsabilitat i transparència 

a tothom. En aquest sentit, recorda que el 5 de febrer, quan es va presentar aquest informe, el 

seu grup ja va reclamar màxima transparència i que es nomeni ràpidament un nou director 

general a Turisme de Barcelona per tal que no hi hagi buit de poder. També varen advertir que 

el seu grup vigilaria que no s’aprofités aquesta qüestió per demonitzar aquesta activitat 

econòmica ni per qüestionar el model de gestió publicoprivat. 

Finalment, insisteix a preguntar al Sr. Colom què vol fer el govern exactament amb el Consorci 

Turisme de Barcelona. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot contrari del seu 

grup a la proposició perquè creu que han aprofitat que hagi transcendit un informe intern de la 

Intervenció General, el qual posa de manifest que no hi ha irregularitats significatives a Turisme 

de Barcelona, més enllà d’un ús indegut d’una targeta de crèdit. Així, doncs, considera que 

aquesta proposició és oportunista perquè l’auditoria s’utilitza com a instrument per combatre un 

model publicoprivat de promoció turística que al grup proposant i al govern municipal no els 

agrada. En aquest sentit, recorda que quan el Grup de Barcelona en Comú va accedir al govern 

ja va manifestar que el model de Turisme de Barcelona no els agradava i que el redefinirien, de 

manera que han reduït la dotació pressupostària, han intentat buidar de contingut i de 

competències aquest organisme, i les han traslladades al Consell de Turisme i Ciutat, on es fan 

molts debats però s’arriba a poques conclusions. 

D’altra banda, recorda que en el debat d’un punt anterior tant la Sra. Reguant com el Sr. Bosch 

han manifestat que des que governa Barcelona en Comú no hi ha hagut cap canvi en la situació 

del turisme a la ciutat de Barcelona. Per tant, pregunta com és que no s’ha produït cap canvi si 

el model de promoció turística s’ha redefinit. Creu, doncs, que hi ha una intenció clara d’anar 

contra un organisme participat no solament per l’Ajuntament de Barcelona sinó també per la 

Cambra de Comerç i per empreses privades, les quals és evident que tenen els seus interessos, 

però que han desenvolupat molts projectes de promoció de la ciutat de Barcelona que han tingut 

èxit durant molts anys. 

Atès que el seu grup no comparteix l’objectiu de desmuntar Turisme de Barcelona per crear no 

saben ben bé què, reitera que no donaran suport a aquesta iniciativa, que pretén posar fi al 

model de promoció turística publicoprivada, model que ha donat bons resultats, tal com ha 

reconegut el mateix Sr. Colom quan ha manifestat que el govern vol establir les directrius de 
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promoció turística. Opina que el govern pot establir quines són aquestes directrius, però 

subratlla que la promoció s’ha de fer en col·laboració amb el sector perquè és qui millor coneix 

com funciona aquest àmbit d’activitat, on s’han d’anar a captar nous mercats emergents i com 

es pot gestionar millor el turisme a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH entén que la transparència no sobra mai i, per tant, el Grup d’Esquerra 

Republicana valora positivament el text de la proposició. Tanmateix, indica que estan 

reconsiderant la seva posició perquè la intervenció que ha fet la portaveu del grup proposant els 

ha despertat una alerta i no volen que s’aprofiti aquesta proposició per embrutir el món del 

turisme. El seu grup creu que s’han de fer canvis en aquest sector perquè sigui més sostenible i 

de més qualitat, especialment tot allò relacionat amb els aspectes laborals, però no volen 

liquidar el sector perquè això significaria liquidar la ciutat de Barcelona. 

D’altra banda, tampoc no veu clar que s’embruti la filosofia de la col·laboració publicoprivada. 

Així, considera que el fet que aquest consorci sigui un organisme publicoprivat no implica que 

hagi de ser més opac. En aquest sentit, assenyala que el grup proposant ha denunciat 

reiteradament, i creu que amb raó, l’opacitat de BSM o de Transports Metropolitans de 

Barcelona, on hi ha salaris fora de conveni, però remarca que aquests organismes són totalment 

públics. 

En tot cas, creu que la filosofia de la col·laboració entre els sectors públic i privat forma part de 

la tradició barcelonina de gestió i entén que és una bona tradició perquè ambdós sectors no han 

de competir, sinó que han de saber col·laborar. 

Pel que fa a la transparència, li agradaria que el Sr. Colom, que és vicepresident de Turisme de 

Barcelona, expliqui per què no vol destinar més recursos a aquest organisme. En tot cas, apunta 

que la transparència s’ha de defensar sempre, però que no s’ha d’utilitzar com una arma per 

desgastar un organisme pel simple fet que no resulta simpàtic. 

En conclusió, insisteix que en un camp com el del turisme, on la iniciativa privada és tan 

important, la col·laboració publicoprivada no és perjudicial, però sí que ho seria trencar aquesta 

col·laboració i provocar una confrontació entre els interessos de les empreses turístiques i 

l'Administració, que també s’ha de dedicar a afavorir un turisme de qualitat, sostenible i amb 

llocs de treball dignes, però sempre intentant que els agents privats, que són importants i que 

poden ajudar a fer aquest canvi, hi estiguin a favor. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el detonant d’aquesta proposició és un informe d’Intervenció 

General que es va conèixer fa pocs dies i que no va detectar res il·legal, que feia observacions 

per millorar la gestió de Turisme de Barcelona que el grup proposant ha magnificat. Assenyala 

que algunes de les propostes que es fan en aquest informe ja s’han aplicat, com ara millores en 

l’àmbit de la contractació. En aquest sentit, indica que a la darrera reunió del Comitè Executiu 

de Turisme de Barcelona es varen aprovar unes instruccions internes de contractació. A més, 

l’informe d’Intervenció inclou unes conclusions que indiquen que Turisme de Barcelona 

justificarà totes les despeses de viatges i dietes pagades amb targetes de crèdit i que es 

comprovarien aquestes informacions. Per tant, confia que hi haurà una transparència total. 

Tot seguit, manifesta que el Grup Socialista és favorable a la màxima transparència en 

l'Administració pública i al control de tots els organismes on hi ha col·laboració publicoprivada, 

com és el cas de Turisme de Barcelona, però també són favorables a mantenir aquest model, 

que fins ara ha demostrat que ha tingut èxit i que s’ha demostrat útil per a la finalitat amb què 

va ser creat. Així, considera que les auditories, els informes i el control d’aquests organismes 

han d’estar al servei de la millora dels instruments i no han de servir per destruir-los. Entén que 

l’informe d’Intervenció anava en aquesta línia. 

Contràriament, creu que les propostes que es fan en aquesta proposició no pretenen millorar 

Turisme de Barcelona, sinó destruir aquest organisme, tal com han vist molt clar en la 
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intervenció de la portaveu del grup proposant, tot i que no és cap sorpresa perquè aquest és el 

model que defensen. Si no volen turisme, doncs, la millor manera d’aconseguir-ho és que 

desaparegui l’instrument que en gestiona la promoció. 

Per aquestes raons, el seu grup no pot donar suport a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que de la defensa de la proposició es desprèn que es vol utilitzar 

l’informe de fiscalització com un cavall de Troia per combatre el model publicoprivat que 

representa el Consorci Turisme de Barcelona, model que el Grup Popular ha defensat per a la 

promoció del turisme. Si bé admet que l’informe d’Intervenció va detectar alguns problemes en 

els procediments de gestió i de control intern, de manca de concurrència i de publicitat, remarca 

que aquests problemes no es poden detectar en una auditoria de comptes anuals perquè aquestes 

són auditories financeres, mentre que l’informe a què es refereixen és una auditoria de gestió 

interna. També apunta que aquest informe no ha detectat comportaments delictius, com ho 

demostra el fet que, en cas contrari, l’Ajuntament de Barcelona hauria d’haver denunciat 

aquests comportaments a la Fiscalia. De fet, ell mateix va fer aquesta pregunta a la reunió del 

Comitè Executiu de Turisme de Barcelona i el senyor Colom li va respondre explícitament que 

no hi havia hagut comportaments delictius. 

