A la Comissió d’Economia i Hisenda
Eulàlia Reguant i Cura, en la seva qualitat de regidora del grup municipal de la CUP
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació.
Manifesta
En data 9 d'octubre de 2013 es va aprovar la Concessió de l'ús privatiu del domini públic
dels quioscos, de propietat municipal, situats a la via pública o a d'altres espais d'ús de
públic municipal, excepte els situats a la Rambla, per a la venda de diaris, revistes, llibres i,
en general, altres publicacions periòdiques.
Aquesta Concessió adjudica de forma directa als actuals titulars de les llicències de
quioscos de premsa que estan en vigor i que van ser prorrogades Lins l'any 2013, prèvia
sol·licitud expressa de modiLicació de Llicència d'ocupació de via pública per a quioscos de
premsa, la concessió de l'ús privatiu del domini públic dels quioscos de premsa. El termini
de concessió serà Lins el 13 de setembre de 2030.
Que els quioscos que hagin quedat com a vacants, es realitzarà un concurs públic per
adjudicar els quioscos buits on podrà presentar-se qualsevol persona interessada.
Que actualment hi ha 53 quioscos vacants i que almenys 10 suposadament es van revertir
a favor del municipi, els quals tindran com a nou ús la venda de loteria, recàrrega de
mòbils, punt d'informació municipal, o distribució de paqueteria.
Que la gestió d'aquests quioscos serà a càrrec d'una cooperativa vinculada a l'institut
municipal Persones Disminuïdes - lMPD Que sembla ser que l'objectiu d'aquesta cooperativa serà la inserció laboral per a persones
amb funcionalitat diversa en fase de prova pilot.
Pregunta:
Quins criteris d'adjudicació tindrà aquesta cessió gratuïta dels quioscos? Com es regularan
els nous usos de multi-venda? Quin control tindrà l'ajuntament envers a la Cooperativa,
malgrat la relació contractual sigui amb l'IMPD?

Eulàlia Reguant
Barcelona (Països Catalans), 9 de gener de 2019

