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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 15 de setembre 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  setembre  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, 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 la Ima. Sra. i els Ims. Srs.: Eva Baró Ramos, Eloi Badia Casas,
Francisco  Sierra  López,  el  Sr.  Àlvaro  Porro  Gonzàlez,  Comissionat  d’economia  social,
desenvolupament social i política alimentària,  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, Joan
Subirats Humet i Ernest Maragall i Mira.

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 16.02 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es  dona  per  llegida  l’acta  de  la  sessió  anterior,  sessió  ordinària  celebrada  el  15  de
juliol  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.
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II) Part Informativa

Despatx d'oficia)

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal,  es comuniquen les
resolucions següents:

1. – (20209102) Autorització del Primer Tinent d'Alcalde, de 30 d'abril de 2020, que
autoritzar la despesa del lloguer del local del carrer Ali Bei, 94-96 que es troba ubicat
a l'AAVV de Fort Pienc del districte de l'Eixample, per als exercicis 2020-2023 i per un
import de 68.306,72 euros.

2. – (2018/24) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 9 de
juliol de 2020, que modifica el contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per a
l'Estratègia d'Impuls de Política Alimentària adjudicat a Revista Soberania Alimentaria
Biodi, prorrogat fins el 25 de juliol de 2020.

3. – (20002291) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 16
de juliol de 2020, que adjudica a Copernic Technologies, S.L. el contracte relatiu als
serveis d'assistència tècnica per a la creació d'una plataforma web col·laborativa per
la Barcelona Expat Week, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 15.008,30
euros (IVA inclòs).

4. – Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 16 de juliol de
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu als serveis d'actualització i estudi de les activitats comercials a
Barcelona, concretament, el desenvolupament, desplegament, operació i explotació
d'un sistema dinàmic de manteniment del Cens Continu de Locals de l'Ajuntament,
per als exercicis 2020-2022, i per un import de 181.500,00 euros (IVA inclòs).

5. – (2019/205) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 16 de
juliol de 2020, que prorroga per un període comprès des del 25.07.2020 fins el
24.07.2021, el contracte relatiu a la gestió de l'Espai Consum Responsable, adjudicat a
Espai Ambiental, SCCL, per a l'exercici 2020, i per un import de 35.526,78 euros (IVA
inclòs).

6. – (2019/399) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
juliol de 2020, que cancel·la i/o retornar a Cristina Moreta Burch la garantia definitiva
d'import 996,15 euros constituïda per respondre del compliment de serveis Gestió
Fira.

7. – (2019/399) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
juliol de 2020, que cancel·lar i/o retorna la garantia definitiva d'import 995,60 euros
constituïda per respondre del complient de Serveis de Gestió Espai Consum
Responsable.

8. – (634/19) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de
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juliol de 2020, anul·la l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a
detectar les externalitats positives de comerços , adjudicat a Ekona, SCCL, per a
l'exercici 2020, i per un import de 17.968,50 euros

9. – Del gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en absència de
la gerent municipal, facultat per D.A. S1/D/2020-738 de 13.07.202, de 27 de juliol de
2020, que adjudica a Opinometre SL el contracte relatiu a verificar el 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
import de 26.010,00 euros (IVA inclòs)

10. – Del gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, en absència de
la gerent municipal, facultat per D.A. 13.07.2020, de 28 de juliol de 2020, que
alliberar la quantitat de 10.290,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, del contracte relatiu a verificar el 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 exercici 2020-2021.

11. – Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 3 d'agost de
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza
la despesa del contracte relatiu als serveis de disseny i lloguer, transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies
de la ciutat, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 181.500,00 euros (IVA
inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 16 de juliol de 2020

12. – (19004269L02) DESIGNAR com a proveïdor del LOT 2 de l'Acord Marc, amb número
de contracte 19004269L02 i número d'expedient 2019/620, que té per objecte el
Cobrament  amb  targeta  bancària  al  web  municipal  i  als  terminals  d’informació  de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  l'empresa  BBVA  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria,  amb
número de NIF A48265169, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa
de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió .DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Pau Batalla Roldán.
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

13. – (190004269L03) DESIGNAR com a proveïdor del LOT 3 de l'Acord Marc, amb número
de contracte 19004269L03 i número d'expedient 2019/620, que té per objecte el
cobrament amb targeta bancària al  servei telefònic d’atenció al  contribuent (Sistema
IVR) i als terminals mòbils de la Guardia Urbana, l'empresa BBVA Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, amb número de NIF A48265169, en ser considerada l'oferta d'aquesta la
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més avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver
obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec
de clàusules administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al
Sr. Pau Batalla Roldán. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

14. – (20001211L05) DECLARAR DESERT el LOT 5, Obres de llarga durada, del procediment
obert ordinari, per a l'adjudicació del contracte núm. 20001211L05 que té per objecte
el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i
desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats
municipals de la ciutat de Barcelona, per no haver-se presentat cap oferta. ANUL·LAR
l'autorització de despesa per un import de 47.190,00 euros, amb càrrec a les partides
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 35.392,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 11.797,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió acord d’Economia i Hisenda.

15. – (20001211L08) DECLARAR DESERT el LOT 8, Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó,
i Gràcia, del procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del contracte núm.
20001211L08 que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7),
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica
nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, per
no haver-se presentat cap oferta. ANUL·LAR l'autorització de despesa per un import
de 84.299,69 euros, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 21.074,92 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 63.224,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

16. – (20001211L12) DECLARAR DESERT el LOT 12, Coordinació de funcionament, del
procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del contracte núm. 20001211L12 que
té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, per no haver-se presentat cap oferta.
ANUL·LAR l'autorització de despesa per un import de 13.310,00 euros, amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 3.327,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 9.982,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
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17. – (F-2002)  APROVAR  la  formalització  d’un  Contracte  de  Finançament  per  import  de
95.000.000,00  d’euros  amb  el  Banc  Europeu  d’Inversions  (BEI),  d’acord  amb  les
condicions  annexes  i  DELEGAR  a  l’Im.  Sr.  Jordi  MARTI  GRAU,  regidor  d’Economia  i
Pressupostos, i el Sr. Jordi AYALA ROQUETA, gerent de Pressupostos i Hisenda, de
forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la
signatura i disposició de les operacions. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió
d’Economia i Hisenda.

Acords de la Comissió de Govern de 23 de juliol de 2020

18. – (190004269L01) DESIGNAR com a proveïdors del LOT 1 de l'Acord Marc, amb número
de contracte 19004269L01 i número d'expedient 2019/620, que té per objecte el
cobrament dels rebuts domiciliats i no domiciliats, les empreses Banc de Sabadell,
S.A. amb número de NIF A08000143, Banco Santander amb número de NIF
A39000013, BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria amb número de NIF A48265169,
Bankia, SA amb número de NIF A14010342 i Caixabank, SA amb número de NIF
A08663619, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més avantatjoses de les
ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats
els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. DESIGNAR, pel
que fa a la gestió, com a intermediari, del cobrament dels rebuts domiciliats
corresponents  a  mandats  de  contribuents  de  clients  d’entitats  financeres  que  no
actuïn  com  entitats  col·laboradores  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  únicament
l’empresa  Caixabank,  SA.,  amb  número  de  NIF  A08663619,  d’acord  amb  l’informe
tècnic de proposta d’adjudicació, en ser considerada la seva oferta la més avantatjosa
de les ofertes finalment acceptades per haver obtingut la millor puntuació, un cop
aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Pau Batalla Roldán.
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

19. – (DP-2020-27866) APROVAR la Modificació del Conveni subscrit entre la Universitat de
Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  9  d’octubre  de  2013,  en  el  sentit  de
excloure de l’àmbit material del conveni el local comercial número 2, entitat número
34 de la plaça Eucaliptus, núm. 3 i retornar la possessió del esmentat local a
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