A continuació, no creu que s’hagi d’utilitzar aquest informe per criminalitzar el model de gestió 

publicoprivada. En aquest sentit, destaca que les incidències detectades per l’informe són 

similars a les que es varen detectar en els informes de fiscalització del Fòrum o de BIMSA, que 

és un organisme públic, i no pas per això es posa en qüestió el model de gestió de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

D’altra banda, el seu grup vol denunciar el joc brut perquè no creu que s’hagin de filtrar a la 

premsa unes informacions que no es corresponen amb allò que diu l’informe amb la intenció de 

fer venjances personals. 

Tot seguit, comenta que el seu grup ha presentat una esmena a aquesta proposició per eliminar 

el punt que demana una auditoria, perquè entenen que l’auditoria que ha fet l’ajuntament ja 

compleix l’objectiu de control ciutadà. També han presentat una altra esmena per incorporar-hi 

un punt que reiteri el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb el model de col·laboració 

publicoprivada en la gestió i la promoció del turisme a la ciutat, i continuar treballant perquè 

aquest model es mantingui. Atès, doncs, que la CUP - Capgirem Barcelona no ha acceptat 

aquesta esmena, entén que aquest grup no defensa el model de col·laboració publicoprivada. 

 

El Sr. COLOM assenyala que de vegades les paraules són buides i allò que importa són els fets. 

Així, molts intervinents han parlat de la millora del model de col·laboració publicoprivada i de 

la gestió, expressions que considera que són eufemismes, però arriba un moment que s’han de 

prendre decisions. Afirma que la majoria dels grups municipals estan ancorats en el passat 

perquè aquest sector privat que valoren tant i amb el qual volen col·laborar els ha superat. Així, 

apunta que la Cambra de Comerç, que és la màxima expressió del sector privat a Turisme de 

Barcelona, ha coincidit amb l’ajuntament que cal aprofundir en la transparència d’aquest 

organisme, en el bon govern i en el compliment de la normativa. Indica que quan els alts 

directius de la Cambra de Comerç varen llegir l’informe de la Intervenció General varen quedar 

tant astorats com ell mateix, per exemple pel fet que, havent-hi normes de contractació, 

aquestes no es complien. Remarca que hi ha una relació molt exacta entre l’incompliment de les 

normes de contractació i l’increment de costos, i en els propers mesos demostraran, portant tota 

la contractació a licitació, que els costos es redueixen i que es pot fer una gestió més eficient de 

Turisme de Barcelona. Insisteix que la Cambra de Comerç i el sector empresarial també ho 

entenen així. 

D’altra banda, apunta que hi ha molts directius d’empreses que són acomiadats no pas perquè 

hagin comès cap delicte, sinó simplement perquè no fan una bona gestió. Reitera que l’informe 
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de fiscalització reflectia que a Turisme de Barcelona no hi havia una bona gestió. Per tant, 

conclou que s’han de prendre les mesures pertinents. Així, doncs, assegura que des de la 

Regidoria de Turisme faran una anàlisi integral sobre aquesta qüestió, tot i que ja hi ha molts 

elements publicats al portal de transparència de l’ajuntament, i debatran aquesta qüestió al 

Consell de Turisme i Ciutat, on hi ha representats tots els sectors implicats, per tal que les 

entitats veïnals, els actors econòmics i els experts puguin aportar-hi el seu punt de vista, atès 

que el turisme afecta tothom. Insisteix que la Cambra de Comerç comparteix aquest 

plantejament. 

 

La Sra. REGUANT assenyala que el mes de juliol anterior el seu grup ja va presentar una 

proposició en què demanava la dissolució del Consorci Turisme de Barcelona, la resta de grups 

la va rebutjar i, per tant, aquest consorci es manté. Així, doncs, manifesta que el seu grup no 

enganya ningú. Afegeix que en aquest moment hi ha un informe de fiscalització que qüestiona 

una sèrie d’aspectes i subratlla que en cap moment de la seva intervenció no ha parlat 

d’il·legalitats. Tanmateix, critica que alguns grups pretenguin que la transparència només 

serveixi per impedir il·legalitats i no pas per millorar la gestió, per obrir les institucions 

públiques als ciutadans i perquè la gent participi en la presa de decisions i en les polítiques 

públiques, de manera que aquestes no es deixin en mans dels lobbys, tal com passa en aquests 

moments. 

Seguidament, insisteix que Turisme de Barcelona té normes de contractació però no es 

complien. Pregunta si als grups municipals i als veïns de la ciutat els sembla correcte que hi 

hagi normes de contractació, que ningú no sabia exactament si existien o no, que permetin que 

es facin contractes directes per valor de més de 100.000 euros o que es cometin certes 

irregularitats. A més a més, malgrat que alguns portaveus sistemàticament parlin de 

col·laboració publicoprivada, assenyala que el Consorci Turisme de Barcelona és una entitat 

jurídica pública i, per tant, hauria de ser fiscalitzat per tots els ciutadans. 

D’altra banda, recorda que el seu grup sempre ha denunciat que els consorcis són una eina per 

allunyar la fiscalització de la ciutadania, fins i tot els consorcis entre administracions públiques, 

perquè es permet que siguin regits pel dret privat. En aquest moment, afegeix, denuncien el 

Consorci Turisme de Barcelona, però recorda que n’han denunciat molts altres i, per tant, no és 

una qüestió d’estar a favor o en contra del turisme, sinó que la crítica va molt més enllà. 

 

La Sra. MEJÍAS insisteix que aquesta entitat ha estat auditada externament i internament, i que 

d’aquestes auditories es desprèn que hi ha aspectes que s’han de millorar. Creu que estan en 

situació, doncs, de poder millorar aquests aspectes de cara al futur. Però una altra cosa és que es 

posi en dubte el model de promoció turística de la ciutat i creu que no és bo que siguin els 

ciutadans els qui hagin de dissenyar les línies estructurals de la promoció de la ciutat. Per 

aquesta raó reitera que el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. BALLARÍN discrepa totalment de l’atac que ha fet la Sra. Reguant al model de 

promoció de Turisme de Barcelona i de la manera com s’ha exagerat interessadament allò que 

diu l’informe de fiscalització. Però està convençuda que es podran explicar les actuacions que 

s’han fet a Turisme de Barcelona i, per tant, està d’acord que el govern prengui les mesures que 

cregui convenients per millorar-ne la transparència. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu 

grup. 

 

El Sr. COLOM diu que sempre ha cregut en els consorcis, però que aquest model de gestió 

exigeix transparència i bon govern, que són les condicions que donaran viabilitat econòmica i 

financera a aquest organisme i en permetran la continuïtat. Qualsevol altra consideració, 

afegeix, és voler confondre. Insisteix, doncs, que el govern no ha dit en cap moment que estigui 
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en contra del consorci. En tot cas, assenyala que els veïns, mitjançant els grups municipals, 

defineixen les polítiques turístiques de la ciutat, i que aquesta és la funció del consistori. 

