
NOTA DE PREMSA 
APTA PER A LA SEVA PUBLICACIÓ 

 
Els Grups Municipals se sumen al requeriment de 
la Plataforma d’afectats pel top manta i la venda 

il·legal ambulant 
 

Davant la petició de pacte de ciutat de la Plataforma d’Afectats 

pel top manta, PDeCAT, Ciutadans, ERC, PSC i PP s’han sumat 

al requeriment.  

Barcelona en Comú, per la seva banda, ha proposat un acord 

institucional en el proper plenari.  

 

Barcelona, 22 de juny de 2018.- Dues setmanes després que la Plataforma 

d'Afectats pel Top Manta i la venda il·legal ambulant presentés un ultimàtum a 

l'Ajuntament de Barcelona, avui, divendres 22 de juny, la Plataforma s'ha reunit 

a les 11 h amb l'alcaldessa Ada Colau, i a les 12 h amb els grups municipals 

per a escoltar propostes per erradicar la situació.  

 

En la reunió dels representants de la Plataforma amb Barcelona en Comú, Ada 

Colau ha ofert un acord institucional de tots els partits que es presentarà en el 

proper plenari municipal. L’alcaldessa ha remarcat que la venda ambulant 

il·legal no està permesa a Barcelona i que, per tant, es prendran les mesures 

adients per erradicar la situació. No obstant això, tots els grups municipals han 

reconegut que és una problemàtica de ciutat i, a aquest efecte, s’han volgut 

sumar al requeriment presentat per la Plataforma el dia 6 de juny. 

 

El portaveu de la Plataforma, Fermín Villar, ha recordat que “exigim que 

s’adoptin de forma urgent les mesures pertinents per tal que s’aturin i 

cessin aquestes activitats de venda no sedentària no autoritzades ni 

autoritzables i, per tant, irregulars i il·legals, i reclamem que s’apliquin i es 

facin complir i respectar a la ciutat de Barcelona les Ordenances, 

Reglaments, Lleis i normativa d’aplicació en matèria d’ocupació de la via 

pública, de venda no sedentària, de seguretat, civisme i convivència, i de 



comerç, serveis i fires.” També ha afegit que “demanem que el que es voti 

i s’aprovi, es faci complir”. 

  
 

Tots els grups municipals han reconegut que hi ha una greu problemàtica social 

i que perjudica comerciants, restauradors i veïns, i que, per tant, la situació 

exigeix responsabilitat per part de totes les administracions.  

 
 
ENTITATS SIGNANTS 
 

1.- Gremi de Restauració de Barcelona 
 
2.- Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
3.- Barcelona Oberta 
 
4.- Associació de Veïns de la Barceloneta  
 
5.- ACIB  
 
6.- Associació d’Artesans de Palau de Mar 
 
7.- ABCcat  
 
8.- ANDEMA 
 
9.- Born Comerç 
 
10.- Federació d’associacions de Barna centre 
 
11.- Fundació Barcelona Comerç 
 
12.- ANGED (ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN) 
 
13.- Mercat del Port Antic 
 
14.- Sabors Catalans 
 
15.- Comertia 
 
16.- Amics de la Rambla 
 
17.- FEDAO 
 
18.- COOOC 
 
19.- Carros 2000 
 
20.- Associació del Passeig de Gràcia de Barcelona 
 
21.- PIMEComerç 
 



22.- Associació Bicitours Barcelona 
 
23.- Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme  
 
24.- CEDAC (Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya) 
 
25.- Associació del Centre Gastronòmic de Palau de Mar 
 
26.- Comissió de la Festa Major de la Barceloneta 
 
27.- Aquàrium de Barcelona 
 
28.- Associació de venedors del Mercat Fira de Bellcaire. Encants Bcn. 
 
29.- COCAM (Confederació Catalana d’Associacions de Marxants) 
 
 
Per a més informació:  
 
Laura Maroto 
Comunicació PIMEComerç 
lmaroto@pimec.org  
T. 691 020 608 
 
Manel Baena 
Comunicació Gremi d'Hotels 
mbaena@barcelonahotels.org  
T. 648 486 736 
 
Elvira Garcia 
Comunicació Barcelona Oberta i Comertia 
M. comunicació@barcelonaoberta.cat 
T. 615 153 944  
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