20. – (3-071/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-071/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’acord  amb  l’ingrés  del  Servei  Públic
d’Ocupació  de  Catalunya,  per  atendre  despeses  dels  programes  Enfeina’t  2019,
Programa Referent ocupació juvenil 2019 i Programa Treball i Formació, gestionats
per Barcelona Activa S.A. , per un import total de 746.203,11 euros, de conformitat
amb la  documentació i  amb la  distribució d’aplicacions pressupostàries  que consta a
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l’expedient,  referència  comptable  20071395;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la  Gaseta
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

21. – (3-072/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-072/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici  2020,  d’import  771.000,00 euros,  per  fer  front  a  despeses  de
projectes  d’àmbit  digital  de  la  Gerència  d’Àrea  d’Agenda  2030,  Transició  Digital  i
Esports,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20071491;  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 30 de juliol de 2020

22. – (3-079/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-079/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  35.000.000,00  euros,  per  fer  front  a  despeses
de la Gerència d’Àrea de Drets Socials,  Justícia Global,  Feminismes i  LGTBI del pla de
xoc social com a resposta a la situació d’emergència social produïda per la COVID-19,
de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20072491;  i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
d’Economia i Hisenda.

23. – (3-081/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-081/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici  2020,  d’import  745.940,99 euros,  per  fer  front  a  despeses  de
projectes d’àmbit cultural que s’han de desenvolupar durant el 2020 per respondre a
la situació generada per la COVID-19, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20072691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