Puntualitza que en el Consell de Ciutat i Turisme no es defineixen les polítiques, sinó que es 

tracten altres aspectes des de la transparència, cosa que permet tenir una cohesió millor, i 

mitjançant aquest organisme tant els veïns com els sectors econòmics i els experts poden 

participar en un àmbit com el turisme, que configura el model de ciutat. 

 

 El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot contrari 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Bosch 

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

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

S'APROVA amb vot de qualitat i el redactat següent: 

 

 La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona, en el termini 

de tres mesos, doni compte d'una anàlisi integral del consorci de Turisme de Barcelona, on, 

entre d'altres, es faci: a) Una anàlisi general de funcionament del consorci, compliment de 

funcions en relació a l'encàrrec per par de l'Ajuntament, si s'escau, i adequació a les 

finalitats estatutàries del personal, composició dels òrgans de govern i de gestió i composició 

de personal. b) Una anàlisi de la situació econòmica-financera actual, amb una comparació 

amb els darrers 4 anys. Una anàlisi de l'evolució del pressupost per partides i capítols, 

incloent -si és possible- una anàlisi de costos detallat. Si hi ha deute vinculat, una anàlisi de 

la política d'endeutament. c) Una auditoria de compliment per aprofundir en les 

irregularitats que s'han trobat, despeses sense justificar, etc. d) Una anàlisi de proveïdors, 

empreses amb les que es treballa i amb les que s'ha establert relacions i convenis, més enllà 

de les contractuals. e) Una anàlisi dels diferents convenis que existeixen: objectius, imports, 

beneficis que generen i beneficiaris d'aquests, si s'escau. f) Una anàlisi/auditoria de 

processos de gestió, contractació i prestació de serveis. g) Una anàlisi de les aportacions de 

l'Ajuntament de Barcelona al llarg dels darrers 4 anys especificant l'objectiu de l'aportació. 

2. Que es porti el resultat d'aquesta anàlisi al Consell de Turisme i Ciutat, en el marc del 

qual es crearà un grup de treball per analitzar-ne els resultats. 

 

 b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 c)  Precs 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/8223) Que es convoqui de forma extraordinària i urgent el consell rector de l'Institut 

Municipal de Mercats en el termini màxim d'un mes. 
 

El Sr. BLASI exposa que s’han produït diverses notícies i que no totes han de ser 

necessàriament negatives. Comenta que hi ha hagut un canvi en la presidència de l’IMM, i per 

l’experiència que tenen aquest canvi caldria emmarcar-lo en les notícies negatives. També hi ha 

hagut un trasllat de la seu d’aquest organisme, entenen que positiu. D’altra banda, s’ha anunciat 

el tancament del mercat de Núria, a Nou Barris, concretament a Ciutat Meridiana, i en aquesta 

mateixa sessió s’ha parlat de la reforma del reglament del mercat de la Boqueria. Hi ha obres en 

marxa, algunes de les quals plantegen interrogants i sembla que hi ha una fusió de facto entre 

l’Institut Municipal de Mercats i la Direcció de Comerç, que s’ha traslladat al  mateix local que 

ocupa l’IMM. Creu oportú, doncs, que totes aquestes qüestions es tractin en el si del Consell 

Rector de l’IMM, raó per la qual demanen que es convoqui aquest òrgan. 
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El Sr. COLOM espera que no consideri negatiu el canvi en la presidència de l’IMM quan tot 

just s’acaba de produir. Informa que hi ha previst celebrar una reunió ordinària del consell 

rector el dia 4 d’abril, on s’explicaran la major part de les qüestions que ha plantejat el Sr. Blasi, 

algunes de les quals ja han estat analitzades en reunions anteriors. 

En tot cas, no accepta el prec de fer una convocatòria extraordinària del consell rector d’aquest 

organisme atès que ja n’hi ha una d’ordinària de convocada, tal com calia fer després d’haver-se 

produït el relleu en la presidència. A més a més, indica que varen haver de focalitzar els 

esforços en el canvi de seu i un cop instal·lat l’organisme en la nova seu s’ha pogut convocar la 

reunió del consell rector. 

 

El Sr. BLASI apunta que el nou president actua de la mateixa manera que la seva predecessora i 

recorda que anteriorment al canvi en la presidència de l’IMM també s’havia produït un canvi de 

gerent que va tenir una importància estructural. En tot cas, assenyala que ja fa un cert temps que 

el Sr. Colom té la responsabilitat de presidir aquest institut i creu que és important que se 

celebri una sessió del consell rector. Lamenta que aquesta reunió no sigui ni extraordinària ni 

urgent, i que se celebri quatre o cinc mesos després que el Sr. Colom hagi accedit a la 

presidència de l’organisme. Mentrestant, afegeix, s’ha produït un conjunt de circumstàncies i 

d’incidències que creuen que s’haurien de plantejar i de debatre. 

Pel que fa a la denegació del prec, manifesta que la nova presidència comença amb mal peu. 

Finalment, demana que la reunió convocada es faci a la tarda i que es faci un dilluns perquè hi 

puguin assistir els membres del consell rector que treballen en els mercats. 

 

El Sr. COLOM indica que moltes reunions a les quals ell havia assistit es feien a la tarda i, per 

tant, no hi veu cap problema. D’altra banda, comenta que per a ell és una tranquil·litat 

comprovar que fa el mateix que feien altres i, per tant, conclou que potser els membres del 

govern són normals. Tanmateix, entén la necessitat que té el Sr. Blasi de fer demandes des de 

l’oposició, si bé remarca que dos presidents diferents de l’IMM han coincidit a convocar aquest 

consell rector de forma ordinària. En tot cas, assegura que treballaran en totes les qüestions que 

s’han plantejat, que es donaran les explicacions oportunes i que la celebració del consell rector 

no es demorarà més, la qual reitera que s’ha convocat per al dia 4 d’abril. 

 

 Es dóna per tractat. 
 

 Del Grup Municipal ERC: 
 

16.-  (M1519/8203) Que es potenciï l'estratègia de contractació de PIMES a l'Institut Municipal 

d'Informàtica, i en general la de tot l'Ajuntament, per tal de potenciar el sector TIC a la ciutat de 

Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH llegeix el text del prec. Exposa que és habitual que les grans institucions, com 

l’Ajuntament de Barcelona, tendeixin a relacionar-se amb grans empreses, però creu que es pot 

avançar en la política de contractació, concretament en l’Institut Municipal d’Informàtica. 

Reconeix que la nova gerència ha fet passes en aquesta direcció i recorda que l’any 2016 el 

govern va presentar la Guia de contractació pública social, que incloïa la possibilitat de fer lots 

més petits per possibilitar l’accés de les pimes. 

D’altra banda, a més a més de formular el prec pregunta quins lots ha adjudicat l’IMI durant el 

darrer any i mig i quina afectació han tingut en el creixement de les pimes tecnològiques de la 

ciutat. I, més enllà de fer algun lot d’adjudicació, pregunta quines altres accions s’han 

desenvolupat amb l’objectiu d’afavorir la contractació d’empreses petites i mitjanes. 
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La Sra. BRIA exposa que les pimes representen un paper especialment important perquè creen 

la major part de la riquesa del país i generen solucions innovadores. Per tal de contribuir al 

foment d’aquestes empreses, el govern han impulsat el pla Barcelona, ciutat digital, que permet 

establir un nou marc de relació amb la indústria. També el proppassat mes d’octubre es va 

aprovar la mesura de govern de digitalització oberta, per promoure la cultura d’innovació, 

transparència i aprenentatge continu a l’ajuntament. Remarca que aquesta cultura ha de 

permetre generar nova economia i facilitar l’entrada de les pimes en el desenvolupament de 

projectes. 

