Secretaria General

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
Sessió de 15 de juliol de 2020
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 15 de juliol de 2020, s’hi reuneix la
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.
Regidor Jordi Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.:
Montserrat Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc
Xavier Marcé Carol, Ernest Maragall i Mira, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i
Altés, Elsa Artadi Vila, Ferran Mascarell i Canalda, María Luz Guilarte Sánchez, Josep
Bou i Vila i Eva Parera Escrichs, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja
Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents l’Im. Sr. Franscisco Sierra López, la Sra. Raquel Gil Eiroà,
Comissionada de promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat, i el Sr.
Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General.
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons i Joan
Subirats Humet.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
La Secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
S'obre la sessió a les 16.35 h.
La Sra. PARERA planteja una qüestió d’ordre. Exposa que durant aquest mes de juliol
no s’han admès a tràmit quatre iniciatives que ha presentat el Grup de Barcelona pel
Canvi a les diverses comissions del Consell Municipal i s’ha al·legat que les propostes
no corresponien a la comissió a la qual s’havien presentat. Indica que en aquesta
mateixa comissió havien presentat una mesura purament econòmica, que consistia a
crear una partida per ajudar econòmicament els joves. Afegeix que aquesta
circumstància s’ha produït reiteradament i en diverses comissions, i a més a més el
seu grup no és l’únic que s’hi ha trobat. Així, doncs, no entenen quin és el criteri que
es fa servir per admetre o inadmetre les iniciatives, perquè d’altres propostes similars
presentades per altres grups sí que són admeses.
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Per aquesta raó, demana que el Reglament estableixi amb claredat quins són els
criteris de cada mesa per admetre o inadmetre una iniciativa, més enllà de la
distribució del cartipàs perquè aquest és un criteri molt superficial. Assenyala que
això és important especialment per als grups petits perquè quan una iniciativa no és
admesa a tràmit tenen poc marge per modificar-la o per presentar-ne una de
diferent. No vol acusar els grups del Govern de censurar les iniciatives de l’oposició,
però demana aquesta claredat en els criteris perquè no es pugui interpretar que les
propostes són vetades per raons polítiques o ideològiques. Insisteix que tots els grups
es troben amb aquest problema de forma reiterada i que sovint les meses prenen
decisions subjectives que el seu grup no comparteix.
El PRESIDENT agraeix el comentari de la Sra. Parera i el troba pertinent. Assenyala
que a la sessió anterior de la comissió ell mateix, com a president, no va admetre a
tràmit una iniciativa del seu grup, capteniment que demostra que el criteri és comú
per a tots els grups municipals. Aclareix que el criteri que s’aplica és el de
competència. Hi ha una llista de les competències atribuïdes a cada comissió,
acordada en el Plenari que va aprovar el cartipàs municipal. Puntualitza, però, que ha
volgut evitar que la Comissió d’Economia i Hisenda envaeixi les competències d’altres
comissions, i espera haver-ho aconseguit en tots els casos, pel simple fet que les
iniciatives contemplin una dotació pressupostària. En el cas concret que ha plantejat
la Sra. Parera, comenta que varen convenir amb Secretaria que aquesta iniciativa
afectava les competències d’habitatge i joventut i, per tant, corresponia tractar-la en
una altra comissió.
Dit això, creu que no hi ha d’haver cap problema a fer un recordatori de les
competències detallades de les comissions i de les diverses empreses municipals
adscrites a cada comissió per evitar malentesos. En tot cas, suggereix que abans de la
propera sessió, prevista per a mitjan mes de setembre, podrien aclarir entre tots els
grups els possibles dubtes que pugui generar aquesta qüestió i garantir, així, el dret
de tots els grups a presentar les iniciatives que consideri oportunes, segons les quotes
que marca la Junta de Portaveus.
La Sra. PARERA agraeix aquest compromís del president. Insisteix que no s’entén per
què una iniciativa que proposa concedir ajuts per a un determinat sector es tracta a la
Comissió d’Economia i Hisenda però si es proposen ajuts per a un altre sector s’ha de
tractar en una altra comissió. Reconeix que és complicat discernir quines han de ser
les competències d’aquesta comissió perquè l’economia afecta tots els àmbits. En
aquest sentit, apunta que es produeixen compareixences de regidors del Govern en
comissions que no són del seu àmbit de competència.
Per tant, està d’acord a fer la trobada que proposa el president i que aquests criteris
es detallin de manera més concreta, perquè el seu grup presenta les iniciatives tenint
en compte la distribució de competències recollida al cartipàs, però tot i així tenen
problemes, com també en tenen els altres grups.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La Sra. GUILARTE reitera, com ja han manifestat en ocasions anteriors, que fins que
l’acta no reculli la literalitat de les seves paraules i no es respecti l’idioma oficial de les
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intervencions el Grup de Cs no aprovarà cap acta i, per tant, anuncia el vot contrari
del seu grup a aquesta aprovació.
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 17 de juny
de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S’APROVA amb el vot en contra del grup municipal de Ciutadans i el vot favorable de
la resta de grups municipals.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(s/n) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 10 de juny
de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu al servei de conceptualització, desenvolupament creatiu del fil
conductor, disseny de la proposta, producció, coordinació, difusió, execució i
avaluació d'una programació d'activitats que conformaran part de la campanya de
Nadal, per als exercicis 2020-2021, i per un pressupost base de licitació de 256.520,00
euros (IVA inclòs).

2. –

(s/n) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 10 de juny
de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu als serveis de verificació del nombre d'establiments comercials,
d'una mostra de 2.000, que obre els diumenges autoritzats en les zones de la ciutat
on és permès obrir, per als exercicis 2020-2021, i per un pressupost base de licitació
de 36.300 euros (IVA inclòs)

3. –

(2019/706) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 17 de juny de 2020, que amplia
el termini d'execució fins el 31 de juliol de 2020, del contracte relatiu a l'estudi i
elaboració del mapa aplicable a l'actualització dels valors bàsics de l'ocupació de
l'espai públic a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya.

4. –

(2018/82) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva per respondre del
compliment de l'objecte del contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per
l'organització de la 5a edició del Barcelona International Communityday, adjudicat a
Both People & Comms, SL, per un import de 4.676,20 euros.

5. –

(2018/15) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
juny de 2020, que modifica el contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per a
l'estratègia d'impuls del consum responsable, adjudicat a Fundació Catalana per a la
Prevenció de residus i el consum responsable i prorrogat fins al 21 de juny de 2020,
en el sentit d'ampliar la seva durada fins el 29 de setembre de 2020.
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6. –

(s/n) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 26 de juny
de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu a la creació d'una oficina tècnica de contractacions artístiques per a
la gestió de la programació de les activitats culturals confegides pel comissariat
artístic que tindrà lloc a la Pl. Catalunya entre els dies 18 i 30 de desembre de 2020,
per als exercicis 2020-2021, i per un pressupost base de licitació de 368.905,05 euros.

7. –

(s/n) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, d'1 de juliol de
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu a la contractació del comissariat artístic per a la conceptualització de
les activitats culturals, lúdiques i artístiques que se celebraran a la Pl. Catalunya, entre
el 26 de novembre i el 30 de desembre de 2020, per als exercici 2020-2021, i per un
pressupost base de licitació de 36.300,00 euros (IVA inclòs).

8. –

(2018/207) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de definició imatge gràfica, adjudicat a 6Tems Comunicació
Interactiva, S.L. i per un import de 614,75 euros.

9. –

(2018/207) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva per respondre del
compliment de desenvolupament i programació Web, adjudicat a Drauta Ingenieria,
SLU, i per un import de 1.445,00 euros.

10. –

(s/n) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 3 de juliol
de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu als serveis per l'oficina de producció i logística de les activitats
culturals de dinamització comercial a Plaça Catalunya, per als exercicis 2020-2021, i
per un pressupost base de licitació de 185.997,50 euros (IVA inclòs).

11. –

(2018/337) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 25 de
juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre del compliment de la prestació d'un servei d'assistència tècnica i
assessorament tècnica a l'àmbit de les Economies Comunitàries, adjudicat a Espai
d'Anàlisi Social, SL, i per un import de 1.267,20 euros.

12. –

(20001987) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 23
de juny de 2020, que adjudica a 6Tems Comunicació Interactiva, S.L. el contracte
relatiu als serveis de disseny i edició de material gràfic per donar suport a l'activitat
de la direcció de Promoció de ciutat, per als exercicis 2020-2021, i per un preu de
10.994,06 euros (IVA inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 18 de juny de 2020

13. –

(17000670 (0214/17)) PRORROGAR, a l'empara de l'article 303.1 del Text Refós de la
LCSP, d'aplicació a aquest acord marc en virtut del que disposa la Disposició

CCM 7/20 Economia

12/12

Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; i de conformitat amb la clàusula tercera del plec de clàusules administratives
particulars, l’Acord Marc, amb número de contracte 17000670, que té per objecte la
contractació de la gestió del compte de serveis dels viatges necessaris pel normal
desenvolupament de les activitats professionals del personal de l’Ajuntament de
Barcelona, adjudicat a l’empresa Central de Viajes SL, amb NIF B08323404, per un
termini d’un any comptador des del dia 20 de juny de 2020 i fins al 19 de juny de
2021, segons compareixença signada per l’empresa. DONAR-NE compte a la Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Acords de la Comissió de Govern de 25 de juny de 2020
14. –

(272/20 (20xc0112)) APROVAR el conveni de col·laboració entre Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA i l'Ajuntament de
Barcelona per a la gestió i recaptació del servei de recollida de residus municipals
generats en els domicilis particulars. FACULTAR el Regidor d´Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, l'Im. Sr. Eloi Badia i Casas, per a la signatura del conveni. DONARNE COMPTE a la Comissió d´Economia i Hisenda.

15. –

(3-056/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2020 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 7.000.000,00 euros, per fer front a despeses
per al restabliment de l’equilibri patrimonial de la Societat Informació i Comunicació
de Barcelona, SA (ICB) i garantir la prestació del servei que realitza aquesta Societat,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 20061591; i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
d’Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 2 de juliol de 2020

16. –

(272/20 (20xc0112)) APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua,
SA i l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern de 25 de de juny
de 2020 i signat el 30 de juny de 2020, per a la gestió i recaptació del servei de
recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars, en els termes
indicats a l'informe que consta a l'expedient. DONAR-NE compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 9 de juliol de 2020

17. –

(0296/20) APROVAR l'adhesió als cinc lots de l’Acord marc de serveis de col·laboració
amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de
subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
2018.06) tramitat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), com a ens
instrumental de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de l’Ajuntament de
Barcelona i els seus ens vinculats i/o dependents. Comunicar aquest acord, pels seus
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efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci
Català pel Desenvolupament Local. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió
d’Economia i Hisenda.
18. –

(3-062/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-062/2020 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 2.000.000,00 euros, per fer front a despeses
del projecte “Bonus Cultural” segons Conveni de col·laboració amb l’Associació
d’Empreses de Teatre de Catalunya, l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, la
Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de Llibreters de Catalunya i el Gremi de
Cinemes de Catalunya, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm.
20063091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

19. –

(3-063/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-063/2020 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 8.132.147,38 euros, per fer front al
rescabalament de despeses de l’Institut Municipal de Serveis Socials produïdes pel
COVID-19, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 20070191; i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
d’Economia i Hisenda.

b) Mesures de govern
1. –

Pla d’Impuls a l’Ocupació davant impacte del COVID-19.
El Sr. COLLBONI indica que aquest pla el presentarà la Sra. Raquel Gil, comissionada
de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral. Indica que aquest
càrrec s’ha creat en aquest mandat i subratlla el paper que ha de tenir en la
concertació social entre sindicats i patronals.
Per començar, destaca l’impacte que la crisi de la covid-19 ha tingut sobre l’ocupació.
Així, en aquests mesos l’atur registrat ha crescut en 20.000 persones i ha afectat
especialment joves, dones i gent amb estudis bàsics. Afegeix que la situació que es viu
a la comarca del Segrià té incidència sobre Barcelona i, malgrat que en aquest
moment no es contempla el confinament de la ciutat, s’hauran de prendre algunes
mesures de caràcter quirúrgic per prevenir situacions que puguin perjudicar l’àmbit
sanitari i especialment l’econòmic.
La Sra. GIL comenta que la proposta d’aquesta mesura de govern s’ha fet arribar als
grups municipals. Reitera que els col·lectius més afectats per la crisi són els joves, les
dones i els treballadors del sector serveis, i aquesta situació els obliga a prendre
mesures a curt, mitjà i llarg termini. Remarca que les mesures en matèria d’ocupació
s’han de plantejar a llarg termini per tal que tinguin impacte. Tot i així, assenyala que
la covid-19 ha provocat un sotrac en l’ocupació i en les polítiques previstes en aquest
àmbit. Per tant, han hagut de replantejar les prioritats del Govern amb unes línies de
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treball diferents. En aquest context, proposen mesures per facilitar l’accés a la feina i
per acompanyar les persones en la situació actual i en un futur pròxim, tenint en
compte els col·lectius que mereixen una atenció especial.
Pel que fa a facilitar l’accés a la feina, es fan plans d’ocupació, que impliquen
contractació directa de l’ajuntament. Aquesta línia s’ha reforçat amb un pla relacionat
amb la coordinació territorial i la posada en marxa dels equipaments públics amb
mesures de distanciament social. A més a més, comenta que la Generalitat de
Catalunya també ha aprovat plans extraordinaris que ocupen setanta-dues persones.
El Govern municipal també està fent una previsió d’ajuts a la contractació perquè la
contractació que pugui fer l’ajuntament és insuficient. En aquest moment, afegeix, hi
ha negocis que tenen capacitat per tornar a contractar personal, però d’altres no
tindran els recursos econòmics suficients per fer-ho. Creu que recuperar el “Bona
feina, Barcelona!”, programa en vigor l’any anterior però que no era previst per a
enguany, pot ajudar a enfortir aquesta línia.
Quant a l’acompanyament a les persones, en primer lloc fa constar que durant el
confinament les polítiques actives de l’ajuntament s’han continuat duent a terme. Per
fer-ho possible s’han adaptat els programes, la formació i l’acompanyament a les
persones que busquen feina, especialment pel que fa a la millora de l’ocupabilitat, i
aquestes tasques s’han desenvolupat de manera virtual. Malgrat que durant aquests
mesos la recerca de feina ha estat vinculada als sectors més essencials, el Govern ha
continuat implementant aquests projectes. A més a més, en aquest moment estan
posant en marxa un programa de requalificació, amb la voluntat d’aprofundir-lo
durant l’any 2021, per ajudar els treballadors dels sectors més afectats per la crisi i les
persones que tenen una formació més primària per situar-los en una posició millor en
el mercat de treball. Aquest programa, afegeix, posa l’èmfasi en aspectes com la
digitalització, competències i habilitats, i formació específica en els sectors tractors de
l’ocupació. També s’ha incrementat la dotació del programa “Impulsem el que fas” de
250.000 euros a un milió, per subvencionar projectes que creen ocupació o que
milloren l’ocupabilitat, alhora que es reforcen les entitats socials que fan aquestes
feines. El Govern també està treballant en un pla de xoc per a l’ocupació juvenil, que
és un dels sectors més afectats per la crisi i ha de menester mesures específiques.
Finalment, estan treballant en una reinvenció del Saló de l’Ocupació Juvenil,
esdeveniment previst per al mes de març i que es va haver de suspendre. Comenta
que la intenció del Govern és que aquest saló també incorpori autònoms i
emprenedors, i que aquest esdeveniment impulsi la reactivació econòmica i
l’ocupació a la ciutat després de l’estiu.
Per acabar, considera que aquestes actuacions marquen les línies de futur. Així, tant
la formació com la millora de l’ocupabilitat, l’ajut a les empreses per a la contractació
i els programes relacionats amb la virtualització són línies que se seguiran
desenvolupant durant l’any 2021.
El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. En primer lloc agraeix la
presentació d’aquesta mesura de govern. Considera que en aquest moment és
essencial ajudar les persones a empoderar-se, tant per fer front a l’emergència actual
com de cara al futur.
Més enllà del pla de xoc, assenyala que cal fer l’avaluació del Pla 2016-2020, analitzar
quines mesures han funcionat millor i quines no han donat el resultat esperat i s’han
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d’actualitzar, per posar els fonaments de les polítiques futures d’ocupació de la ciutat.
En aquest sentit, indica que el dictamen que n’ha fet el Consell Econòmic i Social de
Barcelona ha palesat que la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària ha accentuat
les desigualtats prèvies, amb més dones i joves aturats, l’atur de llarga durada
continua essent molt important i les desigualtats entre barris s’ha incrementat encara
més.
A continuació, tenint en compte aquestes dades, conegudes per tothom, i més enllà
de les mesures de xoc que es prenguin, apunta que s’ha de continuar apostant pels
programes que combinen formació i treball a l’empresa, perquè s’ha demostrat que
aquests plans d’ocupació són els que funcionen millor. També opina que s’ha
d’apostar pels projectes requalificació per millorar les habilitats digitals i els perfils
ocupacionals. També fa èmfasi en la importància de la coordinació amb els serveis
socials, perquè les polítiques que es dissenyen arribin realment a les persones que
potencialment n’han de ser les beneficiàries.
Pel que fa als fons que proveeixin les diferents administracions, destaca la necessitat
de continuar avançant en la millora de governança en relació amb les polítiques
actives d’ocupació a Barcelona, juntament amb el SOC i Barcelona Activa. En aquest
sentit, comenta que ja s’ha avançat molt però queda molt camí per recórrer.
Assenyala que també hi ha molta feina a fer d’intermediació entre empreses i
col·lectius. En segon lloc, manifesta que s’ha de continuar treballant per la derogació
de les reformes laborals, que faciliten la sortida dels treballadors del mercat laboral i
que encara representen una llosa molt important.
Finalment, remarca que calen recursos per aplicar polítiques actives d’ocupació i, per
tant, al seu grup li preocupa la notícia que s’ha conegut recentment sobre la reducció
de la transferència de l’Estat a la Generalitat de 215 milions d’euros en aquest àmbit.
El Sr. MASCARELL agraeix la presentació d’aquest pla d’impuls, si bé el Grup de JxCat
considera que no és el pla que la ciutat de Barcelona necessita i no és el que
esperaven, de manera que troben decebedora aquesta proposta. Així, doncs,
adverteix que si aquest punt s’hagués de votar el seu grup ho faria en contra.
En primer lloc, opina que el document que ha presentat el Govern municipal és
precipitat, no respon a allò que la ciutat necessita i encara menys a la situació que ha
descrit el tinent d’alcaldia Collboni. Li sembla, doncs, que aquest és un plantejament
improvisat i segurament pretén més cobrir l’expedient que no pas orientar de manera
estratègica allò que la ciutat necessita en l’àmbit de l’ocupació. Afegeix que el
document conté una barreja de dades, apunts estratègics, plans i intencions. No nega
la bona voluntat del Govern, però no creu que tingui l’ambició que la ciutat necessita
en aquest moment. Així, creu que hi manquen objectius clars, conclusions, delimitar
bé la inversió que s’ha de menester perquè les mesures siguin efectives i una visió
clara de ciutat a mitjà termini.
D’altra banda, remarca que el pla tampoc no contempla les obligacions de les altres
administracions, que són fonamentals. Una altra característica que encara considera
més negativa, és que el document no té en compte els empresaris ni els
emprenedors, que són els qui creen llocs de treball. Des d’aquest punt de vista,
doncs, apunta que aquest pla no aportarà mesures substancials per als prop de cent
mil aturats que hi ha a Barcelona, xifra que incrementarà, bona part dels quals són
joves i dones.
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En conclusió, reclama que els plans serveixin per ajudar la gent, que es dissenyin amb
una mica més de convicció i que, per sobre de tot, no afegeixin més confusió a les
múltiples mesures que hi ha en marxa, com el Pla d’impuls a l’ocupació, el Pla
estratègic d’ocupació de Barcelona, pendent de reactualització, o el Pacte per
Barcelona. És en aquest context on creu que s’hauria de fer un pla consensuat i fort.
En definitiva, demana que el Govern no es precipiti, que intenti compilar totes
aquestes mesures en una mateixa iniciativa, que es pensi bé què es vol fer i que no es
vagin aprovant mesures disperses que creïn encara més confusió.
El Sr. SIERRA augura que l’atur serà un dels problemes principals dels barcelonins en
els anys propers. Afegeix que la pandèmia té conseqüències nefastes per al sistema
econòmic de la ciutat.
Quant al pla que presenta el Govern, considera que el concepte de repriorització és
erroni. Argumenta que els plans d’ocupació donen feina per un temps limitat, raó per
la qual les mesures s’haurien d’adreçar als joves menors de vint-i-cinc anys, als majors
de quaranta-cinc anys i a les dones. Remarca que aquest darrer col·lectiu és el que ha
patit amb més duresa l’atur provocat per la crisi de la covid i com a exemple esmenta
les cambreres i les dependentes de comerç. Per tant, apunta que s’ha de continuar
lluitant contra els fenòmens coneguts com a sostre de vidre i terra enganxós i insisteix
que els plans d’ocupació han de prioritzar els tres col·lectius que ha esmentat.
Finalment, el Grup de Cs creu que s’han de crear les condicions que permetin la
generació de llocs de treball. Al cap i a la fi, afegeix, són les empreses i els autònoms
de la ciutat els qui creen feina, i no pas les administracions públiques. A tal fi, opina
que s’ha d’apostar pel programa d’intermediació, tal com el seu grup ha reclamat
reiteradament tan en comissió com al Plenari, i fer de Barcelona activa una veritable
borsa de treball que connecti empreses i autònoms amb els aturats, i implicar les
universitats i els centres de formació i ocupacionals en aquest procés. Creu que
aquestes mesures podrien ajudar a afrontar la situació actual i recorda que en aquest
moment les xifres d’atur doblen les de l’any anterior en aquestes mateixes dates.
El Sr. BOU agraeix la presentació d’aquesta mesura de Govern. Pel que fa a les dades
sobre l’atur, mostra el suport del Grup del PP als 21.288 barcelonins que s’han quedat
sense feina des de l’inici de l’estat d’alarma fins al mes de juny. Destaca que en
aquest moment l’atur és el 41 % superior que l’any anterior, percentatge que qualifica
d’esfereïdor i preveu que encara pot augmentar més. Afegeix que el col·lectiu dels
joves ha experimentat un increment de l’atur superior al 50 % durant els darrers
mesos, mentre que les persones majors de quaranta-quatre anys, tot i que aquesta
ha estat una de les franges d’edat menys afectades per la crisi, continuen essent el
col·lectiu que pateix les xifres d’atur més elevades. Per tant, manifesta que aquestes
dades els obliguen a buscar solucions immediates per afrontar la situació, que
qualifica de catastròfica, i prendre mesures adreçades especialment a les persones
amb difícil ocupabilitat.
Tot seguit, amb referència al pla que presenta el Govern, que pretén reforçar el pla
d’impuls a l’ocupació amb sis eixos i nou actuacions noves, valora positivament el
programa de requalificació, adreçat a incrementar la formació dels treballadors que
volen millorar les oportunitats d’ocupabilitat. També valora positivament els
programes destinats a millorar la capacitat professional de joves i els adreçats a
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reduir la bretxa digital entre la població jove.
Per acabar, creu que les dues prioritats principals d’aquest pla haurien de ser, en
primer lloc, articular un pla potent d’avantatges per a les empreses que creen
ocupació estable a Barcelona. Recorda que el seu grup sempre ha defensat que els
avantatges fiscals lligats a la contractació i a la formació de treballadors són més útils
que les subvencions. La segona prioritat hauria de ser crear les condicions que facilitin
la generació d’ocupació, que consisteixen en una fiscalitat raonable, la disminució de
les traves administratives i la seguretat jurídica, és a dir, haurien de posar una catifa
vermella als emprenedors.
La Sra. PARERA troba que el pla que ha presentat el Govern és excessivament
optimista i poc realista. El Grup de Barcelona pel Canvi valora positivament que hi
hagi un pla per l’ocupació perquè la creació de llocs de treball és la mesura social per
excel·lència, atès que ajuda a combatre les desigualtats i reactiva l’economia perquè
genera consum. Per tant, apunta que s’han d’esmerçar tots els esforços en aquest
àmbit. Tanmateix, argumenta que el nivell d’atur que hi ha a Barcelona és molt
superior als nivells d’atur que tenen altres ciutats europees similars. Puntualitza,
però, que aquesta no és una característica solament de Barcelona, sinó de tot
Espanya.
A continuació, subratlla que la situació dels joves és molt preocupant i, per tant, s’ha
d’incidir de manera important en el mercat laboral en aquesta franja de població,
com també entre els majors de cinquanta anys perquè per a aquest col·lectiu és molt
complicat tornar a reinserir-se en el mercat laboral.
Tot seguit, preveu que la caiguda de l’economia serà molt important. De fet, apunta
que dies enrere el Banc Central Europeu va empitjorar la previsió per a Espanya i va
advertir que l’atur s’incrementaria. Creu, doncs, que el Govern municipal no és prou
realista, tenint en compte els indicadors que arriben de tot arreu.
D’altra banda, troba a faltar dues qüestions en el pla. En primer lloc, assenyala que no
contempla el sector dels autònoms. Opina que aquest àmbit hauria de tenir un pla
específic perquè els autònoms i les pimes són l’essència de la ciutat de Barcelona i en
aquest moment és un col·lectiu que ha quedat molt afectat per la crisi. Recorda que
fa poc s’han aprovat diverses mesures, com el pla “Autònom, rellança’t”, proposat pel
seu grup, i altres que han proposat diversos grups de l’oposició. Entén que aquestes
iniciatives s’haurien d’incloure en aquesta mesura de govern. En segon lloc, considera
que la creació del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica, Cecore, és una
bona iniciativa però opina que s’ha presentat molt tard per assolir l’objectiu de salvar
el teixit productiu de la ciutat.
En conclusió, remarca que aquest Pla d’impuls a l’ocupació conté una gran quantitat
de petites actuacions, però el seu grup creu que seria molt més efectiu fer un pla
global, ben aplicat i prioritzant mesures. Insisteix que sovint un conjunt de mesures
disperses tenen un impacte molt menor que una gran mesura ben aplicada. Així,
doncs, considera que aquest conjunt de mesures s’ha d’implementar, però analitzant
l’impacte que tenen i prioritzant les que siguin més efectives.
El Sr. MASCARELL manifesta que el seu grup està disposat a col·laborar amb el Govern
en l’elaboració d’un pla d’ocupació perquè creu que és important per a la ciutat.
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ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. –