24. – (3-083/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-083/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 2.654.989,90 euros, per fer front a despeses de
l’execució de la Sentència núm.60/2020 de 27 de maig del Jutjat de Primera Instància
núm.21 de Barcelona en el procediment 204/2019 instat per Oca Inspección Técnica
de  Vehículos  SA  contra  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  conformitat  amb  la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20072791;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda
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Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/1191) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria
pressupostària,  perquè  exposi  quina  és  l’execució  del  Pressupost  General  de
l’Ajuntament de Barcelona del 2020 amb data actual.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  exposa  que  des  del  mes  de  gener  de  2016  l’àrea  d’Economia  de
l’ajuntament  escrupolosament  cada  mes  publica  al  web  l’execució  pressupostària
corresponent al mes anterior. Així, el 20 de setembre publicaran el tancament del
mes  d’agost,  així  com  el  20  d’agost  es  va  publicar  el  tancament  del  mes  de  juliol.
Remarca que el detall de les dades permet seguir partida per partida el nivell
d’execució  pressupostària,  tant  pel  que  fa  a  ingressos  com  a  despeses,  i  tots  els
acords  presos  en  matèria  d’inversions  i  altres.  Dit  això,  adverteix  que  en  els  vuit
minuts  d’intervenció  de  què  disposa  no  podrà  donar  una  informació  detallada  i  es
limitarà a comentar les xifres generals més rellevants, però insisteix que tota la
informació és disponible en el web.
A continuació, puntualitza que l’any 2020 ha estat molt atípic, en el qual no hi ha cap
constant que es mantingui, i per tant les dades del tancament mensual dels
pressupostos no són gaire significatives de cara al tancament anual. Afegeix que les
dades mensuals es publiquen automàticament i, per tant, més enllà del tancament a
31 de juliol no pot donar més dades que les que ja són publicades al web perquè no
les tindran fins al 20 de setembre.
Quant  als  ingressos,  informa  que  s’han  executat  fins  al  51  %.  Destaca  aquesta  dada
perquè  en  una  situació  normal  s’hauria  d’haver  arribat  al  60  %  i  palesa  que  la
davallada és deguda a la situació provocada per la covid-19.
En relació  amb la  despesa,  destaca  en primer  lloc  l’increment  respecte  al  tancament
en la mateixa data de l’any 2019. Així, indica que s’han gastat 66 milions d’euros més
en despesa corrent, en part perquè el pressupost d’enguany és superior, però també
per les decisions de modificació pressupostària que es varen prendre el mes de juliol,
tot i que algunes partides es varen començar a gastar abans. En canvi, informa que en
inversions  s’han  executat  77  milions  d’euros  menys  que  a  la  mateixa  data  de  l’any
anterior. En aquest sentit, assenyala que la despesa corrent es continua fent perquè
s’executa  amb  més  normalitat  que  les  obres,  les  quals  varen  quedar  paralitzades  a
partir del 10 de març i fins ben bé a mitjan estiu.
Tot seguit, insisteix que aquestes dades solament reflecteixen la situació en un
moment molt determinat, però tot i així són coherents amb els efectes causats per la
pandèmia en els comptes municipals.
Pel que fa a la projecció futura d’aquestes dades, comenta que és molt semblant a la
que varen fer quan varen proposar la modificació pressupostària i preveuen que a
final  d’any  hi  haurà  un  dèficit  proper  als  160  milions  d’euros,  causat  per  diversos
factors.  Així,  recorda  que  varen  preveure  una  caiguda  d’ingressos  de  245  milions
d’euros,  però  amb  les  dades  disponibles  en  aquest  moment  hi  ha  la  possibilitat  que
aquesta  caiguda  sigui  una  mica  inferior  perquè  alguns  ingressos  s’estan  comportant
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millor del que havien previst. Tanmateix, comenta que fruit del necessari rescat de
concessions, despesa en transport públic i altres factors el Govern municipal va fer
una reserva aproximada de 65 milions d’euros que s’havien de gastar obligatòriament
per pal·liar els efectes de la pandèmia, i apunta la possibilitat que aquesta xifra
finalment sigui una mica superior. Creu, doncs, que una cosa compensarà l’altra i que
es podrà mantenir la previsió que varen fer. Tot i així, adverteix que aquestes dades
s’han  de  prendre  amb  una  enorme  cautela  perquè  no  creu  que  ni  tan  sols  el  millor
dels  economistes  pugui  endevinar  com  es  comportarà  l’economia  en  general  i
particularment els ingressos del grup municipal, que mou més de 3.000 milions
d’euros anuals.
D’altra banda, comenta que el  Govern ha acceptat un prec en una altra comissió per
fer un informe sobre el grau de compliment del Fons covid. Creu que es podran gastar
els 90 milions previstos.
En conclusió, i insistint que les dades s’han de prendre amb totes les cauteles, preveu
que  a  final  d’any  hi  haurà  un  dèficit  de  160  milions,  quantitat  que  coincideix
aproximadament amb el romanent de tresoreria acumulat durant els darrers anys,
que en termes empresarials es podria dir que són les reserves del grup municipal.
Aquesta situació li permet afirmar que la salut financera de l’ajuntament no els ha de
preocupar excessivament perquè el tancament anual negatiu es podrà compensar
amb recursos propis.
Finalment, assenyala que de cara a l’any 2021 encara hi ha moltes incerteses des del
punt de vista econòmic per poder elaborar una proposta de pressupost, especialment
pel  que  fa  als  ingressos.  Comenta  que  aquesta  qüestió  l’estan  negociant  amb  el
Govern de l’Estat, però apunta que això seria objecte d’un altre debat.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Agraeix l’exposició que ha
fet el Sr. Martí Grau i comenta que el seu grup fa un seguiment de l’estat d’execució
del pressupost al web.
A  continuació,  recorda  que  el  seu  grup  va  participar  de  forma  activa  en  l’elaboració
dels pressupostos i varen votar a favor de la seva aprovació, juntament amb altres
grups municipals. Subratlla les prioritats en matèria de fiscalitat ambiental, polítiques
d’habitatge  i  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic,  a  més  a  més  d’ocupació,  educació,
inversions a la ciutat, millora dels serveis públics o renaturalització de la ciutat.
Tanmateix, comenta que la situació provocada per la pandèmia de la covid-19 va
portar a fer una modificació pressupostària el mes de juliol. El seu grup es va abstenir
en  la  votació  d’aquesta  mesura.  Coincideix  amb  el  Sr.  Martí  que  l’exercici  de  2020
s’acabarà  amb  una  situació  complicada  i  que  els  anys  següents  hi  pot  haver  molts
problemes  si  no  aconsegueixen  que  el  Govern  de  l’Estat  prengui  mesures  i  permeti
que les administracions locals tinguin autonomia financera per desenvolupar tot el
potencial  que  tenen,  especialment  en  els  casos  d’administracions  potents  com
l’Ajuntament  de  Barcelona.  Recorda  que la  ciutat,  com a  capital  de  Catalunya,  té  un
marc jurídic propi que li permet fer més actuacions que altres municipis. Espera,
doncs,  que  els  anuncis  que  s’han  fet  es  concretin  de  manera  positiva  i  que  no  passi
com amb altres, que es varen resoldre de manera decebedora. Sobretot, espera que
el Govern municipal defineixi què vol fer durant el que queda d’any i especialment els
anys  2021  i  2022.  Adverteix  que  si  l’ajuntament  no  té  capacitat  d’endeutament  i
participació en diversos fons, si no pot usar lliurement els romanents de tresoreria i si
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no pot superar les cotilles imposades per la normativa d’austeritat, es trobaran lligats
de peus i mans per poder fer acció política i garantir una sortida de la crisi econòmica
i social.
Per acabar, assenyala que el seu grup continua insistint en aquest debat perquè no
està tancat i cal continuar abordant-lo.