D’altra banda, comenta que la contractació municipal representa una injecció de recursos molt 

rellevant en l’economia. En aquest sentit, informa que el volum de contractació en empreses 

TIC va superar els 60 milions d’euros, xifra que converteix l’ajuntament en un dels motors de 

creixement del teixit econòmic de la ciutat. Per aquesta raó, el govern ha elaborat dues guies 

específiques, orientades a oferir informació detallada sobre la contractació TIC convencional i 

innovadora. 

A continuació enumera algunes de les accions que estan en marxa per assegurar l’aplicació de 

la mesura de govern. En primer lloc, indica que s’ha habilitat un espai web en el qual es pot 

accedir a informació rellevant sobre el procés de transformació digital i compra pública. En 

segon lloc, estan treballant per posar en marxa un market place, que serà un espai de diàleg 

entre proveïdors, especialment pimes, i l’IMI. Aquest espai, afegeix, permetrà accedir de forma 

transparent a tota la informació sobre procediments de contractació futura i facilitarà el contacte 

entre empreses per generar aliances. En tercer lloc, el govern impulsa la compra innovadora 

perquè volen que l’ajuntament es posicioni com a tractor de la innovació per resoldre reptes de 

ciutat. Considera que així es conformaran nous mercats que es poden orientar a resoldre les 

necessitats reals dels ciutadans. L’objectiu és passar d’una compra pública molt detallada en els 

plecs tècnics i sovint adjudicada amb criteris de millor preu a una compra que treballa per 

definició de reptes i solucions sostenibles i innovadores, amb la participació de tots els actors. 

En quart lloc, apunta que estan desenvolupant nous projectes per a pimes en col·laboració de 

Barcelona Activa en el marc de l’Urban Lab. 

Creu que aquest conjunt de mesures ajudarà les pimes a identificar millor oportunitats i a ajustar 

la seva proposta de valor per poder competir en els processos de licitació que es desenvolupin. 

Per aquestes raons, considera que el prec que es presenta coincideix en la necessitat de fomentar 

l’accés de les pimes a la contractació pública i, per tant, l’accepten. Alhora, manifesta que el 

govern és receptiu en la recerca de propostes i models que facilitin aquests objectius. 

 

El Sr. BOSCH celebra la receptivitat que ha manifestat la Sra. Bria. Si bé entén que en aquests 

moments no tingui la informació que ha demanat, insisteix a preguntar quins lots s’han fet per a 

les adjudicacions. Quant a la xifra global de contractació de 60 milions d’euros, demana aquesta 

informació desglossada, i que es vagi actualitzant en el futur, per poder analitzar quina 

proporció d’adjudicacions ha anat a empreses petites i mitjanes del camp de les TIC. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/8238) Que en el proper Consell Municipal es presenti la proposta de presidència de la 

Comissió no permanent d'estudi per estudiar i avaluar la situació econòmica actual de 

Barcelona i proposar mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats, i es 

constitueixi i s'iniciïn les seves tasques de forma immediata. 
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La Sra. BALLARÍN exposa que al plenari del Consell Municipal del mes de novembre, amb el 

vot favorable de tots els grups municipals de l’oposició, amb l’excepció del Grup de la CUP - 

Capgirem Barcelona i l’abstenció del govern, es va aprovar la creació d’una comissió per 

estudiar i avaluar la situació econòmica actual a la ciutat de Barcelona i proposar mesures 

extraordinàries als sectors afectats. Aquesta comissió, afegeix, respon a la necessitat d’anàlisi i 

d’actuació conjunta davant de la disminució de l’activitat econòmica a la ciutat, disminució que 

ja era evident per les dades disponibles i que en aquesta sessió s’ha confirmat, per exemple, en 

l’àmbit del turisme. A més a més, indica que aquesta comissió té com a objectiu donar una 

resposta ràpida, extraordinària i acordada entre els grups, i també evitar que la situació actual es 

converteixi en un espai constant de confrontació entre els grups polítics. 

A continuació, assenyala que el govern municipal no va voler presentar la necessària 

candidatura a la presidència d’aquesta comissió en la sessió del mes de desembre i tampoc no 

ho va fer el mes de gener, i amb aquest prec es planteja la necessitat que ho faci el mes de 

febrer perquè la comissió hauria de constituir-se de forma immediata i començar a treballar. 

 

El Sr. COLOM manifesta que ja havien dit que aquest mes de febrer presentaran en el plenari la 

proposta de presidència d’aquesta comissió i s’iniciaran els tràmits per constituir-la. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix l’acceptació del prec. 

 

El Sr. COLOM també espera que aquesta comissió sigui un espai de debat i no pas de 

confrontació dels grups municipals. Critica, però, que a la primera part d’aquesta sessió la 

major part de les intervencions han obviat les dades que ha presentat el govern i lamenta que 

quan als grups de l’oposició no els agraden les dades n’inventin de noves. En tot cas, assegura 

que el govern posarà tot l’esforç necessari en aquesta comissió i hi aportarà tota la informació 

que sigui possible, i creu que seria beneficiós per a la ciutat de Barcelona que els grups 

municipals siguin capaços de treballar sobre la realitat perquè l’única manera de transformar 

aquesta realitat és reconèixer-la prèviament. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/8234) Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar les balances fiscals amb la ciutat 

de Barcelona al llarg de cadascun dels anys des de 2007 fins el 2017. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la ciutat de Barcelona genera el 31 % del PIB de Catalunya i 

només rep el 15 % de les inversions de la Generalitat. Així, doncs, xifra el dèficit inversor de la 

Generalitat de Catalunya amb Barcelona els últims deu anys ha estat de 3.756 milions d’euros. 

A més a més, assenyala que la inversió per habitant en els pressupostos de 2017 a Barcelona va 

ser de 96 euros i a la resta de Catalunya de 153 euros, és a dir, que els habitants de Barcelona 

reben un 37 % menys que la resta d’habitants de Catalunya. Considera que aquestes tres dades 

ja justifiquen la necessitat de disposar d’unes balances fiscals acurades entre la Generalitat de 

Catalunya i la ciutat de Barcelona. Però, a més a més, apunta que també hi ha un motiu de 

transparència pel que fa a la utilització dels fons públics a Catalunya i a Barcelona. Entén, 

doncs, que hi ha raons suficients perquè el govern municipal insti la Generalitat de Catalunya a 

elaborar les balances fiscals amb la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que el Grup Popular és molt insistent en aquesta qüestió, a la qual 

el govern ja va respondre que aquesta proposta tècnicament no és viable. De fet, apunta que la 
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balança fiscal de Catalunya respecte de Barcelona no tindria sentit si no s’hi integra el sector 

públic estatal. Així, remarca que ja hi ha estudis similars al que demana aquest prec, que en cap 

cas no poden ser considerats balances fiscals precisament perquè no tenen en compte la despesa 

efectuada per l’Estat i finançada íntegrament o en part per ingressos procedents de l’Estat. 

 

El Sr. MULLERAS puntualitza que allò que reclama és que l’Ajuntament de Barcelona demani 

a la Generalitat de Catalunya que elabori aquestes balances fiscals. Recorda que en la darrera 

ocasió que varen parlar d’aquest tema el Sr. Pisarello va manifestar que l’ajuntament no té les 

eines tècniques necessàries per elaborar aquestes balances fiscals, però entén que sí que pot 

demanar a la Generalitat de Catalunya que les faci. De fet, considera que si es poden fer les 

balances fiscals entre l'Administració de l’Estat i una administració autonòmica, també es 

poden fer entre l'Administració de la Generalitat i la ciutat de Barcelona. 