(FD 2020-07/09) RATIFICAR la modificació dels articles 2, 3, 5, 10.2, 12, 13.2, 13.5,
16.1, 16.3 i 19.1 dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation, aprovada pel seu Patronat en la sessió del 5 d’abril de 2019, que
s’incorpora en l’expedient administratiu.
El Sr. COLLBONI agraeix als grups municipals el suport explícit que han manifestat
reiteradament a aquesta iniciativa històrica i estratègica per a la ciutat de Barcelona.
Exposa que el Mobile World Congress ha passat per dificultats després de
l’ajornament de l’edició d’enguany, si bé considera que el conjunt de la societat civil
barcelonina i catalana i les diverses institucions, com el Govern d’Espanya, el Govern
de la Generalitat i també l’Ajuntament de Barcelona, han respost correctament
davant d’aquestes dificultats.
Seguidament, indica que amb aquesta mesura es proposa aplicar algunes
modificacions als estatuts de la fundació per tal de reforçar-la. Afegeix que en un altre
apunt de l’ordre del dia es proposa una mesura relativa a qüestions econòmiques.
Subratlla la importància que la vicepresidenta del Govern espanyol hagi mostrat el
suport a aquesta iniciativa. En segon lloc, apunta que s’ha arribat a un acord per
allargar fins a l’any 2024 la pròrroga del contracte, mesura que palesa l’aposta per
aquest esdeveniment.
A continuació, exposa que la Fundació Mobile World Capital té una missió molt
important per a la ciutat, que consisteix a democratitzar les oportunitats derivades de
la revolució digital, abordar el debat sobre els reptes socials que sorgeixen d’aquesta
revolució digital, i posicionar la ciutat de Barcelona en aquest àmbit i gestionar-ne el
llegat. En aquest sentit, assenyala que les modificacions dels estatuts que es
proposen ratifiquen i refermen la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de continuar
en aquesta línia.
El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. En primer lloc, anuncia el
vot favorable del seu grup a aquesta proposta d’acord. Argumenta que aquestes
modificacions només signifiquen canvis de matís però donen seguretat jurídica a una
fundació important per a la ciutat. Subratlla que la digitalització és una eina
disponible que pot tenir aspectes positius però també negatius i, per tant, des de
l'Administració s’ha de garantir que els impactes siguin positius, font de benestar i de
drets i llibertats.
El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Destaca que les
administracions i una representació important del món privat són presents en
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aquesta fundació. Considera que aquesta és una oportunitat magnífica per continuar
treballant plegats.
El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del Grup de Cs, tant en aquest punt de l’ordre
del dia com en el següent. Indica que en aquest moment estan analitzant el Compte
general de l’ajuntament i que aquesta comissió té una activitat important. Subratlla
que el seu grup es caracteritza pel rigor i, per tant, encara estan estudiant a fons
aquests expedients.
El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP, amb la voluntat que hi hagi una
gran entesa entre tots els grups municipals.
La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i
Barcelona pel canvi i la reserva de Ciutadans.
3. –

(2018/239) APROVAR l’acord transaccional i l’esmena número 2 del contracte subscrit
entre el Ministerio de Industria, Turismo i Comercio del Reino de España, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona
i Turisme de Barcelona, que té per objecte l’extensió de la vigència contractual fins
l’any 2024; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 5.000.000,00 euros a favor de la
Fundació Mobile World Capital Barcelona amb NIF G 65760431 amb càrrec al
pressupost i partida indicats en aquest mateix document per l’any 2023.
El Sr. COLLBONI exposa que el Patronat de la Fundació Mobile World Capital va
aprovar una ampliació de la despesa a causa de l’extensió del contracte fins a 2024.
Amb aquesta mesura, afegeix, s’assumeix el compromís de les tres administracions
públiques que formen part de la fundació per afegir una clàusula al contracte i
l’Ajuntament de Barcelona incrementa en 5 milions d’euros la seva aportació a aquest
esdeveniment. Subratlla la importància que té el MWC en termes de beneficis
econòmics, de posicionament i d’inversions per a la ciutat de Barcelona, juntament
amb el 22@, els parcs científics, els hubs tecnològics i tot l’ecosistema d’empreses
grans i petites. Argumenta que el MWC és una peça clau d’aquest sistema per
posicionar Barcelona com a capital digital i, per tant, proposen aquesta despesa de 5
milions d’euros per possibilitat l’edició de 2024 d’aquest esdeveniment.
El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Indica que ara estan
analitzant el Compte general de l’ajuntament i altres expedients d’aquesta comissió,
que en aquest moment té un volum de feina molt important, i decidiran el sentit del
vot en l’aprovació definitiva que s’ha de fer al Plenari.
El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Considera que aquest
acord, que permet celebrar l’edició de 2024 del MWC, és una bona notícia per a la
ciutat i aquesta és una bona ocasió per reiterar allò que ja varen expressar en una
sessió anterior en el sentit de relligar la Fundació Mobile World Capital amb una
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estratègia sistèmica a favor de la recerca i el coneixement. Troba positiu que es
recuperi aquesta reclamació i que es reforcin els vincles entre les universitats i el món
privat per construir una ciutat i un ajuntament que siguin referents en l’àmbit digital.
El Sr. SIERRA reitera que el Grup de Cs fa una reserva de vot.
El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP, en consonància amb el seu suport
per tal que el MWC estengui el vincle amb Barcelona fins a 2024, com a mínim, entre
altres raons per compensar l’edició perduda de 2020. En aquest sentit, mostra el
suport del seu grup al Govern per aconseguir que l’edició de 2021 sigui la millor de la
història.
La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi. Argumenta
que l’edició de 2020 del MWC es va cancel·lar quan era a punt d’inaugurar-se i, per
tant ja s’havien generat algunes despeses, de manera que prorrogar el contracte un
any més és una mesura lògica. Tanmateix, demana que es faci un esforç per tal que
aquesta pròrroga no pretengui solament recuperar una part dels recursos perduts a
causa de la cancel·lació de l’edició d’enguany, sinó que la col·laboració s’estengui més
enllà de l’ampliació que es proposa, perquè creu que tots els grups municipals estan
d’acord en la importància que aquest esdeveniment té per a la ciutat.
El Sr. COLLBONI es posa a la disposició dels grups que han expressat la reserva de vot
per oferir-los tots els aclariments que hagin de menester, aclariments que poden fer
tant ell personalment com el director de la fundació. Puntualitza que era preceptiu
presentar la mesura en aquesta sessió a causa dels terminis i lamenta que aquests
grups no hagin tingut més temps per aprofundir en l’anàlisi de la proposta.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi i
la reserva d'Esquerra Republicana i Ciutadans.
El PRESIDENT anuncia que els punts 4 i 5 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament.
4. –

(DP-2020-27844) ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de
domini públic situada al carrer Victor Colomer núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex,
destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en
règim de lloguer per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant
un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per
aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament;
FORMALITZAR-LO d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i
FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
El Sr. MARTÍ GRAU exposa que aquests dos expedients fan referència a dues finques
al barri de Sant Andreu, una al carrer Víctor colomer, 6, i l’altra al carrer Fernando

CCM 7/20 Economia

12/12

Pessoa, 53-55. Ambdues finques formaven part de les antigues casernes de Sant
Andreu i eren propietat del Consorci de la Zona Franca. L’ajuntament, afegeix, va
arribar a un acord amb el consorci per assumir-ne la titularitat i fer-hi habitatge
dotacional. Amb aquesta mesura se’n transfereix el dret de superfície a l’IMHRB
perquè hi edifiqui els habitatges dotacionals previstos.
La Sra. BENEDÍ anuncia la reserva de vot del Grup d’ERC.
El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Argumenta que aquesta
mesura permet incrementar el parc públic d’habitatge i contribueix a estabilitzar els
preus. Subratlla que en aquestes finques es podran construir 154 habitatges de
lloguer protegit i creu que és la millor manera d’abordar la situació del lloguer a
Barcelona perquè altres tipus de mesures no han acabat de funcionar. També celebra
que finalment tiri endavant l’escola bressol municipal de les casernes.
El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs. Manifesta que el seu grup té un
compromís ferm amb les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i per
això varen donar suport al Pla d’habitatge del mandat anterior, malgrat que el
consideraven insuficient, tal com varen demostrar les dades. Precisament per aquesta
raó no entén per què el Govern municipal deixa fora el seu grup i alguns altres de
determinats pactes en l’àmbit de l’habitatge, més enllà del gran pacte de ciutat.
El Sr. BOU manifesta que el Grup del PP no pot estar en contra de la construcció,
especialment si es tracta d’habitatge social. Per tant, anuncia el vot favorable del seu
grup.
La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi.
El Sr. MARTÍ GRAU agraeix els vots de tots els grups municipals. Recorda que les
polítiques d’habitatge són un dels compromisos més importants del Govern
municipal. Replica al Sr. Sierra que no deixen de banda el Grup de Cs en la negociació
de qualsevol pacte, ja sigui per l’habitatge o en altres àmbits, i està segur que durant
els propers anys es posaran d’acord en moltes qüestions.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona
pel canvi i la reserva d'Esquerra Republicana.
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5. –

(DP-2020-27845) ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de
domini públic situada al carrer Fernando Pessoa núm. 53-55 (parcel·la J del Sector de
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex,
destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en
règim de lloguer, i una escola bressol en planta baixa que serà retornada a la
Corporació municipal; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini
de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada
l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LO
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

Tractada conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona
pel canvi i la reserva d'Esquerra Republicana.
IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. –

El PRESIDENT anuncia que els punts 6, 7 i 8 de l’ordre del dia es debatran
conjuntament.
(DP-2020-27829) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial signada en data
23 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, del contracte
administratiu especial que té per objecte la conservació i explotació publicitària dels
quioscos de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els situats a la Rambla, a
partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de la societat adjudicatària JCDecaux España S.L.U., tot l’anterior en
aplicació del decret de l’Alcaldia de 14 de maig de 2020 ratificat per acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal de 20 de maig de 2020;
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
El Sr. MARTÍ GRAU exposa que aquests contractes es varen suspendre parcialment
per causa de la pandèmia, tot i que els elements de manteniment i neteja es varen
mantenir per tal que no es degradessin. Recorda que la suspensió es va acordar amb
el vot favorable de tots els grups. En definitiva, en aquest moment el Govern proposa
aixecar la suspensió parcial d’aquests contractes perquè l’estat d’alarma s’ha acabat i,
encara que sigui de manera molt progressiva, es va tornant a la normalitat, també en
l’àmbit publicitari.
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El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable en els tres punts i confia i desitja que, un cop
aixecada la suspensió, no s’hagi de tornar a prendre aquest tipus de mesures.
El Sr. MARTÍ GRAU agraeix els vots favorables i se suma als desitjos del Sr. Sierra que
aquests contractes no s’hagin de tornar a suspendre.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi. APROVADA
7. –

(DP-2020-27830) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial signada en data
23 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, del contracte
administratiu especial que té per objecte la modificació, adaptació, conservació i
explotació publicitària dels onze quioscs de premsa ubicats a La Rambla de Barcelona,
a partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de la societat adjudicatària JCDecaux España S.L.U., tot l’anterior en
aplicació del decret de l’Alcaldia de 14 de maig de 2020 ratificat per acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal de 20 de maig de 2020;
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

Tractada conjuntament amb el punt 6 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi. APROVADA
8. –