Per tant, el Grup Popular insisteix en aquesta demanda, perquè hi ha un dèficit inversor clar de 

la Generalitat a Barcelona i uns incompliments financers evidents. No entén, doncs, que 

l’Ajuntament de Barcelona calli davant d’aquesta situació i veient que hi ha línies de metro, 

equipaments i habitatges protegits que no es fan. Creu que és necessari i just per als barcelonins 

poder disposar d’aquestes dades, per transparència i per justícia. 

 

El Sr. PISARELLO apunta, tal com ha dit reiteradament, que el deute que té la Generalitat amb 

l’Ajuntament de Barcelona s’ha reduït i afegeix que l’ajuntament exigeix el que anomenen 

deute ciutadà. Però pregunta què té a veure això amb unes balances fiscals que, a més a més, 

tècnicament no es poden fer sense les dades de l’Estat. Assenyala que, en tot cas, s’hauria 

d’instar la Generalitat i l’Estat que aportin les dades necessàries, però insisteix que no es poden 

fer en els termes que es plantegen en el prec. Insisteix que això no té res a veure amb el 

pagament del deute que la Generalitat té amb l’ajuntament o amb les inversions que li 

pertoquen i que no fa. Assegura que l’ajuntament ja exigeix a la Generalitat que compleixi els 

seus compromisos pel que fa a escoles bressol i a molts altres temes. En tot cas, creu que el Sr. 

Mulleras barreja qüestions diferents. 

 

 Es dóna per tractat. 

 

 d)  Preguntes 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/8224) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació a les informacions 

aparegudes sobre el Bulevard Rosa i Pedralbes Centre en el sentit de canviar el model actual de 

diverses i petites botigues passant a un gran operador? Quines gestions s'han realitzat per part 

d'aquest Govern municipal? 
 

El Sr. BLASI exposa que temps enrere varen tenir coneixement que la propietat del Bulevard 

Rosa havia desistit de continuar amb el model actual de petit comerç, variat i d’una proximitat 

diferent, i que pretén transformar-lo amb el concurs d’un nou operador, que probablement 

aposti per locals molt més grans. També recentment han rebut la notícia que Pedralbes Centre, 

que és un centre comercial de llarga trajectòria a Barcelona, sembla que vol seguir la mateixa 

línia que el Bulevard Rosa. En aquest sentit, recorda que el mes de novembre s’anunciava als 

mitjans de comunicació que l’edifici el Dau havia aconseguit una llicència per poder fer una 

ampliació i esgotar la superfície comercial. Vol saber quin és el capteniment del nou regidor de 

Comerç davant d’aquesta situació i si ha fet alguna gestió amb els nous operadors o amb la 

propietat per conèixer què volen fer, si s’ha produït alguna incidència, o si comparteixen el 

model actual. 
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El Sr. COLOM entén que s’ha de separar la concessió de la llicència que ha esmentat el Sr. 

Blasi de les actuacions posteriors, perquè en la petició de llicència al districte hi havia una 

referència a l’aprofitament d’uns porxos petits i, per tant, no se’ls va plantejar cap canvi d’ús 

del local. Posteriorment algun comerç d’aquest complex va alertar que li estaven demanant el 

cessament de l’activitat. Assegura que al govern municipal li preocupa la desaparició de 

galeries comercials que es va produint des de fa un temps, moltes d’elles emblemàtiques, com 

les Galeries Maldà, les de l’Avinguda de Roma o les del carrer de Numància, i darrerament el 

Bulevard Rosa i Pedralbes Centre. Comenta que aquest darrer és el que l’ha afectat més i tot 

d’una que se’n varen assabentar varen demanar una reunió, que mantindran la setmana següent 

amb la gerent de l’edifici i amb el director de Patrimoni de Colonial, de manera que tindrà 

informació de primera mà. En aquesta reunió, afegeix, farà saber als seus interlocutors la 

posició de l’ajuntament en el sentit que una modernització de les galeries no hauria d’anar en 

detriment de la multiplicitat de comerços que hi ha actualment. En tot cas, a partir de les 

explicacions que rebin estudiaran quines possibilitats hi ha d’actuar i quin plantejament poden 

fer. 

En conclusió, lamenta la pèrdua de la pluralitat dels establiments comercials que hi ha a la 

ciutat i que les galeries, que en un moment determinat varen tenir èxit, ara hagin de tancar. 

 

El Sr. BLASI assenyala que en alguns casos es donen més facilitats que en altres a l’hora de 

concedir llicències d’ampliació i esmenta el cas de Diagonal Mar, tot i que reconeix que les 

dimensions són diferents. En el cas de Pedralbes Centre, entén que es busca major 

competitivitat en un entorn on el teixit comercial de proximitat pràcticament és inexistent. 

Pel que fa al Bulevard Rosa, constata que el regidor no li ha respost. Si el regidor de Comerç i a 

més a més regidor del Districte de les Corts reconeix que s’ha actuat tard en el cas de Pedralbes 

Centre, ja no gosa preguntar com està la qüestió del Bulevard Rosa, tot i que no recorda si en el 

moment que se’n va anunciar el tancament el Sr. Colom era regidor de Comerç o regidor del 

Districte de l’Eixample. En tot cas, apunta irònicament que el segueix una trajectòria 

interessant. 

Per acabar, emplaça el govern a treballar per preservar aquest model de comerç, si bé lamenta 

que ja quedin poques galeries a Barcelona. 

 

EL Sr. COLOM recorda que durant mandats anteriors havien tancat altres galeries i creu que 

tothom ha fet el que ha pogut, perquè quan el mercat va en una direcció determinada és difícil 

actuar. D’altra banda, confirma que quan es va anunciar el tancament del Bulevard Rosa ell no 

era regidor de Comerç ni regidor del Districte de l’Eixample, sinó que ho era de les Corts. I 

reitera que, tan bon punt es varen assabentar de la situació del Pedralbes Centre han actuat de la 

forma més ràpida possible. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/8217) Quin tipus d'activitat s'ha previst prioritzar a l'entorn del Mercat de Sant Antoni 

després que el consistori hagi suspès les llicencies d'activitat. 

 

El Sr. BLANCO exposa que durant el mandat actual sembla que el govern ha tingut un excés de 

zel per estendre successivament moratòries i suspensions d’activitat a cada vegada més barris 

de la ciutat, i aquesta pregunta fa referència concretament a l’entorn del mercat de Sant Antoni. 

Assenyala que les moratòries de l’activitat moratòria té efectes contraproduents i perjudiquen 
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molts particulars que tenen negocis o que en volen obrir. Aquests comerciants, afegeix, ja tenen 

prou dificultats amb les inversions que han de fer i amb els tràmits burocràtics que troben a 

l’ajuntament perquè inesperadament es trobin que se’ls aplica una moratòria en la zona on 

tenien previst encetar una activitat. Remarca que sovint aquestes moratòries afecten particulars 

que ja han iniciat els tràmits o els projectes de l’activitat, quan ja han llogat els locals i, per tant, 

han de pagar aquests lloguers, i tanmateix no els arriba la llicència d’obres ni saben quan en 

podran tenir perquè les moratòries de vegades poden durar fins a dos anys. Per aquestes raons, 

considera que les moratòries haurien d’estar molt ben motivades i justificades, i no s’haurien 

d’allargar més enllà del que sigui menester. 

A continuació, assenyala que l’obertura imminent del mercat de Sant Antoni, al districte de 

l’Eixample, fa més necessari que mai que s’acabi aquesta moratòria per tal que els negocis 

petits i els comerços de proximitat puguin posar-se en marxa aprofitant l’empenta que els pot 

proporcionar l’obertura d’aquest mercat. 

Per tant, el Grup de Ciutadans insta el govern municipal a aixecar tan aviat com sigui possible 

aquesta moratòria, que considera que ja ha durat massa. També pregunta quin tipus d’activitats 

pretén prioritzar el govern a l’entorn del mercat de Sant Antoni. 

 

El Sr. COLOM exposa que les moratòries que es decreten en la perspectiva de la redacció d’un 

pla d’usos sempre són motivades i no es poden allargar més enllà d’allò que s’ha establert. Pel 

que fa al Pla d’usos de Sant Antoni, remarca que té l’objectiu de preservar la mixtura del 

comerç de proximitat i evitar una excessiva monopolització d’una determinada tipologia 

d’establiments que arribi a destruir el teixit comercial que hi ha a la zona. Subratlla que la 

mateixa Associació de Comerciants de Sant Antoni dóna suport a la moratòria i al pla d’usos, 

que posen limitacions a la restauració, als audiovisuals, a les atraccions, al comerç alimentari de 

degustació o a les botigues de records. Finalment, reitera que l’objectiu del pla d’usos serà 

preservar aquesta mixtura comercial, que és beneficiosa per al veïnat i sobretot per al comerç de 

proximitat. 

 

El Sr. BLANCO no qüestiona els objectius de les moratòries i, a més a més, defensa que s’han 

de defensar la diversitat d’usos, però indica que aquesta moratòria també té efectes secundaris 

sobre alguns particulars i els impedeix que puguin tirar endavant projectes que tenien en marxa. 

També creu que el pla d’usos s’hauria d’aprovar tan aviat com sigui possible per posar fi a la 

moratòria. Per tant, insta el govern a definir el pla d’usos i que s’acabi la moratòria. 

 

El Sr. COLOM respon que el pla d’usos s’està enllestint i assegura que aviat el donaran a 

conèixer perquè es pugui aprovar. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

21.-  (M1519/8215) Quines són les raons de la manca d'un estand de promoció turística a la fira de 

Turisme FITUR celebrada recentment amb la finalitat no solament de promocionar Barcelona 

sinó de desmentir les informacions que perjudiquen la reputació i la imatge de la ciutat? 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que en un punt anterior 

el Sr. Colom ha dit que havia assistit a l’última edició de Fitur, que ha realitzat una aposta molt 

clara per les empreses turístiques tecnològiques amb l’objectiu de mostrar el desenvolupament 

d’aplicacions que poden transformar el turisme, que en canviaran la manera de gestionar-lo i 

prepararan el camí per a l’ús de la tecnologia 5G. Afegeix que Barcelona, en la seva qualitat de 

seu del Mobile World Congress, podria tenir un paper principal en el desenvolupament d’aquest 

sector, tal com ha afirmat la comissionada Bria en el debat d’un punt anterior. A més a més, 
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apunta que Fitur ha llançat una nova secció monogràfica, Fitur Festivals, i un dels escenaris es 

va dedicar únicament i exclusiva a la presentació d’empreses que impulsen la xarxa de festivals 

al món i que treballen a Barcelona. Finalment, recorda que el regidor Colom també ha explicat 

en un punt anterior que l’alcaldessa Colau va ser convidada per aquesta fira a explicar la 

situació del turisme a la ciutat de Barcelona. 

Davant de totes aquestes possibilitats que ofereix Fitur, no entén per quina raó la ciutat de 

Barcelona no hi té un expositor per fer promoció de la ciutat, d’acord amb les línies 

consensuades entre l’ajuntament i Turisme de Barcelona. Considera que en aquest moment, en 

què l’activitat turística a la ciutat passa per un moment delicat, Barcelona hauria d’haver pres la 

decisió de tenir un expositor a Fitur per contrarestar aquelles qüestions que han perjudicat la 

promoció turística de la ciutat. 

 

El Sr. COLOM assenyala que Turisme de Barcelona va ser present a Fitur, on va compartir 

espai amb l’Agència Catalana de Turisme. Com és habitual en totes les fires on participa el 

consorci de promoció turística, hi va anar acompanyat de la Diputació de Barcelona i, per tant, 

va promoure el programa «Barcelona és més». També comenta que en altres fires, especialment 

a l’estranger, apareix el lema «Catalonia, the land of Barcelona» i per tant la ciutat hi és present. 

Pel que fa a l’edició d’enguany de Fitur, indica que l’ajuntament va desplegar una gran activitat 

per explicar el turisme de la ciutat. Així, a més a més de la presència de l’alcaldessa, comenta 

que ell mateix va mantenir una breu conversa amb el nou secretari general de l’Organització 

Mundial de Turisme, varen assistir a diverses reunions amb organismes, ciutats i operadors. 

Destaca que, juntament amb Joan Gaspart, varen mantenir una trobada amb tots els directors de 

les oficines espanyoles de turisme, que són els que fan promoció de la ciutat mitjançant 

Turespaña, i varen poder explicar-los de primera mà la realitat de Barcelona i amb algunes 

d’elles varen estudiar la manera de tenir una millor interrelació. 

 

La Sra. MEJÍAS puntualitza que l’espai que ocupava Turisme de Barcelona no era un expositor, 

sinó un mòdul integrat en l’expositor de Catalunya, que era bastant trist. Pel que fa a les 

converses que ha comentat el Sr. Colom, considera que se circumscriuen a l’àmbit de les 

relacions personals, tot i que després es poden traduir en polítiques. En tot cas, remarca que 

ciutats com València, Sevilla, Madrid o Alacant tenien expositor propi a Fitur, i creu que una 

destinació turística de primer nivell com Barcelona, la més important de tot Espanya i que rep 

15 milions de visitants anuals, mereix tenir un expositor propi a Fitur. Encoratja el govern, 

doncs, que es replantegi aquesta participació i que a la Fira de Turisme de 2019, sobretot si 

volen posar èmfasi en les noves tecnologies o en els festivals en els quals Barcelona és pionera, 

hi hagi un expositor que reflecteixi la potència del turisme a la ciutat. 
 

El Sr. COLOM matisa que totes les ciutats que ha esmentat la Sra. Mejías comparteixen 

expositor amb la seva comunitat autònoma. Altra cosa és que l’expositor de Catalunya sigui 

més auster. Admet que a Fitur algunes comunitats fan un exercici d’exuberància, que en el 

context actual considera fins a cert punt irracional. En tot cas, apunta que l’única ciutat que té 

un expositor propi és Màlaga. Per acabar, replica que les reunions que va mantenir no se 

circumscriuen a l’àmbit de les relacions personals, sinó que varen ser polítiques i de treball, de 

manera que tenen conseqüències directes en les polítiques de les institucions i dels operadors. 
 

 Es dóna per tractada. 
 

 Del Grup Municipal ERC: 
 

22.-  (M1519/8205) Com valora el Govern municipal les condicions laborals de les persones 

treballadores a la ciutat de Barcelona, especialment d'aquelles que ho fan en empreses que 

gaudeixen de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona? 
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La Sra. CAPDEVILA exposa que el context de precarietat laboral, accentuat per les reformes 

laborals que varen impulsar el PSOE i el Partit Popular, i la crisi econòmica que va començar 

l’any 2008, ha estat un dels elements centrals dels desequilibris en què s’ha basat l’actual model 

econòmic. Considera que no es pot parlar de fi de la crisi si la millora de les dades 

macroeconòmiques no reverteix en la millora dels drets dels treballadors i de les seves 

condicions laborals. En aquest sentit, argumenta que els salaris reals dels barcelonins han baixat 

fins a 1.600 euros anuals, situació que ha provocat una pèrdua de poder adquisitiu dels 

treballadors i és contrària als elements més bàsics de la cohesió social. 