(DP-2020-27831) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial signada en data
30 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, de la concessió que
té per objecte la conservació, subministrament, instal·lació i explotació publicitària de
determinats elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, a partir del dia 21
de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de la
societat adjudicatària Clear Channel España S.L.U., tot l’anterior en aplicació del
decret de l’Alcaldia de 14 de maig de 2020 ratificat per acord de la Comissió
d’Economia i Hisenda del Consell Municipal de 20 de maig de 2020; NOTIFICAR el
present acord a l’empresa contractista; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Tractada conjuntament amb els punts 6 i 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi. APROVADA
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c) Proposicions
V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/1080) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a
activar mesures de suport al sector turístic per fer front a la crisi del Covid, amb
l’objectiu de mantenir la ocupació, assegurar el manteniment de les empreses i
estimular la demanda turística. Les principals mesures haurien de ser: a) Reclamar al
govern de l’Estat i els grup polítics del Congreso que s’allarguin els Expedients de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de força major, com a mínim, fins a finals
d’any 2020. b) Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per garantir la
capacitat de decisió sobre el destí final dels Fons Europeu de Reconstrucció que s’han
de destinar al sector turístic, en aplicació del principi de subsidiarietat. c) Incrementar
els recursos disponibles de Turisme de Barcelona per tal de reforçar la promoció de
Barcelona com a destinació turística segura i de qualitat.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1080) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern
municipal a activar mesures de suport al sector turístic per fer front a la crisi del
Covid, amb l’objectiu de mantenir la ocupació, assegurar el manteniment de les
empreses i estimular la demanda turística. Les principals mesures haurien de
ser: a) Reclamar al govern de l’Estat i els grup polítics del Congreso que
s’allarguin els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de força
major, com a mínim, fins el 31 de desembre de 2020. b) Treballar conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya per garantir la capacitat de decisió sobre el
destí final dels Fons Europeu de Reconstrucció que s’han de destinar al sector
turístic, en aplicació del principi de subsidiarietat, i amb el compromís d’incloure
la ciutat de Barcelona com a receptora finalista ateses les seves especificitats
com a destí de turisme urbà de primera importància nacional. c) Incrementar els
recursos disponibles de Turisme de Barcelona per tal de reforçar la promoció de
Barcelona com a destinació turística segura i de qualitat.
La Sra. ARTADI exposa que el sector del turisme ha estat un dels més afectats per la
crisi de la covid-19. Agraeix al regidor Marcé que hagi volgut transaccionar aquesta
proposició i la predisposició que mostra sempre per treballar plegats en qualsevol
dels temes del seu àmbit de responsabilitat, malgrat que no sempre hi estiguin
d’acord.
Tot seguit, insisteix que la crisi ha tingut un efecte devastador sobre el sector del
turisme, el qual ha experimentat una paràlisi pràcticament total.
(En aquest punt la connexió telemàtica amb l’oradora que queda tallada.)
El PRESIDENT anuncia un recés de cinc minuts per resoldre els problemes tècnics de
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connexió.
Un cop resolts els problemes, agraeix a l’equip tècnic la celeritat amb què ha
restablert la connexió.
La Sra. ARTADI reitera l’agraïment al regidor Marcé i insisteix en la gravetat de la crisi
en el sector del turisme. A més a més, tem que amb els rebrots que es produeixen el
sector es torni a paralitzar. Malgrat tot, apunta que els efectes de la crisi en el conjunt
del sector del turisme no han estat homogenis. Així, calcula que el transport terrestre
ha tingut una afectació al voltant del 20 % mentre que, en l’altre extrem, les fires i
convencions, tan importants per a la ciutat de Barcelona, poden haver tingut una
afectació superior al 65 %.
A continuació, recorda que sovint s’ha parlat que cal un model de turisme sostenible,
de qualitat i que distribueixi els beneficis. Tot i que el Grup de JxCat comparteix
aquesta reivindicació, també reclama que el sector sigui fort i que es doni una
resposta a les més de 98.000 famílies que en aquest moment en viuen, tant de
manera directa com indirecta. Per aquesta raó, i després d’haver parlat amb el sector,
han elaborat aquesta proposició, que conté els tres punts que considera més
rellevants per donar resposta a la situació.
En primer lloc, reclama que es donin ajuts a l’ocupació. Entén que aquesta mesura
implica allargar els ERTO de força major fins al 31 de desembre de 2020 com a mínim.
Assenyala que no té sentit que aquests ERTO finalitzin quan s’acaba l’estiu perquè en
aquell moment serà molt difícil atraure visitants a la ciutat. A més a més, subratlla
que aquests ERTO no es podran reconvertir en ERO. Demana, doncs, un acord en
aquest sentit i que realment serveixi per a alguna cosa perquè altres mesures no han
servit per a res.
En segon lloc, demana que es donin ajuts directes a la liquiditat de les empreses i
ajuts a fons perdut. Argumenta que la Comissió Europea ha establert que el 25 % dels
Fons europeus de reconstrucció es destinin al sector del turisme i reclama, doncs, que
el sector turístic de Barcelona rebi els ajusts que li corresponen segons el pes que té.
En tercer lloc, considera fonamental reactivar la demanda turística de cara a 2021. En
aquest moment, assenyala, els ERTO s’hauran acabat i es començaran a retirar els
ajuts ICO. Per tant, apel·la a recuperar la promoció turística i a incrementar-la per
poder captar tant visitants domèstics com estrangers, per donar-los garanties de
seguretat i, en definitiva, per incrementar la despesa turística i la satisfacció de les
persones que visiten la ciutat.
El Sr. PUIG lamenta que el Grup d’ERC s’hagi d’oposar a aquesta proposició. Admet
que el sector turístic de Barcelona està passant per una situació molt difícil, que és el
sector econòmic més afectat per la crisi de la covid i que és un sector molt important
per a la ciutat. Pel que fa al primer punt, està d’acord que és absolutament necessari
allargar la vigència dels ERTO. També està d’acord amb el segon punt perquè després
de la pandèmia, i contemplant la hipòtesi de futures pandèmies, probablement el
sector necessita una reestructuració, que de fet ja necessitava abans. Per tant,
considera que és molt important que els recursos que hipotèticament ha de rebre
Barcelona es destinin a la reestructuració d’aquest sector, pel bé de la ciutat.
Tanmateix, el seu grup discrepa en el tercer punt. Argumenta que han prestat molta
atenció a l’elaboració dels pressupostos i a l’impacte que té aquesta crisi sobre els
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pressupostos aprovats. També estan prestant molta atenció als pressupostos per a
2021 i creuen que es poden dissenyar des d’una base sòlida. Per tant, considera que
no és una bona pràctica que es destinin més recursos a un tema concret mitjançant
una proposició aïllada, amb independència que es pugui discutir si el turisme de
Barcelona en aquest moment ha de rebre més recursos o no. En definitiva, insisteix
que és una mala pràctica proposar que es destinin més recursos a aquesta qüestió
d’una manera parcial i puntual.
Per acabar, suggereix que aquesta qüestió es discuteixi en el marc de l’elaboració dels
pressupostos perquè és en aquest marc on s’han de sospesar les prioritats.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.
El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposició. Recorda que la
seva formació política va donar suport en el Congrés dels Diputats a la continuïtat de
l’estat d’alarma perquè es poguessin dur a terme polítiques útils, que revertissin en el
bé de la major part dels ciutadans i per pal·liar els efectes negatius de la crisi
sociosanitària que pateix Espanya. Una de les condicions que posaven per donar
suport a les pròrrogues de l’estat d’alarma era vincular-lo als ERTO i a la subsistència
de les empreses, no solament del sector turístic però sí principalment.
A continuació, apunta que en aquest moment l’alcaldessa Colau ja té la ciutat que
somiava, sense turistes i pràcticament sense vehicles. Lamenta que hagi hagut de ser
la pandèmia la circumstància que doni l’oportunitat a la Sra. Colau i als seus socis de
prendre consciència de què significa el turisme per a una ciutat com Barcelona, tant
pel que fa a llocs de treball com a l’impacte positiu que té en altres sectors com el
comerç o la restauració. Així, subratlla la importància del sector en el PIB de la ciutat i
recorda que les dades macroeconòmiques de Barcelona durant la crisi de 2008 eren
sensiblement millors que les de la resta de Catalunya i de la resta d’Espanya, gràcies
al fet que hi havia una gran quantitat de turistes i també turisme de qualitat.
En conclusió, espera que aquesta pandèmia hagi servit perquè el Govern municipal
obri els ulls i aposti pel turisme de qualitat. Espera, doncs, que traslladi al Govern
d’Espanya la reivindicació d’allargar la vigència dels ERTO i que elabori plans per
fomentar el turisme de qualitat, que permetin que Barcelona continuï essent un
referent com a destinació turística i que ajudin a dinamitzar tota la indústria de la
ciutat, perquè al cap i a la fi el turisme és una indústria que dona feina i sosteniment a
moltes famílies i a molts milers de barcelonins.
El Sr. BOU exposa que el sector turístic ha estat un dels grans damnificats per la crisi i
augura que tindrà una recuperació molt lenta i difícil. El Grup del PP està a favor
d’allargar els ERTO de força major fins a final d’any, i fins i tot més enllà en el cas del
sector turístic, mesura que el seu grup ja ha proposat al Congrés dels Diputats.
Tanmateix, assenyala que també s’ha de reclamar al Govern central que pagui
puntualment les prestacions derivades d’aquests expedients.
En segon lloc, el seu grup també està d’acord que l’ajuntament pugui decidir sobre els
Fons de reconstrucció europeu destinats al sector turístic, tal com han reclamat en
altres ocasions.
Finalment, es mostra favorable a incrementar els recursos de Turisme de Barcelona
per promocionar la ciutat com a destinació segura i de qualitat, mesura que el seu
grup i ell personalment han defensat des de fa temps. Afegeix que és fonamental
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reforçar la promoció de Barcelona a la resta d’Espanya perquè hi ha molts llaços
familiars i, per tant, és un tipus de turisme que és propi de Barcelona. Considera que
aquesta és una assignatura pendent ja d’abans de la pandèmia i en aquest moment
encara és més urgent abordar-la.
En conclusió, està d’acord amb les tres mesures que es proposen i, per tant, anuncia
el vot favorable del seu grup.
La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la
proposició. Si bé en comparteix els objectius, matisa que l’allargament dels ERTO s’ha
de produir també en altres sectors, no solament en el turístic, i creu que finalment
tots arribaran a aquesta conclusió perquè altrament aquests expedients de regulació
hauran servit de poc.
A continuació, indica que el sector del turisme a Barcelona, sense comptar-hi
l’hostaleria, representa el 8,6 % de l’ocupació i més del 7 % del PIB de la ciutat. Per
tant, considera que és un sector clau per a la recuperació econòmica de la ciutat. A
més a més, apunta que de cada sis llocs de treball d’aquest sector que hi ha a
Catalunya quatre són a Barcelona.
Pel que fa a la gestió del Fons europeu de reconstrucció, introduiria una esmena in
voce per tal que, a més a més de demanar la col·laboració amb el Govern de la
Generalitat, també es demanés la col·laboració amb el Govern de l’Estat, que és qui al
capdavall gestiona directament aquests recursos amb la Unió Europea. Indica que
probablement un percentatge d’aquests fons ja s’assignaran al turisme, però creu que
és important estar amatents a aquesta qüestió per mirar si l’ajuntament pot tenir
influència o un cert poder de decisió per distribuir aquests fons, que probablement
estaran vinculats a la recuperació econòmica i a afrontar els efectes de la covid.
Tret d’aquest matís, reitera el suport a la proposta perquè el seu grup en comparteix
absolutament l’objectiu.
El Sr. MARCÉ agraeix a la Sra. Artadi les consideracions que li ha adreçat
personalment. Sobre el primer punt de la proposició, apunta que el dia anterior
president del Govern espanyol es va referir a un paquet de gairebé 5.000 milions
d’euros destinats al sector turístic i va deixar clar que els ERTO de força major
continuarien durant un cert temps. Recorda que la figura d’ERTO per força major està
establert per la llei i es pot fer en qualsevol circumstància, hi hagi o no una
consideració especial, però opina que cal fer aquesta consideració especial ateses les
circumstàncies específicament doloroses que pateix el sector turístic.
En segon lloc, agraeix al grup proposant que s’hagi avingut a acceptar la transacció
per tal que es tingui en compte explícitament la ciutat de Barcelona per gestionar una
part del Fons europeu de reconstrucció, en la mesura que Barcelona té un model
turístic urbà específic i un lideratge molt clar a escala estatal i nacional. Considera,
doncs, que aquest punt és molt rellevant.
En tercer lloc, replica al Sr. Puig que la paraula “promoció” no és incrementalista i que
creure-ho així seria fer-ne una lectura esbiaixada. Indica que promoció vol dir fer
valer uns elements determinats. Recorda que temps enrere varen presentar una
mesura de govern sobre turisme que no era en absolut incrementalista, sinó que el
que pretenia era qualificar aquesta activitat i descentralitzar-la, amb una aposta clara
per relacionar el turisme amb la cultura. Insisteix, doncs, que no és gaire precís
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assimilar promoció amb increment del pressupost. Tanmateix, assenyala que calen
més recursos. En aquest sentit, recorda que tots els recursos que es destinen a
promoció turística provenen de l’impost sobre estades es establiments turístics i que
la mateixa llei estableix que aquest impost és finalista. Així, doncs, en aquest moment
l’Ajuntament de Barcelona no destina recursos pressupostaris propis a promoció
turística i no diu tampoc que se n’hi hagin de destinar molts si l’impost turístic ho
permetés. En qualsevol cas, insisteix que en aquest moment el sector turístic
necessita una política promocional des de la lògica de la modificació i la qualificació,
no incrementalista en un sentit estrictament quantitatiu, per definir el model futur de
la ciutat en termes turístics. Vol pensar que el Grup d’ERC comparteix aquesta
percepció.
La Sra. ARTADI agraeix el suport dels grups que han manifestat el vot favorable a la
proposició. Pel que fa a la posició del Grup d’ERC, replica que si han de votar de
manera general en contra d’una iniciativa que parla d’un sector determinat i que
contempla uns recursos per implementar-la no podran votar mai a favor de cap
iniciativa que es presenti en cap comissió.
En segon lloc, puntualitza que la promoció turística és una inversió i apel·la a la
condició d’economista del Sr. Puig per entendre que, segons les dades, cada punt
percentual de demanda turística que es recupera representa 100 milions d’euros de
facturació a la ciutat de Barcelona. En aquest moment, a més a més, no parlen d’un
punt amunt o avall de cara a l’any vinent, sinó de vint, és a dir, de 2.000 milions
d’euros de facturació, i per tant estan parlant de salvar el sector. Després de les
notícies que acaben de conèixer, admet que probablement l’ajuntament disposarà de
menys recursos dels que havia previst, però reclama que s’analitzi quins d’aquests
recursos representaran inversió i serviran per generar activitat econòmica. En aquest
sentit, indica que la promoció turística la fa l'Administració pública o la fan els
operadors privats. Així, doncs, després del mandat anterior, que qualifica de
clarament turismofòbic, opina que si l’ajuntament no actua en aquest moment el
sector turístic patirà una degradació constant, perquè s’ha apel·lat a un tipus de
turisme que no comparteix cap dels grups municipals. Remarca que Barcelona ha
perdut la possibilitat de ser la capital de l’esport, s’ha menystingut el turisme cultural,
gastronòmic, acadèmic i professional, de manera que aquest àmbit s’ha anat
degradant. Davant d’aquesta situació, el seu grup proposa que el sector es recuperi
mitjançant polítiques que reorientin l’activitat i que tothom se’n beneficiï. Insisteix,
doncs, que per assolir aquests objectius cal impulsar polítiques noves i no continuar
amb les del mandat anterior, que es varen caracteritzar per la inacció.
El Sr. PUIG recorda que el seu grup va promoure el recàrrec de l’impost turístic
perquè, entre altres raons, aquesta mesura permetia disposar de més diners per
promocionar Barcelona. Així, doncs, assegura que estan a favor de promocionar la
ciutat, sense cap mena de dubte, tal com han demostrat reiteradament.
En segon lloc, tot i que li agradaria coincidir amb el Sr. Marcé, puntualitza que la
proposició demana explícitament incrementar els recursos de què disposa Turisme de
Barcelona. Podria estar-hi d’acord si es vinculés aquest increment de recursos a una
major recaptació de l’impost turístic causada pel rellançament de l’activitat, però
entén que la iniciativa es refereix al moment actual. I en el moment actual allò que
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més li preocupa al seu grup són les finances municipals i les notícies sobre allò que
sembla que pretén fer el Govern central amb els romanents de tresoreria dels
ajuntaments.
En conclusió, diu que el seu vot s’ha d’interpretar en aquest context.
El Sr. SIERRA agraeix la tasca que han fet el Gremi d’Hotelers i Apartur durant la crisi
de la covid-19 i el seu compromís amb la ciutat cedint-ne les instal·lacions.
El Sr. BOU afirma que la proposició del Grup de JxCat la podria haver presentat
perfectament el Grup del PP. Constata, doncs, que ambdós grups es poden entendre
quan pensen en Barcelona sense condicionants identitaris.
Tot seguit, insisteix que el turisme és vital per a la ciutat perquè Barcelona és un gran
aparador. A més a més, l’activitat turística afecta tots els sectors econòmics, no
solament la restauració, sinó també la confecció, el calçat, l’art, la cultura o l’esport,
perquè qualsevol producte o servei que es pugui exposar pot ser comprat pels
turistes. Per tant, subratlla que el turisme aporta molts ingressos als barcelonins.
Reclama, doncs, que l’ajuntament ajudi aquest sector i que col·labori amb els
restauradors, perquè aquesta lluita no la poden perdre.
La Sra. ARTADI mostra sorpresa per la posició del Grup d’ERC, i del Sr. Puig en
particular, quan hi ha un acord ampli amb els altres grups per treballar per un turisme
millor i, a tal fi, per canviar les polítiques públiques en aquest àmbit. No pot entendre
que ERC s’oposi a fer aquest tipus de polítiques, tenint en compte la situació del
sector i les més de 98.000 famílies que en viuen directament o indirecta.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i desfavorable
d'Esquerra Republicana.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
10. –

(M1923/1070) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a
desenvolupar mitjançant Barcelona Activa, un Pla d'Ocupació (Programa Barcelona
Reactiva-T), destinant un pressupost mínim de 10 milions d'euros, amb l'objectiu de
potenciar la recuperació econòmica de la ciutat també a nivell de generació de llocs
de treball, en tots els sectors i col·lectius, amb especial atenció a aquells que tenen
una dificultat afegida a l'hora de trobar feina com els joves o els majors de 50 anys.
Aquest pla es posarà en marxa mitjançant totes les eines disponibles, inclosa una
aplicació digital d'intermediació entre empreses i persones en cerca d'ocupació, i
s'activarà durant aquest any 2020, ampliant-se fins la recuperació dels nivells
d'ocupació anteriors a la crisi de la Covid-19, dotant-lo pressupostàriament de forma
suficient en cada nou exercici.
La Sra. GUILARTE agraeix que el Govern municipal finalment hagi presentat una
estratègia sobre ocupació. Tanmateix, en aquesta estratègia troba a faltar més
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incidència en les mesures de contractació i d’avaluació dels programes que inclou. En
tot cas, valora positivament que hi hagi unanimitat en la necessitat de desenvolupar
un pla integral d’ocupació amb urgència. En aquest sentit, recorda la proposta que va
fer el Grup de Cs sobre aquesta qüestió en el marc del Fons covid de l’ajuntament.
A continuació, exposa que amb aquesta iniciativa pretenen consolidar aquest
compromís previ, concretar les mesures i aconseguir una dotació econòmica per
implementar-les de manera efectiva. Al capdavall, apunta que la realitat demana
consens i polítiques útils, especialment en aquests moments en què a Barcelona hi ha
una gran quantitat de comerços tancats, que són un indicador clar de la crisi actual
però sobretot de la paràlisi econòmica que es pot produir en els pròxims mesos si no
es prenen mesures immediatament. Afegeix que la situació de moltes famílies
barcelonines no convida a l’optimisme, ans al contrari, més aviat és desoladora.
Apunta que els restaurants que han obert en molts casos tenen uns ingressos del 30
% o el 40 % inferiors als que tenien habitualment i molts comerços continuen tancats.
Indica que cada negoci tancat implica empleats en situació d’ERTO o directament a
l’atur.
Seguidament, remarca que Barcelona és una ciutat comercial i de serveis, i al voltant
del 80 % dels treballadors d’aquests sectors han estat afectats pels ERTO. Afegeix que
el mes de juny el nombre d’aturats a Barcelona gairebé va arribar a les 100.000
persones, i alguns organismes i entitats ja adverteixen que serà difícil revertir aquesta
situació. Per tant, Barcelona necessita reactivar-se i protegir els llocs de treball en tots
els sectors d’activitat.
D’altra banda, apunta que aquest estiu amb prou feines han obert el 20 % dels hotels
de la ciutat i a més a més amb una ocupació baixa. En aquest context, hi ha hagut una
gran caiguda de la facturació i, per tant, el risc d’una pèrdua massiva de llocs de
treball és elevat. Recorda que Foment Comerç ha vaticinat una tardor devastadora si
no es prenen mesures urgents, i Barcelona Oberta els ha comentat que tan sols en el
sector del comerç hi ha en joc 10.000 llocs de treball, però aquesta xifra podria
arribar a superar els 25.000.
Pel que fa als ERTO, contempla la possibilitat que s’allarguin més enllà de setembre,
situació que significaria un alleujament per a molts treballadors, però es pregunta
què passarà més endavant. Així, apunta que entre el 20 % i el 30 % dels afectats per
aquests expedients poden perdre la feina de manera definitiva. Per tant, reclama que
l'Administració local, que és la més pròxima als ciutadans, faci tot el que calgui i més
per salvar el màxim nombre de llocs de treball.
A continuació, indica que el sector del comerç es queixa d’una certa manca
d’iniciativa municipal i de lentitud per donar-los suport i respostes als problemes que
pateix. Creu que gràcies a la pressió que ha exercit l’oposició municipal s’ha
aconseguit rebaixar algunes taxes o posposar alguns pagaments de tributs.
Tanmateix, opina que la resposta de l’ajuntament ha de ser molt més transversal i
més profunda.
Per aquestes raons, el seu grup presenta aquest pla d’ocupació, que anomenen
“Reactiva-T”, però més enllà del nom allò que importa és que es dugui a terme. Fan
aquesta proposta amb l’esperit que l’ajuntament integri totes les eines de què
disposa i que desplegui totes les seves competències per posar-lo en marxa. Creu que
aquest programa s’ha de liderar des de Barcelona Activa i que necessita un
pressupost inicial de 10 milions d’euros. Reclama que aquestes mesures es posin en

CCM 7/20 Economia

12/12

funcionament ja durant 2020 perquè, altrament, serà massa tard, i que s’ampliïn i
tinguin una vigència de diversos anys, fins que s’assoleixin els nivells d’ocupació
anteriors a la crisi. En definitiva, l’objectiu de la iniciativa és potenciar la recuperació
econòmica de la ciutat i generar llocs de treball o transformar-los en molts sectors,
amb una atenció especial als col·lectius que tenen una dificultat afegida per trobar
feina, com ara els majors de cinquanta anys, les dones, que sovint fan feines més
precàries, o els joves.
Pel que fa a les accions concretes que proposen, esmenta la culminació del
desenvolupament d’una aplicació digital en la qual es treballa, però que s’hauria
d’accelerar per tenir-la enllestida com abans millor. També proposen la intermediació
entre empreses i persones per a la cerca de feina, la coordinació entre l’Ajuntament
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana, les patronals i els sindicats, i una col·laboració
molt estreta amb les entitats dedicades a la recerca de feina, sobretot per a
col·lectius vulnerables. Insisteix que la resposta local davant de la pèrdua de llocs de
treball ha de ser molt transversal.
En conclusió, amb aquesta proposició demanen que el Govern elabori un pla
d’ocupació realista i adaptat a les circumstàncies actuals, més enllà de les estratègies
genèriques, que utilitzi els recursos propis però que també treballi conjuntament amb
la resta d’administracions per tal que Barcelona rebi tots els fons necessaris.
El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. En primer lloc, agraeix la
presentació d’aquesta iniciativa sobre polítiques actives d’ocupació. Creu que s’ha de
distingir entre polítiques passives, com els ERTO i tot el reguitzell de prestacions que
dóna l’Estat i que formarien part d’un altre debat, i les polítiques actives, que són les
que desenvolupen Barcelona Activa i el SOC, entén que de manera molt positiva, i
d’altra banda el foment de l’activitat econòmica, que té un impacte en el mercat
laboral i en l’ocupació. En un punt anterior de l’ordre del dia ja han comentat les
dades sobre l’augment de les desigualtats, que s’han accentuat especialment entre
joves i dones, i en els barris que tenen una renda per càpita menor.
D’altra banda, el seu grup està d’acord que els objectius principals d’aquesta iniciativa
i assenyala que les polítiques d’ocupació s’han de centrar a garantir una avaluació i un
seguiment correctes dels perfils dels beneficiaris d’aquestes mesures, a fomentar la
mediació entre oferta i demanda, especialment entre els centres de formació
professional i professional dual i el teixit productiu de la ciutat, i també s’han de
combinar els programes de formació i d’ocupació.
Dit això, considera que la qüestió dels recursos és transcendental i en aquest sentit
espera que els anuncis que ha fet el Govern espanyol no es confirmin o que es
reverteixin. En primer lloc, esmenta la retallada de 215 milions d’euros en les
transferències de l’Estat a la Generalitat perquè el SOC desenvolupi polítiques actives
d’ocupació, una retallada del 55 %, dada que considera molt rellevant. Espera, doncs,
que aquesta mesura es reverteixi. Afegeix que caldrà veure quin impacte tindrà
aquesta mesura sobre Barcelona Activa. Recorda que el SOC enguany ha fet una
aportació extraordinària d’1,2 milions d’euros a aquest organisme i que l’Ajuntament
de Barcelona també hi ha destinat quantitats importants, fins i tot superiors.
En segon lloc, comenta que si s’aplica la mesura que acaben d’anunciar el Govern
espanyol i la Federació Espanyola de Municipis, que qualifica de molt negativa, o bé
no es podrà executar el Fons covid de 90 milions d’euros o bé se’n deixaran
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d’executar més de 200 milions d’altres partides. Apel·la, doncs, als grups que tenen
representació al Congrés dels Diputats a lliurar aquesta batalla, que considera
necessària, perquè el paper de l'Administració local en aquesta crisi no es limiti a fer
de banc de l’Estat, que en definitiva és el que significa la mesura que s’acaba
d’anunciar, sinó que pugui ser un agent actiu per lluitar contra l’actual crisi econòmica
i social i que continuarà durant els propers mesos.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
El Sr. MASCARELL valora positivament la bona intenció de la proposició i dona per
reproduïts els arguments que ha exposat en el debat del Pla d’impuls a l’ocupació.
Tanmateix, tot i que troba que les mesures proposades són positives, considera que
no són suficients. Assenyala que la situació del mercat laboral ja era preocupant
abans de la pandèmia i en aquest moment ja és dramàtica, de manera que es pot
caure en una situació en què molts joves i dones tindran grans dificultats i el nivell
d’atur a la ciutat pot arribar a nivells extraordinaris.
Davant d’aquesta situació alarmant, opina que els grups municipals s’han d’exigir a si
mateixos el màxim rigor i la màxima ambició. Entén, doncs, que cal implementar
polítiques actives. Manifesta que la recuperació econòmica de la ciutat i la generació
de llocs de treball afecta molts sectors i col·lectius, i va molt més enllà de les mesures
que es poden dur a terme amb els 10 milions d’euros que es reclamen en aquesta
proposició. Creu que aquest hauria de ser un element central del pacte de ciutat i que
el Govern municipal hauria de donar facilitats a les empreses i, per tant, hauria de
llevar tot tipus d’entrebancs per a crear-ne de noves. Insisteix, doncs, que el pla de
renovació de l’economia hauria de ser un element central del Pacte per Barcelona.
Així, suggereix que s’hauria de comptar amb els sectors tradicionals, amb els nous
treballadors independents i autònoms. També s’haurien de tenir en compte les noves
formes de treball interines o mitjançant plataformes digitals. En conclusió, reclama
que l’ajuntament sigui un agent facilitador de l’activitat econòmica i no un generador
d’entrebancs més o menys constants. Per tant, opina que no n’hi ha prou a crear
eines d’intermediació, sinó que s’ha de generar feina, la qual cosa vol dir crear
empreses.
Per acabar, reclama que tots els grups treballin conjuntament per arrencar
compromisos a l'Administració de l’Estat. Qualifica d’escàndol la notícia que s’ha
acabat de conèixer sobre la pretensió del Govern central de quedar-se els romanents
de tresoreria municipals, una mesura molt preocupant per a l’Ajuntament de
Barcelona i per a la resta d’ajuntaments de Catalunya. A més a més, indica que la
disminució de la subvenció al SOC per dur a terme polítiques actives és una altra
mesura inacceptable. Davant d’aquesta situació, doncs, assenyala que calen respostes
comunitàries tan sòlides com sigui possible i reitera que estan parlant de xifres molt
superiors als 10 milions d’euros que es reclamen en aquesta iniciativa.
Per totes aquestes raons, tot i admetre la bona intenció de la proposició, anuncia
l’abstenció del Grup de JxCat.
El Sr. BOU fa un resum de la proposició i, de les mesures que s’hi proposen, en
destaca l’ús d’una aplicació informàtica que connecti empreses i persones que
cerquen feina. El Grup del PP considera que aquesta proposició és positiva però, tal
com ha manifestat en el debat d’un punt anterior de l’ordre del dia, en aquest
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moment pel seu grup hi ha dues prioritats principals. En primer lloc, s’hauria de
plantejar què pot oferir l’ajuntament a les empreses perquè contractin persones amb
difícil ocupabilitat i el seu grup sempre ha defensat que més que atorgar subvencions,
la mesura més útil és apostar pels avantatges fiscals lligats a la contractació. La
segona prioritat, afegeix, consisteix a crear les condicions que facilitin la creació
d’ocupació. Per assolir aquest objectiu, opina que, a més a més d’una fiscalitat
raonable, cal reduir les traves administratives i donar seguretat jurídica a les
empreses. Per tant, critica eines com la moratòria, entre d’altres.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
La Sra. PARERA creu que els portaveus que han intervingut anteriorment ja han
resumit els continguts i els objectius de la proposició. Anuncia el vot favorable del
Grup de Barcelona pel Canvi perquè està d’acord en l’objectiu de generar ocupació,
especialment entre un col·lectiu que tindrà moltes dificultats per trobar feina.
Tot seguit, considera que Barcelona Activa està fent una bona feina, està abordant les
responsabilitat sense complexos i és un bon instrument per aplicar aquestes
polítiques. Afegeix que els ajuts a la contractació es poden donar de diferents
maneres, mitjançant ajuts directes i també mitjançant beneficis fiscals o altres ajuts
indirectes. Opina que aquestes mesures no són excloents i que s’han de contemplar
totes.
D’altra banda, el seu grup també és molt favorable a implementar l’aplicació
informàtica que proposa aquesta iniciativa. En aquest sentit, argumenta que s’han de
facilitar els tràmits i posar en contacte les empreses amb els aturats de manera àgil.
Creu que és positiu, doncs, que aquesta feina es pugui fer des de l'Administració i
subratlla que aquesta eina informàtica es posa a disposició de les empreses i dels
aturats de forma absolutament gratuïta.
Per acabar, desitja que les propostes que fan tots els grups ajudin a millorar la
situació per la qual travessa la ciutat de Barcelona.
La Sra. GIL mostra l’acord dels grups del Govern amb la iniciativa i remarca que fins i
tot el grup proposant i el Govern han coincidit en el moment de presentar les
propostes respectives. Agraeix, doncs, el compromís del Grup de Cs en la defensa de
l’ocupació a la ciutat de Barcelona.
Tot seguit, recorda que l’ajuntament no té competències en matèria laboral, però
tanmateix creu que tots els grups tenen clar que el consistori té la responsabilitat
d’actuar en aquest àmbit perquè és l’administració més propera al ciutadà. Apunta
que el primer objectiu de les polítiques d’ocupació és generar llocs de treball i no pas
tenir aturats molt ben formats. En aquesta línia, assenyala que el Govern municipal
ha dut a terme diverses actuacions que sobrepassen els 10 milions d’euros que es
proposen en aquesta iniciativa. Entre elles, destaca els 5 milions d’euros a ajudes
directes als autònoms, els 2 milions del Bo cultural, el milió a ajuts a propietaris que
abaixin el lloguer a comerciants i l’activació d’un equip de mediació per intentar que
no es tanquin establiments a causa del lloguer, els 2,7 milions destinats al programa
“Impulsem el que fas” o la coordinació amb els serveis socials mitjançant el programa
Làbora per treballar amb els col·lectius més vulnerables.
A continuació, recorda que l’any anterior Barcelona Activa i el conjunt de
l’ajuntament varen atendre 30.000 persones que cercaven feina o que necessitaven
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millorar l’ocupabilitat. Amb el pla que han presentat esperen augmentar aquesta xifra
en un 50 % durant 2020. Creu que aquest és un objectiu realista i representa una taxa
de cobertura prou raonable respecte al creixement de l’atur que s’ha produït en
aquests moments.
D’altra banda, puntualitza que el Govern no ha presentat una estratègia general, sinó
un pla d’acció i d’impuls amb mesures concretes per fer front a la situació generada
per la pandèmia de la covid-19. Afegeix que l’Estratègia per l’ocupació ja existeix i que
les mesures que han presentat ara s’han treballat en el si d’aquesta estratègia i tenen
el suport de les entitats que en formen part i de la permanent, amb la qual han
treballat durant el confinament. També tenen el suport dels sindicats i de les
patronals. Per tant, assegura que les mesures que ha presentat el Govern no són fruit
de cap improvisació, sinó de molta feina de moltes persones i entitats.
Pel que fa a la intermediació i a les eines que es proposen en aquesta iniciativa, el
Govern hi està d’acord. Apunta que s’ha de fer un salt qualitatiu, però no solament
amb les eines d’intermediació. Així, comenta que estan intentant elaborar un
expedient únic, a semblança del que hi ha en el sistema sanitari, de manera que les
persones que passin pel SOC, per l’ajuntament o per qualsevol altre organisme
tinguin un expedient laboral únic, que també seria útil per a la gestió de la informació
i de les dades. El Govern, afegeix, vol analitzar les polítiques públiques i fer seguiment
de les persones que passen pels programes municipals, de manera que també estan
treballant en aquesta qüestió.
Finalment, creu que tothom està d’acord que cal garantir els recursos de Barcelona
Activa destinats a ocupació. El Govern municipal està treballant des d’aquest punt de
vista amb l’Àrea Metropolitana, amb la Diputació de Barcelona i amb la Generalitat de
Catalunya.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable dels grups del Govern.
La Sra. GUILARTE dóna les gràcies als grups que han donat suport a la proposició i
també al Govern pel Pla d’impuls de l’ocupació, el qual permetrà dur a terme la
mesura que proposa el seu grup. Insisteix que per afrontar la situació actual no n’hi
ha prou amb un pla d’ocupació, sinó que cal parlar de fiscalitat i d’avals a les
empreses, entre altres qüestions, per configurar un conjunt de mesures transversals.
En tot cas, subratlla que l’ocupació és un tema molt important. Tal com ha dit en la
primera intervenció, reitera que el pla que ha presentat el Govern hauria d’incidir en
la contractació més que no pas en la formació, tot i que aquesta també és molt
important. Així, doncs, considera que aquest pla és una bona mesura.
Per acabar, replica al Sr. Mascarell com es pot exigir que es faci més quan no s’ha
començat a fer res. Espera, doncs, que la Generalitat de Catalunya sigui valenta, que
destini més recursos a l’ocupació i que entre tots puguin fer que Barcelona disposi de
més recursos per impulsar aquest tipus de polítiques. Creu que tots estan d’acord que
són necessàries i que s’han d’implementar immediatament.
El Sr. MASCARELL admet que la millor manera d’afrontar les qüestions és començant
a treballar-hi, però opina que la pitjor manera és que tots plegats s’instal·lin en un
punt de conformisme que els impedeixi situar-se en el nivell d’exigència que la ciutat i
el moment requereixen. Demana que s’interpreti l’abstenció del seu grup en aquesta
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iniciativa com una crida al Govern de la ciutat perquè no es conformi, perquè el que
tenen entre mans és massa important.
El Sr. BOU està d’acord que no es poden conformar amb la situació quan hi ha tanta
gent a l’atur, especialment aquells que venen del món empresarial, com ell mateix, i
veuen el que està passant. Així, doncs, reclama que es destinin tots els recursos
possibles a aquesta qüestió, amb intel·ligència i voluntat, i ajudar aquells que més ho
necessiten, que són els treballadors.
Pel que fa a la proposició, està segur que pot ser millorable, però considera que
qualsevol iniciativa que tingui objectiu de crear ocupació és positiva, perquè quan un
país dona feina els problemes es dissipen, però quan hi ha atur els problemes surten
per tot arreu. Aquest, conclou, és el gran problema que han tingut durant les crisis
anteriors i que es torna a produir en aquesta.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció
de Junts per Catalunya.

APROVADA
El PRESIDENT anuncia que els punts 11 i 22 de l’ordre del dia es tractaran
conjuntament.
Del Grup Municipal Partit Popular:
11. –