D’altra banda, assenyala que l’Ajuntament de Barcelona, segons el pressupost consolidat, té una 

despesa de més de 1.000 milions d’euros en serveis o béns contractats a tercers. Indica que 

aquesta dada hauria de fer reflexionar sobre la importància de l’impacte econòmic i social que 

té l’activitat de l’ajuntament en el teixit productiu de la ciutat i en les condicions laborals de les 

persones que treballen en les empreses contractades per l’ajuntament. 

Tot seguit, apunta que han cercat ofertes de treball d’empreses vinculades a l’ajuntament 

mitjançant contractes, i han trobat ofertes a jornada completa i a jornada parcial però amb 

horaris equivalents a la jornada completa amb salaris de 800 euros bruts el mes. Indica que 

aquesta quantitat és inferior a la mitjana dels preus dels contractes de lloguer signats a 

Barcelona entre els mesos d’abril i juny de 2017, que va ser de 865 euros el mes. 

Tenint en compte aquesta situació, demana a l’ajuntament com valora les condicions laborals 

que es donen a Barcelona, especialment en aquelles empreses contractades per l’ajuntament. 
 

El Sr. RAMOS comparteix la preocupació per les condicions laborals a la ciutat de Barcelona. 

Per aquesta raó el govern va elaborar les mesures 24 i 27 de l’Estratègia per a l’ocupació, 

relatives al rol de l’ajuntament com a motor econòmic de la ciutat, que la portaveu del Grup 

d'Esquerra Republicana quantifica en 1.000 milions d’euros. El govern estima que en aquests 

moments hi ha 15.000 llocs de treball externalitzats en tot el grup municipal. 

Dit això, suposa que la Sra. Capdevila és conscient del marc competencial en què es mouen. Tot 

i així, s’ha fet un decret d’alcaldia sobre contractació pública sostenible perquè les empreses 

hagin de garantir les condicions laborals que estableixi el conveni aplicable i el govern està 

pendent d’implementar una oficina tècnica per afavorir la contractació d’aturats amb especials 

dificultats d’inserció laboral. 

Finalment, apunta que a Barcelona Activa s’han fet dues licitacions en què es milloren les 

condicions salarials en un 35 % respecte de la licitació anterior mitjançant l’aplicació del 

conveni de referència. També s’han internalitzat algunes prestacions de serveis i estudis sobre 

els costos que implicaria l’adequació de salaris perquè se situïn al voltant dels 1.000 euros, que 

és el que es consideraria un salari digne. Puntualitza que no es pot parlar de salari mínim perquè 

aquesta és una competència estatal. A més a més, la Direcció de Contractació assessora altres 

entitats perquè incorporin aquestes clàusules en les licitacions públiques de l’àmbit municipal i 

de l’àrea metropolitana. 
 

La Sra. CAPDEVILA pregunta al Sr. Pisarello com valora el govern municipal les condicions 

laborals a les empreses contractades per l’ajuntament. Creu que no es pot valorar positivament 

que un treballador cobri 800 euros bruts el mes per una jornada completa de treball. 
 

El Sr. PISARELLO reitera que l’objectiu del govern municipal és que a Barcelona ningú cobri 

menys de 1.000 euros. Assegura que, en la mesura que això sigui possible, aplicaran aquest 

criteri en la contractació municipal. Així, remarca que han internalitzat alguns sectors i que 

s’estan fent esforços en aquesta direcció en tots els sectors. En tot cas, no li sembla bé que hi 

hagi casos en què els salaris no arribin a la quantitat de 1.000 euros. 
 

 Es dóna per tractada. 
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 Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/8239) Quines són les dades de viatgers, visitants i/o usos pels mesos de setembre, 

octubre, novembre i desembre de 2017 i gener de 2018 del Bus Turístic, Parc Güell, Tibidabo, 

Zoo de Barcelona, Oficines d'Informació Turística, Zona Bus i el nombre de validacions dels 

títols de transport metropolità adreçat a visitants, i quina és la variació respecte al mateix 

període dels darrers dos anys i als primers vuit mesos de 2017? 

 

Tractada conjuntament amb el punt 2 de l’ordre del dia. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/8235) Està l'Alcaldessa donant compliment als Estatuts de la Fira al no convocar el Ple 

per a la renovació dels membres del Consell del Consorci Fira Internacional de Barcelona? 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la Fira de Barcelona té una importància capital en l’economia 

de la ciutat. Destaca que durant molts anys aquesta fira ha evitat el bloqueig, malgrat que la 

gestió de la Fira és en mans de l’ajuntament, de la Generalitat de Catalunya i de la Cambra de 

Comerç i malgrat les dificultats perquè aquestes institucions es posin d’acord. Denuncia, però 

que l’alcaldessa Colau ha provocat aquest bloqueig perquè no convoca el consell 

d’administració de Fira de Barcelona i no se’n renova la presidència. Per aquesta raó, pregunta 

si s’estan vulnerant els Estatuts de Fira de Barcelona, quantes vegades es va reunir aquest 

consell d’administració durant l’any 2017 i quantes vegades es va reunir el consell general. 

També pregunta quina va ser la darrera vegada que es va convocar aquest consell general i per 

quina raó no es convoca. Finalment, llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. PISARELLO informa que els estatuts d’aquesta entitat estableixen que el Consell 

General de Fira de Barcelona s’ha de convocar un cop cada any, i el govern tenia la intenció de 

convocar-lo a final d’any, quan pertocava. Però esmenta l’agitació política que es va produir 

durant el darrer trimestre i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució que va decretar el 

Govern de Mariano Rajoy, i en aquestes circumstàncies assegura que era impossible convocar 

un consell general i prendre les decisions que pertocaven, perquè hauria estat temerari posar la 

Fira enmig d’aquest debat polític. 

 

El Sr. MULLERAS constata, doncs, que l’alcaldessa Colau no està complint els Estatuts de Fira 

de Barcelona. Pel que fa a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, indica que simplement 

va significar el restabliment de la legalitat a Catalunya i entén que el govern municipal vol 

complir la legalitat. Per tant, no entén que no es compleixin els Estatuts de Fira de Barcelona, 

que no es convoqui consell general i, per tant, que es bloquegi la Fira, precisament quan ha 

tornat la legalitat a Catalunya. Apunta que el govern de la ciutat no pot deixar de complir les 

lleis, cosa que fa no pas perquè siguin injustes, sinó perquè els interessa políticament. Insisteix, 

doncs, a reclamar al govern municipal que no entorpeixi el funcionament de Fira de Barcelona 

per interessos polítics, perquè l’activitat que desenvolupa és capital per a l’economia de la 

ciutat. 

En conclusió, reclama que l’alcaldessa Colau convoqui el consell general de Fira de Barcelona, 

que en compleixi els estatuts i que sempre compleixi la llei, no solament quan li interessa. 
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El Sr. PISARELLO remarca que és jurista i que ha llegit els Estatuts de Fira de Barcelona. 

Discrepa amb el Sr. Mulleras sobre què significa complir o no complir els estatuts. En aquest 

sentit, assenyala que l’article 1 diu que Fira de Barcelona és una entitat que ha d’actuar de 

manera independent i que es basa en el principi de representació de les diferents que la integren. 