(M1923/1058) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal i
als grups polítics a comprometre’s a incloure una reducció substancial de la taxa de
terrasses i vetlladors en les Ordenances Fiscals per l’any 2021 amb l’objectiu de
facilitar la recuperació econòmica del sector de la restauració de la ciutat.
El Sr. BOU exposa que la restauració és un dels sectors més importants de Barcelona,
amb gairebé 9.000 locals censats, i lamenta que també sigui un dels sectors més
perjudicats per la crisi econòmica provocada per la covid-19. Segons un diari, que
esmenta fonts de l’ajuntament, s’espera que el PIB relacionat amb el sector
experimenti una caiguda del 12,5 %, que podria arribar al 15,4 % en el pitjor dels
casos. Afegeix que la restauració ja havia estat un dels sectors més perjudicats pel
projecte d’ordenances fiscals aprovades el mes de desembre proppassat. Recorda
que el Grup del PP hi va votar en contra perquè, entre altres apujades, la taxa de
terrasses es multiplicava per 2,9, és a dir, gairebé es triplicava. Si en aquell moment
aquest increment ja els semblava desmesurat, amb la crisi econòmica actual
consideren que és un autèntic despropòsit.
Per aquesta raó, el seu grup va donar suport al decret del Govern municipal, el qual,
cedint davant de la insistència dels grups de l’oposició i del Gremi de Restauració,
reduïa en un 75 % la taxa de terrasses durant l’any 2020. També varen donar suport al
decret que permetia l’ampliació de la superfície de les terrasses o el nombre de
taules. No vol insistir en el caos provocat per la lentitud de l’ajuntament en la
resolució de les sol·licituds presentades relacionades amb les terrasses perquè no és
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l’objecte d’aquesta proposició. Apunta que la setmana anterior el Govern municipal
va anunciar que els permisos per ampliar els espais destinats a terrasses s’allargarien
durant l’any 2021 perquè els restauradors ja havien advertit que el període de
recuperació seria més llarg d’allò que s’havia previst. Constata que lamentablement
aquesta percepció va ser encertada.
De la mateixa manera que el seu grup celebra que el Govern prengués aquesta
mesura, també demanen que es mantingui la disminució de la taxa de terrasses.
Argumenta que no pot ser que enmig d’aquesta crisi econòmica, que és de grans
proporcions, la fiscalitat de les terrasses per a 2021 torni a la situació prèvia a la crisi.
Com a empresari, garanteix que la situació encara empitjorarà més perquè
l’economia és més lenta que la política. Per tant, proposa que el Govern municipal
s’anticipi als esdeveniments perquè caldrà donar tot el suport possible als
restauradors per evitar el tancament d’establiments.
En conclusió, amb aquesta proposta pretén que l’ajuntament enviï als restauradors
un missatge de confiança i d’esperança, i que es comprometi a reduir la taxa de
terrasses en el proper projecte d’ordenances municipals.
La Sra. PARERA pregunta si el Govern té previst o no mantenir la reducció de la taxa
de terrasses més enllà de 2020. Recorda que fruit d’una negociació amb el Gremi de
Restauració i amb els grups de l’oposició es varen aprovar dues mesures, una
d’urbanística sobre l’ampliació de terrasses i una altra d’econòmica sobre la taxa.
Assenyala que l’anunci del Govern municipal d’allargar la vigència de la primera
d’aquestes mesures sense fer cap referència a la segona ha generat dubtes al Grup de
Barcelona pel Canvi. Per tant vol saber si el Govern té la voluntat d’establir una
pròrroga de la taxa de terrasses més enllà de 2020, atès que aquesta és una mesura
que es va negociar conjuntament amb l’ampliació de terrasses. Entén que en aquest
cas és difícil que es pugui anunciar que aquesta mesura tindrà vigència fins a final de
2021, tal com es va fer amb l’ampliació de terrasses perquè la valoració de les xifres
econòmiques no es fa de la mateixa manera que la valoració de l’ús de l’espai, però el
seu grup creu que és necessari allargar la reducció de la taxa més enllà de final de
2020.
En definitiva, pregunta al Govern si està considerant aplicar aquesta mesura i si ha fet
alguna simulació de xifres tenint en compte les dades que va obtenint i les previsions
d’ingressos.
El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Exposa que el 21 de maig
es varen publicar a la Gaseta municipal el decret que reduïa la taxa de terrasses i el
que permetia ampliar-les. Recorda que a mitjan abril el seu grup ja havia fet aquestes
propostes al Govern municipal perquè entenia que eren mesures necessàries per al
comerç i la restauració. En aquell moment ja varen manifestar que aquest acord
arribava tard i malament, i varen advertir que hi hauria problemes per gestionar les
sol·licituds, com lamentablement s’ha constatat. En aquest sentit, assenyala que les
darreres dades oficials demostren que els restauradors de la ciutat s’han d’espavilar
com poden per afrontar aquesta situació, que qualifica de greu. Per tant, apunta que
el sector de la restauració, com la resta de sectors, necessiten tot el suport municipal,
però en la majoria de casos no s’ha donat resposta a les sol·licituds i en casos com el
Raval la pràctica totalitat de sol·licituds han estat denegades.
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A continuació, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt per dos motius. En
primer lloc, recorda que el decret d’alcaldia ja recull en el punt 2 de la disposició final
que aquesta mesura serà aplicable com a mínim fins al 31 de desembre de 2020 i
contempla la possibilitat d’allargar aquest termini prèvia avaluació de la situació i si
s’aprecien condicions d’excepcionalitat i d’emergència sanitària que ho justifiquin. En
segon lloc, l’anunci de mesures paral·lelament a la publicació de les dades, que
qualifica de nefastes, sobre la gestió de les llicències de terrasses al seu grup li fa la
sensació que és una cortina de fum. Creu que el sector de la restauració es mereix
que els acords s’apliquin i no pas que es vagin anunciant mesures per amagar allò que
no ha funcionat.
En conclusió, per seguretat jurídica, per responsabilitat i per afavorir el sector de la
restauració, reclama que el Govern municipal compleixi amb tot allò a què s’ha
compromès. Opina que un cop complerts aquests compromisos serà el moment de
debatre altres qüestions. Tanmateix, reconeix que probablement, veient com
evolucionen els esdeveniments, caldrà anar en la direcció que proposa aquesta
iniciativa. Així, doncs, agraeix que el Grup del PP l’hagi presentada.
La Sra. ARTADI agraeix als grups proposants que hagin plantejat aquesta qüestió i
frisen per conèixer la resposta del Govern. No sap si els donaran més informació o bé
si aquesta la trobaran en rodes de premsa o en notes compartides.
A continuació, anuncia el vot favorable del Grup de JxCat a la proposició. Recorda que
no varen donar suport a les ordenances fiscals en bona part per l’increment, que
qualifica de desmesurat i abusiu, en la taxa de terrasses. Per tant, considera que
aquesta ordenança s’hauria de modificar, fins i tot si no s’hagués produït la situació
provocada per la crisi de la covid-19. Entén que els detalls d’aquesta ampliació els
acabaran de negociar en el context del pressupost de 2021. Tanmateix, si
l’ajuntament no pot utilitzar el romanent de tresoreria té dubtes sobre l’endeutament
que serà necessari perquè, altrament, no es podrà tancar el pressupost de l’any
vinent. En tot cas, mostra la predisposició del seu grup per negociar una mesura que
corregeixi aquesta circumstància.
Tot seguit, exposa que en aquest moment hi ha una forta davallada de la facturació
en el sector de la restauració, que podria arribar al 60 %, i que es tancaran entre el 20
% i el 30 % de negocis si no milloren les xifres durant el 2020, millora que en gran part
depèn del resultat de l’ampliació de terrasses. Tanmateix, recorda que tota l’oposició
va pressionar molt perquè aquesta mesura s’aprovés ràpidament i que el Govern
havia manifestat que s’aplicaria en vint-i-quatre hores, més tard es va dir per escrit
que aquest termini seria de quinze dies i en aquest moment es parla de la primera
quinzena d’agost. Assenyala que en aquest moment no hi haurà ningú a Barcelona i,
per tant, l’ampliació de terrasses no serà una mesura efectiva. A més a més, critica la
manca de dades disponibles sobre aquesta qüestió i, per tant, critica la manca de
transparència del Govern municipal. En tot cas, les dades que es coneixen indiquen
que el nivell de tramitació és molt baix i el rebuig de sol·licituds és molt alt, amb casos
inexplicables com el de Ciutat Vella, on el Govern no ha complert els compromisos
que havia adquirit.
En conclusió, opina que l’anunci d’allargar la mesura fins a 2021 s’ha fet per tapar
aquesta mala gestió, perquè no es produeixin tantes queixes i perquè sembli que
aquesta mesura ha estat útil, quan en realitat opina que fins aquest moment no ha
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estat així.
El Sr. SIERRA manifesta que la desconnexió entre el Govern municipal i el Grup d’ERC
amb el sector de la restauració de Barcelona només és comparable a l’assetjament, al
menyspreu i al maltractament que ha patit aquest sector durant els darrers cinc anys.
En aquest sentit, qualifica d’atracament a la restauració de Barcelona l’aprovació de
les ordenances fiscals per a 2020, que establia increments de les taxes que en alguns
casos arribaven fins al 400 %, amb l’excusa que es tractava de zones premium.
Després d’un tancament que s’ha allargat més de tres mesos i amb moltes
restriccions pel que fa a l’aforament, el Govern pretén mantenir aquestes taxes,
malgrat que hi pugui haver bonificacions, taxes que ni tan sols varen rebre el suport
del Grup de JxCat.
A continuació, recorda que el Grup de Cs ja va advertir que per parlar d’un pacte de
ciutat s’havien de contemplar els impostos i les ordenances, però els grups del
Govern i el d’ERC hi varen votar en contra. Finalment, quan es varen adonar de la
situació real i a causa de la pressió que varen rebre, varen acceptar la reducció del 75
% de la taxa de terrasses. Tanmateix, apunta que aquesta mesura és irreal perquè no
respon a la situació de 2020 ni de 2021, i probablement tampoc a la de 2022. Per
tant, reclama que, com a mínim, es retorni a les ordenances anteriors i, fins i tot en
aquestes condicions, que es mantinguin determinades exempcions. Assenyala que els
establiments no podran pagar aquestes taxes.
D’altra banda, tal com ha argumentat en el debat d’un punt anterior de l’ordre del
dia, la funció de l’ajuntament no és crear llocs de treball, sinó que ha de crear les
condicions perquè els empresaris i els autònoms de la ciutat en creïn de nou i
mantinguin el que ja existeix. Indica que en molts casos les terrasses permeten
mantenir els negocis de restauració familiars, d’autònoms i de petits empresaris que
s’han jugat el patrimoni i el tenen tot invertit en aquests negocis, però no poden
dormir a causa de la inseguretat jurídica a què els aboca l’ajuntament. Quan parla de
crear les condicions necessàries per generar ocupació, doncs, es refereix a aquestes
qüestions.
A continuació, qualifica de chapuza i de maltractament del sector l’actuació de la
regidora Sanz en la qüestió de l’ampliació de les terrasses. Reprenent l’argumentació
de la Sra. Artadi, assenyala que si aquesta ampliació no es fa fins al mes d’agost serà
massa tard, perquè la situació límit ja es donava un mes enrere i continua en aquest
moment, però el Govern continua ignorant el sector i no li dona la resposta que ha de
menester. Assegura que si aquesta qüestió depengués del seu grup els terminis
s’haurien complert rigorosament, encara que haguessin hagut de treballar fins a altes
hores de la matinada.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
La Sra. BALLARÍN comença la intervenció reiterant la solidaritat del Govern amb el
sector de la restauració i el seu suport. Tal com s’ha manifestat en les intervencions
anteriors, aquest sector crea riquesa i genera ocupació, però a més a més dona vida,
identitat, alegria i orgull per a Barcelona.
Dit això, recorda que des del moment en què es va decretar l’estat d’alarma i el
tancament de tota activitat no essencial, des de l’ajuntament es va començar a
treballar per protegir els sectors econòmics més afectats pel confinament, varen
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intentar minimitzar-ne la caiguda d’ingressos i la manca de liquiditat. Així, doncs, el
Govern municipal va intentar aplicar les polítiques sobre les quals té competències,
combinant mesures urbanístiques, econòmiques i fiscals, adreçades a tots els sectors
econòmics. Sobre totes aquestes qüestions, afegeix, n’han parlat reiteradament amb
tots els grups municipals.
A continuació, constata que un dels sectors més afectats per la crisi ha estat el de la
restauració i el Govern el va voler protegir de manera especial per la importància que
té per a la reactivació econòmica de la ciutat, per la riquesa econòmica que genera i
per la importància del nombre de llocs de treball del sector, que representa un 9 % de
la població activa de Barcelona.
D’altra banda, recorda que l’Estat ha regulat l’establiment d’ERTO i celebra que no
s’hagi reproduït la situació de 2008, moment en que no hi havia aquests expedients.
Si bé en aquell moment no hi va haver un tancament generalitzat d’establiments,
assenyala que la situació també va ser molt complicada. Subratlla les prestacions que
s’han atorgat als autònoms i les mesures tributàries que ha establert el Govern de
l’Estat. En aquest context, afegeix que l’ajuntament de Barcelona també va elaborar
un pla dotat amb 30 milions d’euros per implementar mesures de suport a
l’economia, que han tingut efectes molt positius sobre la restauració. En aquest
sentit, apunta que aquest sector també s’ha beneficiat de la prestació de 300 euros
per als autònoms. També esmenta la bonificació del preu públic de la recollida de
residus comercials durant l’estat d’alarma, que es va pactar amb tots els grups de
l’oposició i que ha beneficiat el sector de la restauració, com també les subvencions al
lloguer de locals comercials de menys de 300 m2 o els ajuts a la digitalització, el nou
calendari fiscal i la pròrroga en el pagament de tributs, i la campanya de comunicació
que es va realitzar. Totes aquestes mesures es varen explicar quan en el darrer
Plenari varen presentar el Pla de xoc per al comerç, mercats i restauració, i varen
tenir l’ocasió de debatre-les extensament.
Seguidament, apunta que les mesures que han tingut més ressò, perquè segurament
són les més importants, han estat les que afectaven les terrasses de bars i
restaurants. Assenyala que la situació era extraordinària, aquests establiments varen
haver de tancar i varen tornar paulatinament i de manera molt lenta i limitada a
l’activitat normal. Opina que aquesta situació, que encara s’està vivint, ha permès que
el sector, els grups de l’oposició i el Govern municipal entenguin que davant d’una
situació extraordinària cal prendre decisions extraordinàries. En aquest context, es va
decidir que durant el període d’alarma no es cobraria la taxa de terrasses i, un cop
aixecat l’estat d’alarma i les terrasses varen poder tornar a instal·lar-se, es va establir
una rebaixa del 75 % de la taxa fins a final de 2020. També varen acordar
l’endarreriment en el cobrament dels tributs fins al mes d’octubre. Remarca que totes
aquestes mesures es varen acordar amb diàleg i pacte amb el sector, potser no tant
com haurien volgut perquè el gremi és exigent i defensa els seus interessos, i amb
consens amb tots els grups municipals. Comenta que aquestes mesures han suposat
una disminució de gairebé 9 milions d’euros sobre la recaptació prevista de la taxa de
terrasses.
A continuació, subratlla que, a més a més de la reducció de la taxa, s’ha pres una
mesura per poder ampliar de manera extraordinària la superfície ocupada per les
terrasses per tal que els establiments puguin mantenir el màxim nombre possible de
taules i complir amb les especificacions de distanciament social. A més a més,
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mitjançant el decret d’alcaldia que s’ha esmentat anteriorment, s’ha permès que
restaurants i bars que no tenien llicència per instal·lar terrasses puguin optar a obrirne de noves per compensar les limitacions d’aforament que s’han establert a l’interior
dels locals. Afirma que aquest seguit d’iniciatives ha estat ben rebut pel sector de la
restauració. En aquest sentit, recorda que s’han rebut més de 5.000 sol·licituds
d’ampliació de terrasses i quan tot el procés acabi s’hauran guanyat 25.000 metres
quadrats d’espai públic per a terrasses a Barcelona, i hi haurà mil llicències més de les
que hi havia abans de la crisi de la covid-19.
Tot seguit, reconeix que al Govern li hauria agradat donar resposta a aquests
expedients amb més rapidesa, però apunta que en l’àmbit polític també existeix la
separació de poders i apunta que una cosa és prendre les decisions polítiques
pertinents i una altra cosa és com s’apliquen. En tot cas, subratlla que s’ha fet un
esforç considerable i diu que hi ha setanta-dues persones de nova incorporació que
treballen intensament en la tramitació de les llicències. Assegura que de mica en mica
aquesta gestió s’està agilitzant i apunta que amb l’aplicació antiga, que encara era
manual, no es podia anar més ràpid. Afegeix que l’aplicació d’aquestes mesures
tindran un cost de 6 milions d’euros, que se sumen als gairebé 9 milions destinats
específicament al sector de la restauració. En tot cas, comenta que es va valorar la
possibilitat d’accelerar aquestes tramitacions i els hauria agradat que s’hagués pogut
fer mitjançant una declaració responsable dels restauradors, però atesa la
concurrència de terrasses i de circulació de vehicles, cal una intervenció
administrativa prèvia.
Pel que fa a l’any 2021, indica que el Govern municipal ja ha anunciat que les mesures
de seguretat continuaran essent necessàries, entre elles el distanciament social. A
més a més, han volgut aprofitar la feina feta per ampliar algunes mesures fins al 31 de
desembre de 2021, una decisió molt aplaudida pel sector.
Per acabar, anuncia l’abstenció del Grup del PSC perquè el debat sobre les taxes ha de
ser un debat global i per abordar-lo s’han de tenir més dades sobre la situació. Creu
que s’hauran de rebaixar les taxes per a 2021, però abans de prendre una decisió
demana que hi hagi més dades sobre l’evolució de la situació econòmica i
l’emergència sanitària, i hauran de veure com plantegen el pressupost de 2021. En
aquests moments, doncs, no pot afirmar que es faran o que es deixaran de fer
rebaixes de les taxes, tot i que és probable que s’hagin de fer. En tot cas, insisteix que
no s’han d’avançar al debat de les ordenances i sobre la pròrroga del decret, la qual ja
varen preveure que es podria produir.
El Sr. BOU apunta que el seu grup esperarà a veure com evoluciona la situació, però la
qüestió és que quan arribi el moment es pugui adoptar la mesura que proposen. Tot i
que no pot preveure el futur, reclama que l’ajuntament sigui capaç d’anticipar-se als
esdeveniments i no té cap dubte que aquesta mesura s’haurà de prendre. Insisteix
que l’ajuntament ha d’ajudar les empreses perquè no tanquin i no es perdin llocs de
treball, i considera que l’abaixada de taxes és una de les poques mesures que pot
prendre l'Administració municipal.
Celebra que el Grup de JxCat hagi entès quin és el problema actual i el que es
produirà en el futur. Lamenta que no tots els grups pensin igual i constata que
s’hauran d’esperar perquè tots arribin a la mateixa conclusió.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Sierra, està d’acord que la funció de l’ajuntament és
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crear les condicions necessàries per al manteniment i la generació de llocs de treball, i
no pas crear riquesa, perquè la riquesa la creen les empreses i els treballadors, els
quals alimenten la nació sencera. Reclama, doncs, que l’ajuntament no sigui un
obstacle, sinó que posi els mitjans necessaris perquè els emprenedors, als quals
qualifica de bojos insignes, puguin invertir els estalvis i hipotecar-se per crear una
empresa i contractar gent. Apunta que els nivells d’atur deixaran de ser terribles quan
les empreses comencin a contractar treballadors i insisteix que això serà possible
quan les empreses siguin fortes i les autoritats, en aquest cas municipals, els donin
suport. Altrament, conclou, no hi haurà solució. Admet que es poden contractar més
funcionaris, però assenyala que si aquests no produeixen la conseqüència és que es
gasta l’erari públic i que s’apugen els impostos.
Quant a la intervenció de la Sra. Ballarín, indica que segurament és la membre de la
comissió més ben preparada i que té grans coneixements, sobretot en l’àmbit de
comerç. Per tant, no entén que no comprengui la importància d’adoptar aquesta
mesura. En tot cas, constata que hauran d’esperar fins que el Govern es decideixi a
actuar. Adverteix, però, que seguirà de prop aquesta qüestió perquè l’ajuntament ha
d’ajudar el sector de la restauració.
La Sra. PARERA indica que han tractat conjuntament dos punts de l’ordre del dia que
tractaven exclusivament sobre el manteniment de la reducció d’una taxa. Constata
que dels vuit minuts d’intervenció de què disposava el Govern n’han esmerçat sis a
fer una llista dels ajuts que ha atorgat el Govern al gremi.
Dit això, dona la pregunta per contestada perquè la Sra. Ballarín ha reconegut que no
els quedarà més remei que mantenir la rebaixa de la taxa. Lamenta, però, que el
Govern s’avingui a prendre aquesta mesura simplement perquè no els en quedarà
més remei i no perquè estiguin convençuts que aquesta taxa s’ha de rebaixar.
A continuació, reflexiona que els ajuts que es puguin donar al gremi, que són puntuals
i per respondre a una situació crítica i puntual, no serviran de res si els han de
destinar a pagar una taxa que els imposa l’ajuntament. Reclama, doncs, que aquests
ajuts es destinin a mantenir llocs de treball, a pal·liar les pèrdues ocasionades pels
mesos de tancament, a tornar a obrir el negoci, entre altres, però no pas a pagar una
taxa que era clarament excessiva i abusiva. Recorda que el seu grup ja es va oposar a
l’apujada de la taxa perquè consideraven que l’increment aplicat era desproporcionat.
A més a més, indica que han parlat poc sobre els criteris de segmentació de la ciutat
per classificar les terrasses en un o altre nivell. Opina que aquesta qüestió també
s’haurà d’abordar quan es revisi la taxa. En conclusió, defensa que la rebaixa de la
taxa sigui un ajut més de l'Administració, complementari dels altres.
Tot seguit, critica que el Govern es vanti de no haver cobrat la taxa mentre els
establiments han estat tancats perquè no es pot cobrar una taxa per una activitat que
no s’està exercint. Entén, doncs, que s’hi s’hagués cobrat l’ajuntament hauria estat
obligat a retornar aquests imports.
Finalment, el seu grup esperarà fins al moment que s’hagi de fer la revisió de la taxa,
valoraran quin ha de ser el percentatge de la rebaixa i durant quant de temps s’ha
d’aplicar. Admet que aquesta qüestió ha de quedar oberta i que la decisió final es
prendrà en funció de la negociació dels pressupostos i després d’analitzar els nivells
d’ingressos de l’ajuntament. Tanmateix, demana que quan arribi el moment no es
revisi solament la taxa de terrasses, sinó que es faci una revisió profunda de totes les

CCM 7/20 Economia

12/12

ordenances fiscals.
La Sra. ARTADI demana que hi hagi més previsibilitat. Valora positivament que el
Govern estigui disposat a modificar la taxa de terrasses per a 2021. Recorda que
inicialment el Govern municipal suggeria que els establiments reduïssin el nombre de
taules per pagar menys en concepte d’aquesta taxa. En tot cas, assenyala que és en
aquest moment quan els bars i restaurants estan prenent decisions i tancant, i per
tant com més previsibilitat i seguretat jurídica hi hagi serà més fàcil salvar els negocis.
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi i l'abstenció de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

APROVADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
12. –

(M1923/1052) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: PRIMER.- Instar al Govern espanyol a derogar mitjançant Reial Decret Llei en
el termini màxim de 15 dies l’article 18.3 del Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer,
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral pel que es modifica l’article
51 de l’Estatut dels Treballadors. SEGON.- Instar al Govern espanyol a complir amb les
promeses electorals i els compromisos adoptats i derogar íntegrament en el termini
màxim de 2 mesos el Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral. TERCER.- Instar al Govern espanyol a derogar
íntegrament en el termini màxim de 2 mesos la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de
mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. QUART.- Informar d’aquests
compromisos al Govern espanyol i als Grups Parlamentaris representats en el Congrés
dels Diputats i el Senat.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1052) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: PRIMER.- Instar al Govern espanyol a derogar amb la màxima celeritat i
mitjançant Reial Decret Llei l’article 18.3 del Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de
febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral pel que es
modifica l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors. SEGON.- Instar al Govern
espanyol a complir amb les promeses electorals i els compromisos adoptats i
derogar íntegrament el Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral amb la màxima celeritat. TERCER.Instar al Govern espanyol a derogar íntegrament i amb la màxima celeritat la Llei
35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de
treball. QUART.- Informar d’aquests compromisos al Govern espanyol i als Grups
Parlamentaris representats en el Congrés dels Diputats i el Senat.
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El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. En primer lloc, exposa que
aquesta proposició té molt a veure amb la ciutat de Barcelona, malgrat que algú
pugui pensar el contrari. Indica que no cal apel·lar a casos concrets recents, tot i la
situació provocada amb el registre de l’ERO de Nissan, que pot afectar més de 20.000
persones entre treballadors directes i indirectes, i molts altres casos que es
produeixen a l’àrea metropolitana, però subratlla que aquesta situació afecta molts
veïns de la ciutat de Barcelona.
A continuació, apunta que la proposició fa referència a la legislació laboral, però
també tenen interès a parlar de política industrial i analitzar com aquesta política
industrial es veu afectada per la legislació laboral. En aquest sentit, comenta que el
capitalisme globalitzat durant els darrers quaranta anys ha facilitat la tendència a
l’especialització de la producció mundial i a la deslocalització de la indústria, que s’ha
desplaçat dels països occidentals cap a altres parts del món amb l’argument, que
qualifica d’eufemisme, de reduir costos laborals, que no és altra cosa que la
vulneració dels drets laborals més essencials.
Pel que fa a les dades de l’Estat espanyol, esmenta que l’any 1975 el sector industrial
representava el 30 % del PIB, mentre que l’any 2008, abans de la crisi econòmica
anterior, representava el 16,5 % i actualment s’ha reduït fins al 16 %. Constata, doncs,
la tendència del sector a perdre pes. A més a més del valor afegit i la cohesió social
que aporta la indústria, destaca que és un dels sectors econòmics on es paguen
salaris millors, de manera que té un major efecte econòmic i social que altres sectors
on els salaris són inferiors.
Tot seguit, després de constatar que l’economia espanyola ha tendit a la
terciarització, apunta que quan parlen d’empresa i indústria sempre apel·len a la
seguretat jurídica. Així, doncs, amb aquesta proposició volen fer referència a la
seguretat jurídica de les empreses però també i especialment dels treballadors.
Apunta que durant la crisi anterior, amb una concepció totalment ideològica, es varen
canviar articles de l’Estatut dels treballadors, com ara el que fa referència als
acomiadaments col·lectius. Mitjançant aquella reforma es va facilitar el registre d’ERO
i es varen ampliar les causes econòmiques i organitzatives que permetien els
acomiadaments col·lectius. Argumenta, doncs, que l’augment dels ERO que s’ha
experimentat darrerament ha estat causat en part per aquest canvi de les regles
respecte de la negociació col·lectiva i el poder dels treballadors.
A continuació, comenta que aquesta proposta l’han presentada en altres àmbits, però
entén que Barcelona té una rellevància especial. En aquest sentit, apunta que la
major part del PIB de Catalunya es produeix a l’àrea metropolitana i opina que
l’Ajuntament de Barcelona s’ha de posicionar a favor de la indústria i de les persones
que desenvolupen una activitat econòmica d’alt valor afegit, que també té un
impacte social important.
En conclusió, reitera que la proposició se centra en aquests aspectes de la legislació
laboral i recorda que el Govern espanyol actual es va comprometre a derogar les
reformes laborals que faciliten la sortida de molts de treballadors del mercat laboral.
El Sr. MASCARELL reconeix que la legislació laboral afecta molt Barcelona perquè és
essencial des del punt de vista de relacions laborals, de qualitat i dimensió del mercat
laboral, d’adaptació del treball a les noves demandes socials perquè es tracta del
present i del futur del treball. Aquesta legislació, doncs, afecta la indústria, els serveis
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i els drets laborals. Desitjaria poder discutir aquestes qüestions en un context
d’autogovern real a Catalunya perquè està segur que es posarien d’acord per
impulsar una legislació moderna i avançada, contràriament al marc laboral actual.
Tanmateix, subratlla que estan discutint en el context de l’Estat espanyol actual, de
les Corts Espanyoles actuals i de les polítiques estatals que coneixen. Afegeix que a
l’Estat derogar sol voler dir retrocedir.
El Grup de JxCat, doncs, entén que abans de derogar una legislació han de saber per
quina la substituirien. Apunta que ni tan sols els sindicats estatals majoritaris, CCOO i
UGT, estan d’acord en aquesta derogació, sinó que parlen de reformes i aposten per
modificar el model actual de relacions laborals, i fer-ho des del diàleg social. El seu
grup comparteix aquesta opinió i aposta per una reforma del mercat laboral que
parteixi dels problemes de fons, que han afeblit l’estructura laboral de manera
considerable i perillosa. Així, comenta que els sectors més afectats per la covid a
Catalunya tenen un pes superior al de les altres economies europees, l’estructura
empresarial catalana també és més feble, hi ha més contractes temporals i la taxa de
parcialitat i l’atur juvenil són més alts. Insisteix, doncs, que el seu grup aposta per
reformar el mercat laboral i també per polítiques actives d’ocupació més útils i
profitoses.
D’altra banda, assenyala que reformar el mercat laboral no és l’única solució i cal fer
altres polítiques actives addicionals per dinamitzar la creació d’ocupació estable i de
qualitat. Així, indica que la notícia que acaben de conèixer sobre la immobilització
dels romanents de tresoreria dels ajuntaments és un problema de fons i en aquest
cas sí que necessita una derogació absoluta del plantejament que se n’està fent.
En conclusió, apunta que el mercat laboral és un problema de fons i el seu grup ja
abans de la crisi reclamava una reforma laboral. Es mantenen en aquesta posició i es
pregunten com pot ser que dos anys més tard de la primera investidura del president
Sánchez encara no s’hagi abordat aquesta qüestió. Es pregunta si aquest no hauria
pogut estar un dels punts de la negociació per a la investidura que ERC ha
preconitzat, i es pregunta si amb un govern amb ganes reals de negociar aquest tema
no seria un punt de la taula de negociació entre Catalunya i l’Estat.
Per acabar, agraeix la presentació d’aquesta iniciativa però anuncia l’abstenció del
seu grup.
La Sra. GUILARTE exposa que aquesta iniciativa no aporta cap proposta concreta i
aquesta és una qüestió molt profunda. A més a més, opina que el Grup d’ERC no està
en condicions de donar lliçons en compliment de lleis, de terminis ni de compromisos
electorals. Creu que, tenint en compte la gravetat de la crisi, el grup proposant
s’hauria d’instar ell mateix a complir amb les competències que tenen i a gestionar
amb rigor, amb eficàcia i proporcionada els rebrots de la covid-19 que torna a patir
Catalunya. Contràriament, els acusa d’actuar tard i malament, d’imposar solucions
extremes i de sotmetre la població a una nova restricció total de llibertats davant
d’una situació que ja no es pot dir que sigui nova ni sobrevinguda. Manifesta que
aquesta actuació pot portar a la ruïna econòmica i laboral, perquè haver fet
malament les coses i no haver planificat adequadament comporta aquestes
conseqüències.
A continuació, assenyala que si el debat d’aquest punt ha de servir de res ha de ser
per saber què pensen els socialistes sobre la reforma laboral, perquè de moment els
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únics que s’han pronunciat sobre aquesta qüestió han estat els seus socis de Bildu. A
més a més, sembla que el Govern municipal ha pactat l’aprovació d’aquesta proposta
amb el Grup d’ERC. Per tant, entén que el Govern de la ciutat ratifica l’acord amb
Bildu. Suposa que els ministres del PSOE deuen pensar igual que la Sra. Colau i que el
Sr. Collboni. Tanmateix, creu que a aquest darrer li ho deuen haver desmentit perquè
el PSOE ha canviat de parer i, si bé al programa electoral proposaven la derogació de
la reforma laboral, no l’han arribada a fer. En definitiva, vol saber si el Govern
municipal confirma la resposta que va donar Bildu i si aquesta nit mateix des de
Madrid faran un desmentiment per Twitter.
El Sr. BOU exposa que la derogació de la reforma laboral que va impulsar el PP
canviaria un sistema laboral modern i flexible, aplaudit per la Unió Europea, per un
model rígid i antiquat, fins i tot reaccionari. Considera, doncs, que amb aquesta
iniciativa es proposa un retorn al segle passat, a un món que ja no existeix. Aquesta
reforma, afegeix, va facilitar la creació de pràcticament 3 milions de llocs de treball a
tot Espanya i va permetre reduir a gairebé la meitat, el qual va passar del 27 % al 14
%. Així, doncs, es vol derogar una reforma que va ajudar a recuperar la confiança
internacional en Espanya i que va ser clau per a la sortida de la crisi econòmica de
2008. Pronostica que quan arribi la segona onada de fons europeus aquesta legislació
laboral no es tocarà.
Tot seguit, apunta que malgrat les proclames que es varen fer durant la campanya
electoral a l’hora de la veritat el Govern actual del PSOE i Podemos no han derogat
aquesta legislació i ara solament parlen d’algunes reformes parcials per fer una mica
de maquillatge. Creu, doncs, que serà interessant saber què voten els grups Socialista
i de Barcelona en Comú.
A continuació, manifesta que la reforma laboral, com qualsevol norma legislativa, és
susceptible de ser millorada per adaptar-se als nous temps, però afirma que el que es
proposa avui no és cap passa endavant, sinó uns quants passos enrere. Admet que el
món ha canviat i el món laboral també. Recorda que el seu pare havia pagat
indemnitzacions 56 dies per any treballat quan havia de fer un acomiadament,
després varen ser 45 dies, més tard 30 i en aquest moment són 20 dies. Constata,
doncs, que el món canvia. D’altra banda, assenyala que les empreses no es poden
deixar morir i si s’ha de fer una reforma laboral s’ha de tenir en compte que un
empresari per poder resistir no pot pagar 45 dies d’indemnització. Apunta que de
vegades s’ha de sacrificar una part per salvar el comú de l’empresa. Demana que el
Govern sigui conscient que de vegades, per les raons que sigui, a una empresa no li
arriben comandes. Reconeix que s’ha de ser molt curós perquè no hi hagi un abús
sobre els drets socials, però reitera que el món, i concretament Europa, va en aquesta
direcció i no és possible tornar enrere. Així, doncs, s’hauran de buscar altre tipus
d’ajuts, i fer controls i inspeccions de treball.
Finalment, apunta que s’han fet polítiques molt errònies. Comenta que els anys 77 i
78 el 30 % del PIB era industrial i actualment aquest percentatge és del 16. A més a
més, les patents i els cànons es compren de fora i en responsabilitza els grans
empresaris. Afegeix que la indústria és el cos principal de l’economia, però Espanya,
malgrat que té sol i una magnifica situació, no té indústria pesada capaç de resistir
aquesta crisi.
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La Sra. PARERA manifesta que probablement s’hauria de revisar la reforma laboral
perquè les circumstàncies han canviat i, com en altres àmbits, s’ha de fer una
avaluació de les normatives que s’aproven i, si cal, readaptar-les. Tanmateix, indica
que aquesta revisió s’ha de fer amb un pacte i en l’àmbit que correspon, que és el
Congrés dels Diputats i el Senat, amb totes les forces polítiques i amb tots els agents
implicats. Subratlla que estan parlant d’un gran pacte d’estat i no d’una reforma que
es pugui fer mitjançant una proposició en una comissió de l’Ajuntament de Barcelona.
Considera que aquesta pretensió és poc seriosa.
A continuació, recorda que la reforma laboral ha generat més de 2 milions de llocs de
treball, tot i que es va aprovar en un moment complicat, després d’una crisi. De fet,
apunta que el mes de febrer de 2020 el Fons Monetari Internacional va publicar un
informe que analitzava els efectes d’aquesta reforma laboral de 2012, el qual
assegura que aquestes reformes varen millorar els resultats en matèria d’ocupació,
fins i tot per als joves. L’informe també afirma que l’ocupació després de la reforma
va ser sistemàticament major i l’atur juvenil menor en comparació amb una possible
evolució del creixement de l’ocupació i la desocupació juvenil en absència de
reformes. Conclou, doncs, que la reducció de l’atur també va ser afavorida per
aquesta reforma laboral.
Per acabar, opina que tots haurien de treballar més i tots els grups haurien de
reclamar polítiques útils per convèncer les empreses que no acomiadin treballadors i
que mantinguin els llocs de treball, per comptes de posar en dubte normatives de
governs anteriors per raons ideològiques, que creu que és el que persegueix aquesta
proposició. Per tant, no demana que no es faci aquest debat, però sí que es faci allà
on correspon, que és en el Congrés dels Diputats, on el grup proposant té
representació i a més a més en part és responsable que hi hagi el Govern actual.
També demana que aquest debat es faci sense sectarismes perquè hi ha aspectes que
s’han de modificar però n’hi ha d’altres de ben fets.
Per acabar, anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona pel Canvi.
La Sra. GIL anuncia d’entrada el vot favorable dels grups del Govern, tot i que al final
de la intervenció serà un regidor qui expressi formalment el sentit del vot. Argumenta
que el Govern municipal dona suport a la indústria perquè és un dels sectors
econòmics més forts, que aporta més valor econòmic a la ciutat i, a més a més, és
generador d’ocupació de qualitat. El Govern també fa bandera, amb orgull, de la lluita
contra la precarietat i la defensa dels drets dels treballadors, i creu que aquesta ha de
ser una de les prioritats polítiques del mandat. En aquest sentit, assegura que
treballen per frenar els abusos laborals, mitjançant el diàleg social sempre que és
possible, i en contacte permanent amb la Inspecció de Treball i les organitzacions
patronals i sindicals. De fet, apunta que una de les primeres mesures que varen
prendre durant el confinament va ser l’ampliació dels punts de defensa de drets
laborals que hi ha a la ciutat, que durant aquest període han tingut més consultes que
durant tot l’any anterior, i moltes d’elles demostraven la preocupació dels afectats
per un ERTO pel seu futur, pels seus drets i per l’aplicació correcta o incorrecta
d’aquests expedients.
Tot seguit, manifesta que les reformes de 2010 i 2012 es varen fer sobre unes regles
d’austeritat imposades per la Unió Europea, i hi ha informes que demostren que
mentre a altres llocs del món l’economia es va recuperar més ràpidament, varen
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generar ocupació més ràpidament i de més qualitat, a la Unió Europea no es va donar
aquesta circumstància a causa de les polítiques d’austeritat. És en aquest context que
emmarquen algunes de les reformes que es varen fer, les quals creuen que no varen
ajudar a crear ocupació, sinó en molts casos a destruir-la. I, tal com s’ha demostrat al
llarg del temps, l’ocupació que es va crear va ser molt precària, temporal i en molts
casos ha minvat els drets dels treballadors.
A continuació, assenyala que la derogació d’alguns d’aquests elements era recollida
en les propostes dels partits que formen el Govern espanyol i creuen que l’aprovació
d’aquesta proposta està en la línia d’algunes mesures que ja està prenent el Govern
d’Espanya, com la reforma de l’article 52 de l’Estatut dels treballadors, que era el que
permetia l’acomiadament per causa de baixes mèdiques durant un període de temps.
El Govern creu que cal tornar a donar autoritzacions administratives prèvies a
l’acomiadament com a garantia que les empreses actuen correctament i per garantir
els drets dels treballadors, raó per la qual donen suport a aquesta declaració.
Per acabar, admet que l’Ajuntament de Barcelona no té competències per derogar
aquesta normativa, però considera que amb la declaració es reforcen les actuacions
que ja ha fet el Govern, com ara la que ha esmentat anteriorment, i s’ajuda a trobar
solucions per eliminar tots aquells elements que han estat tan negatius per als
treballadors. Dit això, li agradaria que aquest debat es produís en el marc del diàleg
social, raó per la qual a la transacció que han proposat no hi ha un límit de temps per
prendre les mesures perquè, tot i que entenen que aquests canvis s’han de fer tan
ràpidament com sigui possible, l’Ajuntament de Barcelona no participa en aquesta
negociació i, per tant, no li pertoca establir els terminis.
El Sr. MARCÉ anuncia el vot favorable dels grups del Govern apel·lant a l’esperit
keynesià.
El Sr. CASTELLANA no entén per quina raó l’ajuntament no s’ha de poder posicionar
sobre la manera de garantir els drets dels treballadors de Barcelona. En aquest sentit,
pregunta si l’ajuntament simplement és una administració gestora o si és una
administració que fa política i, per tant, també fa posicionaments polítics per
pressionar altres àmbits perquè elaborin la millor regulació per defensar els drets dels
barcelonins.
En segon lloc, manifesta que l’Estat espanyol és líder mundial en generació de llocs de
treball però també en destrucció de llocs de treball, perquè genera una ocupació de
molt baix valor afegit, circumstància facilitada per les reformes laborals. Insisteix que
la majoria de llocs de treball que s’han creat durant el darrer cicle expansiu de
l’economia han estat molt precaris. Així, apunta que la reforma laboral va provocar
que durant el primer semestre de 2012 augmentessin el 567 % els ERO no pactats
amb representants legals dels treballadors. Contràriament, argumenta que la
generació d’ocupació va anar associada a un cicle de creixement econòmic mundial.
Per acabar, troba positiu que es facin trobades amb treballadors i comitès de
empresa d’indústries que tenen problemes, però pregunta què es proposa per evitar
una terciarització encara més extrema de l’economia. Reclama, doncs, que
l’ajuntament es posi a treballar i que reclami a les altres administracions que també
ho facin.
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El Sr. MASCARELL considera que és positiu que l’ajuntament es posicioni en relació
amb una normativa que fomenta la precarietat, però també és important entendre
que una reforma absoluta d’aquesta legislació no és convenient. Està segur que
trobaran l’ocasió per posar-se d’acord amb altres institucions en aquesta qüestió.
La Sra. GUILARTE manifesta que, a diferència de la posició erràtica del Govern
d’Espanya, el Grup de Cs s’oposa a la derogació total de la reforma laboral. Reconeix
que s’hi han de fer millores en una part de l’articulat per centrar-se en la lluita contra
la precarietat i la temporalitat, però evitant la demagògia. També defensa que
aquests canvis s’han de fer allà on correspon i amb la profunditat que mereix aquesta
qüestió.
Seguidament, acusa ERC d’haver provocat la fugida de milers d’empreses de
Catalunya, i evitar aquesta fugida sí que seria molt positiu per al mercat de treball. El
seu grup continua proposant una millora de l’articulat per combatre els contractes
escombraries per poder bonificar les cotitzacions per atur a les empreses que
acomiadin menys i que mantinguin les plantilles més estables en cada sector, per tal
que tots els treballadors tinguin dret a una indemnització i a una prestació d’atur
quan deixin la feina voluntàriament, allò que es coneix com la motxilla austríaca.
També són favorables a establir un complement salarial garantit per lluitar contra la
pobresa laboral, a dotar els serveis públics d’ocupació d’un sistema de perfilat més
estadístic i que puguin oferir una orientació laboral individualitzada per tal que la
formació es pugui adequar a les necessitats de cada empleat. En definitiva, demana
que es faci política útil.
Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.
El Sr. BOU anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.
La Sra. PARERA creu que abans de derogar una normativa s’ha de saber per quina
altra es vol substituir. Entén que aquest procés s’ha de fer amb una negociació amb
tots els agents implicats i no limitar-se a llençar una llei sencera a la paperera,
especialment una llei d’aquesta importància.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana, desfavorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi i l'abstenció de Junts per Catalunya.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
c) Precs
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
13. –

(M1923/1078) Que el govern municipal realitzi un programa de suport, promoció i
acompanyament de l’artesania local de la ciutat tenint en compte la singularitat i la
pluralitat del sector, i que explori, donada la concentració d’artesans existent al Poble
Espanyol, la possibilitat de poder en l’esmentat emplaçament crear un espai
d’exposició i formació dels oficis artesans.
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El Sr. MASCARELL llegeix el text del prec. També demana que en altres indrets on hi
hagi densitat artesana es despleguin iniciatives de suport i visibilització de l’artesania
de la ciutat. En definitiva, demana que el Govern elabori un pla per donar valor al
sector de l’artesania, que impulsi una mirada innovadora per recuperar aquest sector
del sotrac que ha patit a causa de la covid-19, però també que encaixi aquesta
activitat entre els sectors de futur de la ciutat. Entén que aquest pla s’ha de fer
d’acord amb la Direcció General de Comerç, en el marc del Pla de xoc i reactivació del
comerç, artesania i moda, postcovid, amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i
coordinat i consensuat amb els diferents gremis, associacions i federacions. Opina
que aquest pla també hauria de comptar amb la col·laboració de Barcelona Activa.
Tot seguit, indica que aquest pla ha de permetre recuperar un sector que aporta
molts elements positius a la ciutat i que pateix de manera específica la duresa de la
crisi de la covid-19. Així, comenta que aquest sector aporta tangibles en forma de
teixit cultural, econòmic i comercial, pimes i llocs de treball, atractivitat turística i
singularitat amb Made in Barcelona. Afegeix que l’artesania és disseny, moda, joieria,
pell, ebenisteria, ceràmica, fusta o vidre. També aporta atributs intangibles que són
substancials en la definició d’una identitat de ciutat i que fan de contrapunt a les
marques i a les franquícies, a la producció en massa, i reforça els valors importants
que personalitzen la ciutat, com el detall, la sostenibilitat, la reutilització i el respecte
al medi ambient, entre altres.
Per acabar, apunta que el pla ha de contribuir a dinamitzar tres zones urbanes
específicament vinculades a l’artesania, com són el Poble Espanyol, el Born o Gràcia.
El Sr. MARCÉ exposa que cap dels comentaris i descripcions que ha fet el Sr. Mascarell
no és qüestionable, malgrat que l’artesania és un sector que pateix algunes
indefinicions i dificultats per establir el seu perímetre comercial. Indica que una part
s’estableix en botigues físiques i una altra en mercats ambulants o espais no estables,
i aquesta circumstància dificulta molt l’elaboració de polítiques clares de suport.
A continuació, explica que a Barcelona Activa hi ha un conjunt de programes de
suport, com el “Fet a mà”, que té una antiguitat de deu anys i cada any elabora
projectes i programes amb joves que volen treballar en aquest sector. El Disseny Hub
Barcelona també es desplega una política intensa en col·laboració amb el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i el 2021 farà unes jornades sobre disseny i
artesania. Ell mateix ha rebut propostes de Nou Barris per instal·lar periòdicament en
diversos espais del districte mercats ambulants d’artesania.
Pel que fa al Poble Espanyol, indica que és un espai que té una certa especialització
en comerços relacionats amb l’artesania, però puntualitza que es tracta d’un espai
privat que té unes condicions econòmiques determinades. Tanmateix, es mostra
obert a parlar amb els comerciants d’aquest espai sobre la possibilitat d’elaborar un
programa conjuntament. En tot cas, comenta que hi han mantingut diverses
converses i sovint les propostes que fa la direcció del Poble Espanyol tenen més a
veure amb la plaça, espais musicals i no tant amb l’activitat artesanal. Està d’acord,
però, que l’artesania és un sector que necessita suport i que fa frontera amb la
indústria creativa, i per tant no té cap inconvenient a adreçar-se al Poble Espanyol i
estudiar la possibilitat que aquest espai de referència pugui desplegar una activitat
artesanal més intensa.
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El Sr. MASCARELL celebra que s’accepti el prec i que es desplegui la proposta. Creu
que el Poble Espanyol té una oportunitat en l’àmbit de l’artesania i cal reforçar-la.
Està segur que un pla de reimpuls seria molt ben rebut en aquests moments. Aquest
pla, afegeix, des del punt de vista urbà també reforçaria alguns indrets de la ciutat.
Espera, doncs, que el prec es converteixi en un bon pla de reactivació de l’artesania.
El Sr. MASCARELL no té cap inconvenient a elaborar aquest pla, però insisteix que el
Poble Espanyol té una gestió privada amb interessos comercials, amb un pla de
lloguers i rendes que no sempre és sotmès a la lògica pública. En qualsevol cas,
insisteix que el Poble Espanyol és un espai de referència en temes d’artesania no li
costarà gens acostar-s’hi i proposar-los de treballar junts.
El Sr. MASCARELL apunta que aquest és un bon exercici de relació amb el sector
privat.

ACCEPTAT
14. –

(M1923/1081) Que el govern municipal es comprometi a treballar amb les
administracions competents en la regulació d’un règim sancionador que s’ocupi de
revisar i sancionar les males praxis i fer que es compleixin els terminis de pagament
en la legislació vigent, per tal d’afavorir la competitivitat de microempreses i pimes i
millorar la seva capacitat de finançament.
La Sra. ARTADI creu que l’ajuntament també ha de fer política i no solament
administrar els recursos que li arriben. En aquesta ocasió el prec que fan és relatiu a
la morositat, que és el fre principal per a les pimes de Catalunya i de Barcelona per
competir en igualtat de condicions amb les grans empreses. Segons dades de la
Plataforma Multisectorial contra la Morositat, menys del 20 % de les grans empreses
paguen els proveïdors dins del termini legal de 60 dies i més del 45 % ho fan a més de
90 dies. A causa d’aquesta pràctica, afegeix, les empreses de l’IBEX tenen més de
122.000 milions d’euros en factures pendents de pagament i això té un impacte molt
gran sobre les pimes.
Amb aquest prec el Grup de JxCat demana que s’apliqui la directiva de 2011, que ja té
nou anys, i que es desenvolupi el règim sancionador que ha de permetre evitar
aquest abús que cometen les grans empreses sobre les petites.
La Sra. BALLARÍN accepta el prec perquè el Govern està d’acord que cal prendre
mesures contundents contra la morositat, que qualifica de xacra i que colpeja molt
més les empreses petites i obliga a tancar molts negocis de pimes i autònoms.
Conscients de la importància que aquesta qüestió té per a la ciutat, el Govern
municipal sempre ha donat suport a les pimes i als autònoms. Així, durant l’estat
d’alarma han intentat garantir la supervivència de les pimes amb mesures fiscals, de
foment i de comunicació. A més a més, l’ajuntament és molt curós quant al
compliment dels terminis de pagament, i entre gener i juny d’enguany la mitjana s’ha
situat entre 17 i 32 dies des de la data d’entrada de la factura, mentre que si es té en
compte la data de reconeixement de l’obligació, que és el que estableix el Ministeri

CCM 7/20 Economia

12/12

d’Hisenda, la mitjana de pagament se situa en 9,92 dies. Constata, doncs, que
l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions locals han fet molts avenços per
reduir aquests terminis, però són conscients que no passa el mateix entre les
empreses privades, que tenen una mitjana de 82,3 dies, quan el termini màxim legal
és de 60, i pel que fa a les empreses grans aquesta mitjana encara és superior.
El Govern està d’acord, doncs, a donar suport a aquelles iniciatives que tinguin per
finalitat millorar en el compliment dels terminis legals de pagament en l’àmbit de les
transaccions comercials. Per aquesta raó, troba positiu treballar conjuntament amb
altres administracions implicades per elaborar codis de bones pràctiques, formularis
de contractació que garanteixin l’exclusió de clàusules i pràctiques abusives, l’adopció
de sistemes de resolució de conflictes mitjançant mediació i arbitratge. Pel que fa a
les sancions administratives, pensa que cal valorar aquesta qüestió seriosament,
estudiar-ne la viabilitat perquè siguin eficaces, proporcionades i dissuasives, per
millorar les dinàmiques de pagaments entre empreses. Tanmateix, adverteix que l’ius
puniendi de l’Estat correspon al Congrés dels Diputats, que és l’organisme que pot
establir quines actuacions concretes són susceptibles de ser sancionades. Els grups
del Govern, doncs, es comprometen a treballar al Congrés dels Diputats per
aconseguir que s’elabori aquesta regulació.
La Sra. ARTADI celebra que el Govern municipal estigui al costat de les pimes i no
d’aquells que les estan ofegant incomplint els terminis legals. Lamenta que la Sra.
Ballarín hagi exhaurit el temps d’intervenció, però voldria saber què pensa fer
concretament el Govern en aquesta qüestió perquè ara fan grans declaracions a favor
de les pimes però els seus companys al Congrés dels Diputats hi han votat en contra
les dues vegades que JxCat hi han presentat una proposició, la darrera fa cinc mesos.
També varen presentar aquesta proposició a la Comissió per a la Reconstrucció dues
setmanes enrere perquè en aquest moment és més necessària que mai, però el Grup
Socialista hi va votar en contra. Afegeix que aquesta mateixa circumstància s’ha
produït en el tema dels romanents de tresoreria, els grups Socialista i de Barcelona en
Comú diuen una cosa a l’Ajuntament de Barcelona però a Madrid, que és on s’ha de
prendre la decisió, en fan la contrària. Així, doncs, apunta que aquests grups tenen
poca ascendència sobre el Govern de l’Estat o bé pensen de manera diferent que els
seus companys, cosa que li semblaria estranya perquè el PSOE sol ser un partit molt
disciplinat.
En conclusió, celebra que el Govern municipal estigui a favor de prendre aquesta
mesura, però pregunta com la pensa dur a terme i si aquesta arribarà a ser o no una
bona notícia per a les pimes catalanes.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
15. –

(M1923/1072) Que el Govern Municipal posi en marxa i doti, amb caràcter d’urgència
i amb un pressupost mínim de 3 milions d’euros, un programa d’avals destinat a
pimes i autònoms, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament per a garantir la
seva activitat i liquiditat els pròxims mesos.
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La Sra. GUILARTE exposa que més del 50 % dels 123.104 autònoms que té Barcelona
pertanyen als sectors del comerç, l’hostaleria, les professions liberals i la logística, i
aquestes petites empreses conformen l’espina dorsal de l’economia local. A més a
més, manifesta que aquestes petites empreses són les que estan patint més els
efectes de la crisi. El Grup de Cs creu que durant els mesos propers aquestes
empreses no podran millorar la seva situació si les administracions no adopten
mesures importants, atès que es van produint brots de la covid-19 i la situació torna a
ser preocupant.
A continuació, assenyala que les pimes i els autònoms han de continuar pagant
moltes despeses, com lloguers, subministraments i proveïdors, entre d’altres, i
després de l’estiu hauran de liquidar els impostos acumulats del primer i del tercer
trimestre. Indica, doncs, que aquesta tardor serà determinant per a la supervivència
d’aquestes empreses i de milers de llocs de treball, raó per la qual és vital que se’ls
faciliti l’accés al crèdit i la liquiditat de forma ràpida i amb la menor burocràcia
possible.
Per acabar, sol·licita que el Govern elabori un programa d’avals, dotat amb un
pressupost inicial mínim de 3 milions d’euros per a 2020, adreçat a pimes i autònoms,
independentment dels ajuts que puguin rebre d’altres administracions, i especialment
davant del retard amb que aquestes estan arribant.
La Sra. BALLARÍN creu que tots els grups municipals i el Govern estan d’acord que la
petita economia de la ciutat ha de ser una prioritat en aquest moment. Assenyala que
el Govern ja ha presentat una estratègia per a la reactivació econòmica de Barcelona,
liderada pel Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica, per destinar més
recursos a aquests sectors econòmics. Aquesta mesura, afegeix, serà possible gràcies
a la modificació pressupostària que espera que podran aprovar en el proper Plenari.
A continuació, informa que fins aquest moment el Govern ha impulsat un seguit de
mesures com ara ajuts als autònoms i a propietaris de locals comercials per reduir el
lloguer, orientació jurídica per renegociar el cànon de lloguer, plans de recuperació
econòmica per a autònoms i microempreses, el servei de suport a la transformació
digital o assessorament sobre ajuts i finançament. El Govern és conscient que els
propers mesos seran complicats i ja fa temps que treballa per desenvolupar un
programa que va en la línia d’aquest prec, per tal de poder avalar pimes, micropimes i
autònoms, i fins i tot per concedir-los línies de crèdit. Tot i així, adverteix que els
ajuntaments tenen algunes limitacions legals en aquest àmbit. Així, esmenta que la
Llei d’hisendes locals habilita les corporacions locals per concedir avals en unes
condicions molt determinades a operacions de crèdit que concerneixin persones o
entitats contractistes o concessionàries de l'Administració. Pel que fa als crèdits, però,
tal com regula el text refós de la Llei de bases de règim local, només les diputacions
els poden concedir.
Per tant, per poder atorgar crèdits al teixit productiu i emprenedor, el Govern està
treballant i valorant diferents opcions. Apunta que no és fàcil però volen seleccionar
un soci financer adequat, negociar-ne les condicions i estudiar la forma jurídica més
apropiada per generar un fons que serveixi per donar aquests avals.
Per aquestes raons, accepta el prec.
La Sra. GUILARTE agraeix que s’accepti el prec perquè creu que és urgent
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implementar aquesta mesura. Comenta que el Govern municipal ha dissenyat un
programa d’avals per a l’economia social, que suposa un 7 % del PIB barceloní, i de la
mateixa manera és imprescindible obrir una línia d’avals per a l’altre 93 % de
l’economia, i al qual fa referència aquest prec. Constata, doncs, que l'Administració té
capacitat per atorgar aquests crèdits, per establir períodes de carència i
d’amortització més amplis, amb un interès que sigui assumible, fins que es pugui
recuperar l’activitat econòmica i garantir-ne la continuïtat. Apunta que tot allò que es
faci en aquest moment per ajudar a mantenir vius els negocis i els llocs de treball
evitarà que en el futur hi hagi més ciutadans en situació de vulnerabilitat.

ACCEPTAT
16. –

(M1923/1071) Que el Govern municipal reprengui la taula de comerç emblemàtic
amb la resta de partits i realitzi accions encaminades a dissenyar un pla específic de
protecció del comerç emblemàtic amb ajuts perquè puguin continuar la seva activitat.
El Sr. SIERRA llegeix el text del prec. Paral·lelament al prec i a l’activitat que duia a
terme l’ajuntament en aquest àmbit abans de la crisi de la covid-19, indica que la seva
formació ha presentat al Parlament de Catalunya una bateria de mesures per donar
ajuts i incentius al comerç emblemàtic de tot Catalunya, però amb especial atenció al
de Barcelona. En el context de la mala situació que té el comerç de la ciutat i
l’activitat econòmica general a causa de la pandèmia, considera que s’han de donar
alguns ajuts específics i que s’ha de reprendre aquesta taula de diàleg.
La Sra. BALLARÍN accepta el prec. Subratlla que el comerç emblemàtic té pes específic
molt important per a la ciutat de Barcelona des d’un doble vessant. Per una banda,
forma part del comerç general, que és un dels pilars de l’economia i l’ocupació de la
ciutat i, a més a més, té un valor afegit com a patrimoni sociocultural i dona identitat
pròpia a Barcelona. Aquests locals, afegeix, per la seva singularitat aporten atractiu
tant per als ciutadans com per als visitants.
A continuació, manifesta que el Govern continuarà treballant en aquest àmbit, però
en aquest moment encara no hi ha prevista una data perquè es torni a reunir aquest
grup de treball, que es va posar a treballar abans de la pandèmia però l’emergència
sanitària i l’estat d’alarma n’han alterat el funcionament. Espera, però, que el mes de
setembre pugui reiniciar els treballs.
El Sr. SIERRA agraeix l’acceptació del prec i espera que el mes de setembre no sigui
massa tard. Lamentablement, són testimonis que els grans comerços emblemàtics de
la ciutat van tancant un darrere l’altre. Saben que molts d’ells estan en risc, com tot el
comerç de la ciutat, i la seva situació és dramàtica després de diversos mesos de
tancament i havent d’afrontar moltes despeses sense tenir pràcticament ingressos.
Reclama, doncs, que s’hi posi una atenció especial perquè aquests establiments
representen un patrimoni i un senyal d’identitat per a Barcelona. Per tant, entén que
el mes de setembre serà massa tard per convocar aquesta taula perquè durant l’estiu
aquests establiments, com la resta del comerç, continuaran patint la pèrdua de
turisme, de manera que és urgent ajudar-los i adoptar mesures. Com a exemple,
considera que evitar els talls de la Via Laietana és important per al comerç
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emblemàtic del centre de la ciutat, perquè el perjudiquen de forma severa.
La Sra. BALLARÍN puntualitza que el fet que el grup de treball no s’hagi continuat
reunint a causa de la pandèmia no vol dir que el Govern hagi deixat de treballar pel
comerç emblemàtic. De fet, han elaborat una guia d’establiments emblemàtics de
Barcelona 2020, que s’ha publicat recentment i els va arribar el dia anterior. Es
compromet a lliurar-la a tothom. També han treballat conjuntament amb la
Generalitat i el passat 9 de juliol es varen reunir amb la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per abordar possibles actuacions i
modificacions de la legislació. La Direcció de Comerç, Restauració i Consum i Turisme
de Barcelona tenen programes específics per donar a conèixer els comerços singulars,
i molt específicament els comerços emblemàtics. Lamenta que la situació actual del
turisme no permet que aquest programa es desenvolupi en les condicions que els
agradaria. A més a més, recorda que en una reunió que varen mantenir amb tots els
grups municipals per parlar d’aquesta qüestió ja varen informar sobre la constitució
d’un grup transversal dins de l’ajuntament per treballar en aquest àmbit de manera
col·legiada.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
17. –

(M1923/1059) Que el Govern Municipal convoqui en una mateixa taula a
comerciants, veïns i partits polítics per a consensuar qualsevol actuació que afecti el
transit rodat a la Via Laietana i evitar així qualsevol impacte negatiu en l’activitat
comercial de la zona.
El Sr. BOU exposa que els sectors de la restauració i del comerç de proximitat han
estat, i ho continuaran essent, dels més afectats per la crisi econòmica. Lamenta que
algunes de les mesures del govern, malgrat les bones intencions, han estat
perjudicials per a aquests sectors. Recorda que davant de la crisi sanitària
l’ajuntament va dur a terme un pla per adaptar l’espai públic i la mobilitat al nou
escenari de distanciament de seguretat fixat per les autoritats. Així, es varen ampliar
espais per a vianants, ciclistes i autobusos, i fins i tot es varen tancar carrers durant
els caps de setmana, com és el cas de la Via Laietana. Al Grup del Partit Popular li
preocupava que aquests canvis s’haguessin implementat sense consens amb el
comerç i amb els veïns, i que aquestes modificacions puntuals esdevinguin
permanents per una decisió unilateral del Govern de la ciutat.
Tot seguit, apunta que a la sessió del mes de maig de la comissió es va aprovar una
proposició presentada pel seu grup, amb el vot favorable del Govern, que l’instava a
acordar amb el teixit comercial de cada zona totes les actuacions per adaptar els
espais públics i la mobilitat a la nova situació. Manifesta que el Govern ha incomplert
aquest compromís en el cas de la Via Laietana i actuacions que havien de ser
temporals les ha convertides en permanents. Subratlla que els veïns i els comerciants
han mostrat públicament el seu desacord amb aquesta mesura. Per aquesta raó,
demana que el Govern rectifiqui i convoqui una taula amb veïns i comerciants per
consensuar una sortida per a aquesta artèria tan important i bàsica per a la ciutat de

CCM 7/20 Economia

12/12

Barcelona.
La Sra. BALLARÍN no accepta el prec perquè el Sr. Bou en la seva exposició no diu el
mateix que allò que es planteja en el text escrit. Assenyala que aquest prec demana
que es convoqui en una mateixa taula comerciants, veïns i partits polítics per
consensuar qualsevol actuació. El Govern no vol incorporar els partits en aquesta
taula. Apunta que les mesures sobre mobilitat, que es varen prendre davant de la
situació creada per la pandèmia per garantir el benestar de les persones, s’estan
avaluant i s’estan revertint parcialment. Està d’acord que se n’ha de parlar amb els
comerciants i amb tots els sectors econòmics. Així, la setmana anterior varen
mantenir una reunió amb els sectors econòmics del centre de la ciutat per analitzar
quines mesures es poden prendre per reactivar aquesta zona, i una de les qüestions
que varen tractar va ser la mobilitat. El dilluns proppassat també varen mantenir una
reunió sobre mobilitat amb la tinent d’alcaldia Janet Sanz, la qual els va explicar les
mesures que està adoptant el Govern sobre l’espai públic. En aquesta reunió, afegeix,
hi havia representat gairebé tot el sector comercial i de la restauració de la ciutat, i es
va parlar de manera concreta del cas de la Via Laietana. Varen acordar continuar el
diàleg per intentar minimitzar els efectes sobre l’activitat econòmica que puguin tenir
les noves mesures sobre l’espai públic i la mobilitat.
En conclusió, assegura que el diàleg existeix, però considera que en aquests grups de
treball no hi ha d’haver els partits polítics.
El Sr. BOU indica que una artèria tan important com la Via Laietana, que va costar
molt d’obrir i que comunica l’Eixample amb el port, ha quedat amb un sol carril per a
la circulació. Apunta que en aquest moment la circulació de taxis s’ha reduït a un 40
%, segons dades del mateix sector, i la circulació de cotxes és entre el 60 % i el 70 %.
Constata, doncs, que en el moment que Barcelona recuperi la normalitat hi haurà
carrers que quedaran totalment atomitzats i aquestes mesures s’hauran de revertir
perquè opina que han estat un error. Indica que actualment circular per la Via
Laietana és un gran problema, tal com ha pogut comprovar ell mateix quan va fins a
la plaça de la Catedral. Apunta que el fet que es disposi d’un sol carril fa que un sol
cotxe aturat col·lapsa tot el trànsit del carrer.
Seguidament, assenyala que Barcelona té un seguit de vies que són artèries de
comunicació i vies ràpides, que s’han de respectar. En altres carrers es poden prendre
tot tipus de mesures, fins i tot fer-los d’ús exclusiu per a vianants, però manifesta que
hi ha vies que no es poden tocar.
La Sra. BALLARÍN assenyala que tot el debat sobre aquestes qüestions on els grups
polítics i els agents econòmics i socials poden participar es realitza al Pacte per
Barcelona, a la Taula d’emergència climàtica o al Pacte per la mobilitat. És a dir,
argumenta que hi ha diversos àmbits per debatre els aspectes més generals que
afecten la ciutat.

NO ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
18. –

(M1923/1062) Que l’Ajuntament doni continuïtat a la implementació de les
conclusions de la Taula d’Economia Digital més enllà del Pacte per Barcelona
consolidant l’espai de diàleg i proposta entre entitats, govern i grups polítics.
La Sra. PARERA exposa que en el marc del Pacte per Barcelona s’han creat diverses
taules en les quals els grups municipals treballen conjuntament amb els sectors de la
ciutat. Una d’aquestes és la Taula d’Economia Digital, que té el plaer de presidir, i
considera que està fent una feina interessant perquè hi participen poques persones i
pràcticament estan d’acord en les mesures que s’han de dur a terme i sobre com s’ha
d’abordar el futur en aquest àmbit. Subratlla que s’hi han fet propostes interessants i
que els integrants de la taula estan molt ben avinguts. Amb aquest prec, doncs,
proposa que es mantingui aquesta taula, amb una periodicitat de dos o tres mesos,
per fer el seguiment de les decisions que s’adoptin, veure com s’implementen i
estudiar com es poden perfeccionar. Subratlla que aquesta petició la varen fer els
integrants de la taula i que ella trasllada a la comissió perquè també la comparteix.
Afegeix que la Taula d’Economia Digital és una bona eina per fer el seguiment de les
conclusions a què s’arribi, i opina que les aportacions que faci aquesta taula poden
ser de gran ajut per al consistori.
La Sra. BALLARÍN accepta el prec. Confirma que la Taula d’Economia Digital ha
comptat amb la participació dels principals agents econòmics i coneixedors del sector
tecnològic i digital de la ciutat, en el marc del Pacte per Barcelona. Remarca que
aquesta taula ha estat especialment eficaç en termes de concreció i assoliment
d’acords. Assenyala que les inquietuds i propostes dels diferents actors han permès
definir una estratègia d’actuació i de col·laboració per fer una millora continuada de
les polítiques de transició digital durant els propers mesos i anys.
D’altra banda, aprofita l’avinentesa per felicitar la Sra. Parera per la bona feina feta
des de la presidència d’aquesta taula, perquè al capdavall la tasca de presidència té
molt a veure amb l’organització dels debats, la focalització dels temes, la síntesi i
l’assoliment de consensos.
A continuació, indica que el sector de l’economia digital fa anys que és present a la
ciutat de Barcelona i durant la pandèmia ha assumit un paper molt central. Subratlla
que aquest és un sector madur i consolidat, que en aquest moment genera llocs de
treball i a curt i mitjà termini pot ajudar a desenvolupar i equilibrar el model
econòmic de Barcelona. En moments com els actuals, doncs, és molt important
impulsar aquest sector, no solament a Barcelona per convertir la ciutat en un node
europeu i mundial de referència en l'àmbit digital, i per aconseguir atracció i
fidelització del talent, circumstància que ja és dona, sinó també per actuar en dues
direccions molt concretes. D’una banda, per incrementar l’ocupació en el sector
digital i, de l’altra, per aconseguir una major competitivitat de les empreses petites i
mitjanes, que han estat les més malmeses per la crisi.
En conclusió, constata que la pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat
d’orientar la transformació digital, que fa dècades que es produeix, i opina que a la
Taula d’Economia Digital s’han plantejat iniciatives interessants i que fan aportacions
importants, de manera que té molt de sentit que es pugui fer un seguiment
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d’aquestes iniciatives i continuar impulsant-les.
La Sra. PARERA agraeix l’acceptació del prec. Considera que no ella no ha tingut cap
mèrit propi en la bona feina que ha fet aquesta taula, sinó que el mèrit ha estat els
que la conformen, inclosos els membres del Govern com la Sra. Laia Bonet. Celebra
que el Govern n’accepti la continuïtat perquè creu que donarà bons resultats.
La Sra. BALLARÍN valora el fet que els agents econòmics i els grups municipals que
participaven en aquesta taula varen acordar que seria positiu continuar treballant
plegats i mantenir aquest espai de diàleg permanent. Creu que en aquest moment,
doncs, entre tots han de sumar i aportar iniciatives.

ACCEPTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
19. –

(M1923/1053) Quines mesures prendrà el Govern municipal -i amb quin calendariper tal de potenciar el Programa Làbora i garantir la seva extensió a l’àmbit
metropolità?
La Sra. BENEDÍ exposa que el Programa Làbora fomenta l’ocupació, acosta les
persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral, els dota d’eines per al seu
empoderament i autonomia personal. Aquest programa, afegeix, facilita que
empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on de ben segur
trobaran la persona que s’ajusta millor a les seves necessitats de contractació laboral.
Assenyala que l’orientació, l’acompanyament i la formació que es fa a cada persona,
sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit.
En conclusió, subratlla que el Programa Làbora vincula l’empresa amb un programa
amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats i
l’equitat entre els ciutadans.
Tot seguit, indica que aquest programa s’ha convertit en una eina de referència i
transferència dins i fora de la ciutat per la seva eficiència, participació, innovació en
l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb plena
satisfacció de les empreses contractants. Afegeix que aquest programa és un projecte
de ciutat, de cooperació publicosocial, liderat per l’Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI, i per Barcelona Activa, juntament amb entitats com ECAS,
Dincat i Creu Roja.
Precisament perquè són conscients de la importància social del Programa Làbora, el
Grup d’ERC sempre que n’han tingut ocasió l’han posat sobre la taula, tal com varen
fer durant la negociació pressupostària, en què varen demanar un augment de
recursos, i també durant la darrera modificació del pressupost. A més a més, han
constatat que hi ha el consens necessari per potenciar aquest programa i estendre’l a
l’àrea metropolitana com a eina per impulsar l’acció comunitària, per reforçar els
serveis socials i la seva articulació amb el teixit social i d’entitats, i per respondre a la
crisi i a les noves vulnerabilitats que s’afegeixen a les desigualtats preexistents, tal
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com s’ha fet palès en les diverses reunions de la Taula de Drets Socials del Pacte per
Barcelona. Assenyala que la gran majoria d’aquestes entitats i empreses abasten
l’àmbit metropolità.
Dit això, pregunta quines mesures implementarà el Govern municipal i amb quin
calendari, i volen conèixer més detalls sobre l’extensió metropolitana d’aquest
programa.
La Sra. GIL diu que el Govern municipal coincideix en la importància de reforçar i
prioritzar l’atenció a les persones que estan en una situació més vulnerable, tal com
han comentat en el debat sobre el Pla d’ocupació. Manifesta que el Programa Làbora
és una d’aquestes eines. Recorda que hi ha una coordinació entre els serveis socials i
Barcelona Activa, i el Programa Làbora n’és un exemple. Esmenta, a més a més, la
feina que es fa amb les entitats del tercer sector, que fan un acompanyament a les
persones que més ho han de menester i en molts casos també amb accions d’inserció
a les empreses.
Dit això, apunta que precisament perquè es treballa amb els col·lectius més
vulnerables el nivell d’inserció no pot ser l’únic element a tenir en compte. Així, en
molts casos s’ha d’analitzar la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones durant un
període més llarg, de manera que el Làbora actua en altres àmbits, més enllà de la
inserció.
Tot seguit, assenyala que aquest és un programa consolidat, que ha atès al voltant de
7.000 persones anualment. Durant aquests primers mesos de 2020 ja ha fet al voltant
del 60 % de les actuacions previstes per a tot l’any i creu, doncs, el balanç a final d’any
serà positiu.
Per acabar, recorda que tant al Plenari com a la Comissió de Drets Socials, on el dia
anterior es va respondre a una pregunta similar, el Govern ha manifestat la voluntat
de fer créixer aquest programa en l’àmbit metropolità perquè moltes de les empreses
que hi participen actuen en aquest entorn i, a més a més, és més fàcil treballar amb
els diversos col·lectius més enllà de les fronteres d’una ciutat determinada.
Puntualitza, però, que aquesta ampliació s’ha de fer bé perquè malgrat que el
programa estigui consolidat té una governança complexa, en la qual participen actors
públics i privats. Assegura que el Govern està treballant en aquesta línia, que ja es
contemplava en els objectius del mandat, i ho estan fent conjuntament amb l’Àrea
Metropolitana i amb els ajuntaments propers a Barcelona perquè aquest programa
s’hi pugui implementar tan aviat com sigui possible.
La Sra. BENEDÍ agraeix la resposta de la comissionada. Insisteix que la integració
laboral és important, però també ho és l’empoderament i l’autonomia personal que
fomenta el Programa Làbora. S’alegra, doncs, que el Govern hi estigui treballant i
demana que quan tinguin detalls sobre l’ampliació del programa a l’àrea
metropolitana els facin arribar.

ES DÓNA PER TRACTADA
20. –

(M1923/1051) Quins són els criteris de selecció de les activitats que s’inclouen a la
nova plataforma marketplace.barcelona per a la reactivació del turisme a la ciutat de
Barcelona?
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El Sr. PUIG reitera que el Grup d’ERC considera molt important que la ciutat de
Barcelona es promocioni turísticament, i més en un moment com l’actual. D’altra
banda, no qüestionen que aquesta promoció es faci mitjançant la coordinadament
entre els agents públics i privats, i per tant tampoc no qüestionen la figura de Turisme
de Barcelona, tot i que opina que es podria parlar d’algunes de les seves
característiques. Dit això, reclama que la promoció es faci bé. Recorda que a l’inici de
la sessió han debatut si en aquest moment s’havien de destinar més recursos a la
promoció o no, i no s’hi han posat d’acord. Però sí que han coincidit en el fet que
aquesta promoció s’ha de fer bé i que s’ha de promocionar el model de turisme que
volen per al futur de Barcelona.
A continuació, llegeix el text de la pregunta, que ha estat motivada per la perplexitat
que els ha causat aquesta qüestió. Assenyala que la plataforma
marketplace.barcelona inclou només trenta-quatre comerços de proximitat dels
milers que hi ha a Barcelona, i vol saber com s’han seleccionat i com és possible que
un d’ells sigui La Roca Village, perquè sense voler menystenir aquest centre comercial
els ha causat sorpresa. En segon lloc, apunta que aquesta plataforma promociona
disset restaurants i pregunta com s’han seleccionat d’entre els milers de restaurants
que hi ha a Barcelona, i com és possible que un d’ells sigui una discoteca-restaurant
del front marítim, quan aquest no és el millor moment per promocionar aquesta
zona. Finalment, a l’apartat de cultura observen que es promociona un Barcelona
Segway Tour. Reconeix que els segway tours són legals, però es pregunta si en aquest
moment cal distingir-los de manera tan clara, amb recursos propis, de tota l’oferta
cultural de Barcelona.
El Sr. MARCÉ puntualitza que aquesta campanya no la fa l’ajuntament, sinó el
Consorci Turisme de Barcelona, si bé no ho diu com a excusa per estalviar-se les
explicacions. Comenta que el consorci és format per un conjunt de membres
associats que tenen a veure amb activitats molt diverses, molts d’ells paguen una
quota i participen en el finançament de l’organisme, i aquests són els que varen tenir
la iniciativa d’impulsar la plataforma. Recorda que el concepte de marketplace no és
absolut, sinó genèric. En qualsevol cas, en el context d’un turisme molt local, es va
acordar amb els membres d’aquesta comunitat, històricament i econòmicament
associada al finançament del Consorci Turisme de Barcelona, llançar aquest mercat
web. L’ajuntament va demanar que aquesta iniciativa s’ampliés i que tingués una visió
més generosa amb els objectius de la ciutat, ampliació que s’ha anat produint a poc a
poc, però sempre en el marc d’una política que en cap cas no pot substituir la feina
que s’ha de fer des de Comerç o des d’altres departaments i que en aquests moments
estan fent els mercats web globals de la ciutat.
A continuació, apunta que aquesta iniciativa es va llançar el 30 de juny amb 160
propostes, en aquest moment n’hi ha 35 de noves i n’hi ha 54 pendents de validació
per diversos criteris. Comenta que aquest mateix dia se n’hi han incorporat 26, de
manera que en aquest moment n’hi ha 275. Insisteix, doncs, que l’ajuntament ha
demanat que aquest mercat web tingui més propostes i més diversificades, i que
respongui de manera més clara a la realitat sectorial de la ciutat. Reconeix que els
membres associats a Turisme de Barcelona no són necessàriament aquells que
expliquen millor la diversitat sectorial de la ciutat.
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El Sr. PUIG troba malament que el regidor fugi d’estudi. Insisteix que el seu grup no
qüestiona Turisme de Barcelona, però manifesta que l’Ajuntament de Barcelona és
corresponsable del que passi en aquest consorci.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:
21. –

(M1923/1060) Quines accions està adoptant i té previst dur a terme el Govern
Municipal per a lluitar contra la venda ambulant il·legal als carrers de Barcelona?
El Sr. BOU exposa que Barcelona és una gran ciutat per viure-hi però té un gran
problema d’inseguretat i d’incivisme a causa, en bona part, de les polítiques
permissives del Govern municipal. Apunta que una de les queixes principals dels veïns
i comercials, especialment del centre, és sobre la venda ambulant il·legal, i han alertat
insistentment de l’impacte negatiu que aquesta activitat té sobre la convivència,
sobre la imatge de la ciutat i sobre el teixit comercial. Recorda que a començament
del mandat aquesta mateixa comissió va aprovar, amb el vot favorable del Govern,
una proposició del Grup del PP que instava el Govern a elaborar, en un termini de tres
mesos, un informe que quantifiqués l’impacte econòmic per a la ciutat de la venda
ambulant il·legal. Constata que deu mesos després aquest informe encara no s’ha
presentat, però assegura que el problema persisteix. Indica que després de la lògica
absència d’activitat al carrer durant el confinament, amb la tornada de veïns i turistes
al carrer el top manta ha tornat.
Així, doncs, el seu grup vol que s’evitin les imatges que es produeixen cada any i
sobretot el dany al teixit comercial de la ciutat en plena crisi econòmica causada per
la covid-19. Per aquesta raó, formula la pregunta, el text de la qual llegeix a
continuació.
La Sra. BALLARÍN subratlla que quan aborden qüestions com aquesta s’adonen com
ha canviat durant alguns mesos la situació a Barcelona. Recorda que l’any anterior
aquest era un tema permanent de debat. Assenyala que el fenomen de la venda
ambulant no autoritzada té molt a veure amb els turistes, perquè són els principals
clients d’aquesta activitat, i quan el nou Govern es va formar al juliol de 2019 el
primer que va fer fa ser una campanya, anomenada “La venda legal fa ciutat”, per
informar els turistes que la venda ambulant no autoritzada no és permesa a
Barcelona. També es varen fer actuacions policials molt contundents per evitar que
aquesta activitat es produís als carrers de la ciutat i de manera simultània es va crear
una taula política sobre aquest tema, liderada per la tinència d’alcaldia de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on de manera coordinada s’analitzen
mesures de reinserció i laborals, amb la col·laboració de Barcelona Activa i
Mercabarna. També hi ha coordinació amb altres administracions i es treballa
conjuntament amb el sector privat per trobar sortides a les persones que es dediquen
a aquesta activitat.
Tot seguit, reconeix que amb la crisi de la covid-19 tot ha quedat aturat. Tanmateix,
apunta que la venda ambulant no autoritzada ha caigut en picat durant els darrers
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mesos, de manera que durant el mes de maig les trucades de queixa havien disminuït
un 95,6 % respecte a l’any anterior, i totes les dades indiquen que hi ha molt poca
activitat. Així, informa que durant el mes de maig només es varen decomissar vint
llaunes. Admet, però, que en el moment que el turisme torni a Barcelona, que espera
que sigui aviat, es pot tornar a reactivar aquest fenomen i el Govern municipal
continuarà actuant de la mateixa manera com ho ha fet fins ara.
El Sr. BOU insisteix que s’havia aprovat l’elaboració d’un informe que deu mesos
després encara no han rebut i per això ha formulat la pregunta. És conscient que han
passat tres mesos de confinament, durant els quals hi ha hagut poca activitat. En tot
cas, tot i admetre que aquesta activitat il·legal ha disminuït, indica que formula la
pregunta perquè han rebut queixes per l’embranzida que torna a agafar aquesta
activitat. Puntualitza que en aquest cas no ha parlat sobre quina sortida s’ha de donar
a les persones que es dediquen a la venda ambulant il·legal, sinó que s’ha limitat a
plantejar la defensa dels interessos dels comerciants, que en aquest moment estan
patint molt. Recorda que el seu grup ha presentat moltes propostes per afavorir
aquest sector i els empresaris no poden contractar persones sense documentació
perquè no els poden donar d’alta a la Seguretat Social, i considera que aquest és el
gran problema. S’ha parlat de crear cooperatives i d’adoptar altres mesures, i no sap
què s’ha arribat a fer, però assenyala que si el fenomen torna al carrer vol dir que s’ha
fet poca cosa.
La Sra. BALLARÍN replica que el Govern ha pres moltes mesures, però no les pot
explicar en els dinou segons d’intervenció que li resten. Pel que fa a l’informe, recorda
que en aquell moment ja varen explicar que era una metodologia absurda i, per tant,
varen advertir que no farien un estudi que no tingués sentit. A més a més, amb la
situació que s’ha produït posteriorment, han constatat que hauria estat absurd
realitzar un estudi d’aquestes característiques.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
22. –

(M1923/1063) Tenint en compte la situació econòmica i la incertesa futura, el govern
municipal ha pensat ampliar aquesta reducció a la taxa que s'aplica a les llicències per
a la concessió de terrasses més enllà de l’any 2020?

Tractada conjuntament amb el punt 11 de l’ordre del dia.
ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
23. –

(M1923/1079) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la
proposició aprovada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 19 de febrer de 2020,
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amb el següent contingut: (M1923/603) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda
instar al govern municipal a: 1. Incloure de manera explícita a la Memòria d’avaluació
de l’impacte normatiu l’efecte sobre la competitivitat de les microempreses i pimes
de les ordenances i els reglaments. 2. Incloure a la Memòria d’avaluació de l’impacte
normatiu el càlcul de les càrregues administratives i el seu impacte com a
conseqüència de noves ordenances i reglaments. 3. Introduir un “Test de pimes”
seguint les recomanacions de la Comissió Europea que avaluï l’impacte de les
iniciatives normatives (ordenances i reglaments) sobre les pimes. S’haurà d’adjuntar a
totes les ordenances i reglaments que tinguin incidència directa o indirecta en
l’activitat econòmica, i haurà d’incloure: la identificació de la població d’empreses
afectades, consulta al sector afectat, mesurament de l’impacte sobre les pimes i les
mesures a adoptar per mitigar l’impacte quan aquest sigui desproporcionat sobre les
pimes.
La Sra. ARTADI recorda que a la sessió del 19 de febrer el Grup de JxCat va presentar
una proposició amb la voluntat d’afavorir la igualtat de condicions entre pimes i grans
empreses, perquè entenen que aquesta és una de les responsabilitats de
l'Administració. Demanaven que la normativa contemplés de manera explícita l’efecte
que té sobre la competitivitat, especialment de les microempreses, que es fes un
càlcul de les càrregues administratives que suposen les noves normes que s’aprovin a
l’ajuntament i que aquestes normes incloguin allò que arreu d’Europa es coneix com a
test de pimes, seguint les recomanacions de la Unió Europea. Constata que el Govern
encara no ha aplicat aquestes propostes, malgrat que posar-les en pràctica no és
gaire complex. Malgrat les circumstàncies excepcionals dels darrers mesos, està
segura que l’ajuntament no ha deixat de treballar a favor de les pimes. Per tant, vol
saber en quin punt d’execució es troba aquesta proposició.
La Sra. BALLARÍN insisteix que per al Govern municipal els autònoms, les pimes i les
microempreses, en general la petita economia, que és la que fa gran Barcelona, són
una prioritat, especialment en el context actual. Confirma que a la sessió del 19 de
febrer de 2020 de la comissió el Govern es va comprometre a contemplar l’impacte
que les normatives, en totes les fases d’elaboració, tindran sobre les pimes i
especialment sobre les microempreses. Manifesta que les administracions públiques
tenen l’obligació de generar una marc estable i amb seguretat jurídica, en el qual les
normatives que s’aproven siguin palanques per al creixement econòmic. Han debatut
molt sobre aquesta qüestió i està segura que ho continuaran fent.
A continuació, recorda que la proposició plantejava que les memòries de les
normatives contemplessin l’efecte sobre la competitivitat de les microempreses i
pimes de les ordenances i reglaments, el càlcul de les càrregues administratives i
l’impacte que tenen, i la introducció d’un test de pimes. Les dues primeres mesures
són recollides a les directrius sobre elaboració de normes municipals, aprovades el
2015 i el Govern les aplica per evitar que es generin obligacions i despeses
innecessàries a pimes i microempreses. Pel que fa al test de pimes, el Govern va
adquirir el compromís d’incloure’l en els nous projectes normatius que pel seu
conjunt ho requerissin. Mantenen aquest compromís, però comenta que des
d’aleshores encara no s’ha elaborat cap reglament o ordenança relacionats amb
pimes, per tant encara no han tingut ocasió de fer efectiva aquesta proposta.

CCM 7/20 Economia

12/12

Finalment, recorda que el Govern està treballant en un pla, anomenat “Barcelona
fàcil”, i que el Grup de JxCat va fer diverses propostes per incloure en aquest pla. Està
convençuda que en aquest marc també tindran ocasió de plantejar com es pot aplicar
aquesta iniciativa.
La Sra. ARTADI assenyala que ja han passat cinc mesos des que es va aprovar aquesta
proposta i pregunta quan faran el test de pimes. Recorda que quan tenia
responsabilitats a la Generalitat de Catalunya el va fer servir moltes vegades i
assegura que és molt útil per tenir en compte les peculiaritats de les pimes i
microempreses, per considerar alternatives, per fer-se preguntes que altrament no es
farien i per impulsar la participació d’aquestes empreses. Comenta que pensar en
petita escala no es redueix a la mesura d’un dia, sinó que s’ha d’analitzar de manera
transversal com actua l'Administració, de la mateixa manera que es fa amb les
polítiques de gènere.
A continuació, mostra el seu acord que el pla per facilitar l’activitat econòmica haurà
d’incorporar aquesta mesura, però subratlla que això s’ha de fer de manera ordinària
en totes les normatives que s’aprovin. Opina que la manera com es recullen en
aquest moment de manera explícita els efectes sobre la competitivitat i el càlcul de
les càrregues és molt pobre. Indica, doncs, que si el Govern considera que així
compleix la normativa, la normativa s’ha de canviar.
La Sra. BALLARÍN insisteix que des que es va aprovar aquesta proposició no hi ha
hagut cap ocasió per introduir el test de pimes perquè tota la normativa que s’ha
aprovat ha estat una normativa d’urgència, a causa de l’estat d’alarma, com ara
decrets per afavorir l’activitat econòmica i altres decrets que en alguns casos són
difícils d’aplicar perquè la maquinària burocràtica no era dissenyada per donar
resposta a aquestes situacions, com ha passat amb el cas de les terrasses. En tot cas,
assegura que quan es tornin a aprovar regulacions de manera normal aquest test
s’introduirà.

ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.08 h.
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