Si el Govern de la Generalitat no hi és, doncs, la Fira no pot complir amb la seva funció. Així, 

doncs, el govern municipal ha prioritzat el compliment de l’article 1 d’aquests estatuts i, per 

tant, han complert amb la legalitat, malgrat que el Sr. Mulleras en discrepi. Afegeix que la 

naturalesa de la Fira, segons els seus estatuts, s’hauria vist en perill si no s’hagués obrat 

d’aquesta manera. En tot cas, considera que és el Govern del Partit Popular el qui va incomplir 

la legalitat. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/8225) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec aprovat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda de 14 de novembre de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/7131) Que el Govern municipal identifiqui les zones i el comerç susceptible de ser 

afectat per obres de llarga durada per tal de endegar les accions contemplades en la mesura de 

govern i que se'ns presenti un informe sobre les accions a dur a terme i el calendari previst a la 

comissió del proper mes de gener. 

 

El Sr. BLASI recorda que el mes de novembre de 2017 varen presentar un prec relatiu a les 

afectacions sobre el sector del comerç per les obres de llarga durada. En aquest prec demanaven 

un seguit d’accions i el govern havia de presentar un informe el mes de gener. Volen saber en 

quin estat d’aplicació es troben aquestes mesures. 

 

El Sr. COLOM assenyala que en aquest prec de demanava, en primer lloc, que el govern actués 

davant d’aquesta situació i, en segon lloc, que donés comptes de l’actuació. En aquest sentit, 

comenta que han demanat als districtes de la ciutat que informin el govern de la previsió 

d’obres de llarga durada que puguin tenir una afectació comercial i han introduït en el 

pressupost de 2018 una quantitat de 350.000 euros destinada als districtes per donar suport a les 

necessitats especials del comerç i 250.000 euros per al suport a la campanya de Nadal. A més a 

més, indica que aquestes ajudes s’estenien a un període de sis mesos i han ampliat aquest 

període a un any. Comenta que els districtes han d’acabar de donar-los la relació d’actuacions 

previstes i, un cop la tinguin, la presentaran. Admet que han incomplert el termini per fer 

aquesta presentació però insisteix que hi estan treballant i que quan tinguin la informació la 

facilitaran als grups municipals. 

 

El Sr. BLASI agraeix que el Sr. Colom reconegui el retard en la presentació d’aquest informe i 

trobaria positiu que algun altre membre del govern també reconegués que s’incompleixen les 

proposicions i precs aprovats i acceptats pel govern, per tal que no s’hagin de portar a 

seguiment. En tot cas, comenta que ni els comerciants ni les associacions de comerciants saben 

quines són les previsions d’obres de llarga durada i considera que seria positiu que el govern els 

informés sobre aquests aspectes. 

D’altra banda, i aprofitant el fair play que ha mostrat el Sr. Colom en la resposta, emplaça el 

govern a fer un calendari perquè en determinades èpoques de l’any que són molt importants per 

a les vendes del comerç hi hagi les afectacions mínimes. 
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El Sr. COLOM considera que el govern sempre actua amb fair play però adverteix, 

irònicament, que si el Sr. Blasi ho ha d’aprofitar per ampliar els precs respondrà d’una altra 

manera. Apunta que ell mateix parla sovint amb els eixos comercials i en una reunió que varen 

mantenir recentment els varen explicar diverses qüestions, entre les quals no hi havia la que es 

planteja en aquest seguiment, però es compromet a donar-los tota aquesta informació. Quant a 

les obres que es fan als districtes, insistiran a reclamar les previsions. Tanmateix, apunta que ell 

forma part de dos consells de districte i és conscient que l’estructura gerencial té molt en 

compte la campanya de Nadal per no fer obres en aquest moment si és evitable. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/8236) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent, aprovat en la sessió de 20 de juny de 2017: Instar al Govern 

Municipal a presentar un estudi en la Comissió d’Economia i Hisenda durant el darrer trimestre 

d’enguany sobre els edificis i locals buits i solars propietat del Grup Ajuntament de Barcelona a 

dia d’avui, indicant els usos que podrien tenir, el cost i el concepte de les reformes o 

construcció, en cas de necessitar-les, i la data possible de posada en funcionament, per tal de 

donar-los un ús com a prestació de servei públic i poder traslladar dependències municipals que 

actualment suporten un elevat cost de lloguer, com és el cas de l’Institut Municipal d’Hisenda.  

 

El Sr. MULLERAS dóna el seguiment per tractat perquè ja tenen l’informe que demanaven. 

 

EL Sr. BLASI demana que aquest informe es faci arribar a tots els grups municipals. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

27.-  (M1519/8201) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició de la CUP aprovada a la Comissió conjunta del mes de 

desembre de 2017 amb el redactat següent: La Comissió Conjunta de les Comissions 

permanents del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern local a comunicar a tots els 

grups municipal en un termini d’un mes l’estructura per venciments, per entitats financeres, per 

tipus d’interès, i per import de tots i cadascun dels préstecs. Aquesta informació serà accessible 

al portal de transparència i a la secció d’economia de l’Ajuntament de Barcelona, i 

s’actualitzarà trimestralment. Segon.- Instar el Govern local a establir mecanismes de 

transparència, participació i retiment de comptes permanents que permetin un control 

democràtic continuat sobre l’endeutament, la despesa i la gestió pública de manera que: a) Es 

posi a disposició de la ciutadania de Barcelona tota la informació, fins al màxim nivell de detall, 

en format obert i treballable, sobre l’endeutament (incloent-hi el detall de qui són els creditors, 

per quines quantitats, amb quina finalitat i en quines condicions financeres) tant de 

l’Ajuntament com de les seves empreses públiques. b) Es faciliti la comprensió d’aquesta 

informació per mitjà d’eines didàctiques, campanyes comunicatives i processos d’educació 

popular. 

 

La Sra. REGUANT exposa que en la comissió conjunta del mes de desembre es va aprovar una 

proposició que instava el govern municipal a fer pública tota la informació del deute municipal, 
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que quantifica en 836 milions d’euros. Vol saber en quin punt està aquesta qüestió perquè en 

aquests moments a la pàgina web no hi ha la informació detallada del deute municipal. 

 

El Sr. AYALA informa que han publicat les dades provisionals de tancament de l’exercici, però 

fins que aquest no estigui aprovat no poden publicar les dades definitives. En tot cas, assegura 

que durant les pròximes setmanes les dades ja seran definitives i les publicaran, tal com s’hi 

varen comprometre. 

 

La Sra. REGUANT comenta que hi ha altres ajuntaments, fins i tot de colors polítics allunyats 

de la CUP i de Barcelona en Comú, com ara l’Ajuntament de Mataró, governant pel Partit dels 

Socialistes, tenen una anàlisi detallada sobre el deute que denota un exercici de transparència i 

de capacitat de facilitar a la ciutadania la informació i també una formació sobre el deute, sobre 

per què existeix aquest deute municipal i com es va contreure. Creu que aquest és el camí a 

seguir. No li sorprèn tampoc que l’Ajuntament de Madrid hagi publicat aquesta informació, i no 

pretén comparar Barcelona amb Madrid, però insisteix que un altre govern municipal com el de 

Mataró ha compartit aquesta informació i troba preocupant que Barcelona no segueixi aquest 

exemple. A més a més, recorda que quan es va aprovar la proposició el govern va manifestar 

que en el Pla d’actuació municipal hi havia previst un pla d’auditoria de l’exercici 2017 i que 

se’n presentaria un informe abans de la fi de l’any. Constata, però, que ja són al mes de febrer i 

aquest informe no s’ha presentat. 

 

 Es dóna per tractada. 

 

 VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22.04 h. 

 