La Sra. ARTADI agraeix al Grup d’ERC que hagi sol·licitat aquesta compareixença, si bé
opina que el mateix Govern municipal podia haver comparegut a iniciativa pròpia o
bé  reunir  tots  els  grups  municipals  per  parlar  d’aquesta  qüestió,  perquè  aquesta
hauria  estat  una  actitud  responsable  i  s’hauria  correspost  amb  l’actitud  que  han
mantingut tots els grups durant la pandèmia pactant mesures, essent propositius i
donant suport al Govern.
Seguidament, recorda que el Grup de JxCat va donar suport al pressupost de 2020,
que qualifica  d’expansiu,  tal  com corresponia  a  la  situació  d’abans  de la  pandèmia,  i
més encara en el moment actual. Suposa que la compareixença s’ha sol·licitat perquè
les  reunions  del  Govern  amb  l’oposició  per  fer  seguiment  de  l’execució  dels
pressupostos  s’han  estroncat.  Abans  de  la  pandèmia  el  seu  grup  havia  demanat  un
pressupost  expansiu  i  durant  la  crisi  va  reclamar  que  s’actués  amb  celeritat  i
contundència, però afirma que les mesures que s’han pres fan la vida més difícil, hi ha
deixadesa a la ciutat, s’impedeix una mobilitat fluïda, a les cantonades hi ha elements
que provoquen inseguretat, la burocràcia continua asfixiant els negocis, la tributació
empobreix els ciutadans i el Govern municipal persisteix en la manca de diàleg que el
caracteritza. Així, denuncia que durant un temps es va mantenir el diàleg però que
aquest va desaparèixer un cop es va aprovar la modificació del pressupost.
Fetes  aquestes  consideracions,  assenyala  que  el  Govern  hauria  d’explicar,  en  primer
lloc,  quina  previsió  fa  per  al  tancament  de  l’exercici  pressupostari,  més  enllà  dels
informes que publica mensualment. En segon lloc, creu que cal saber com serà el
tancament  de  l’exercici  de  2021  i  per  a  això  cal  conèixer  quina  és  la  situació  actual.
Apunta  que  en  el  Plenari  i  en  comissió  s’han  aprovat  diverses  iniciatives  relatives  al
romanent  de  tresoreria  i  a  l’endeutament,  de  vegades  per  unanimitat,  però  quan se
n’han aprovades d’altres al Congrés dels Diputats han acusat el seu grup de cínic i de
fer el joc al PP, tal com va fer el Sr. Collboni. No sap si aquesta consideració també
s’aplica a l’alcaldessa Colau quan s’aproven iniciatives que no li agraden.
Per  acabar,  pregunta  si  s’han  pres  altres  mesures  sobre  l’endeutament  de
l’ajuntament de cara al  pressupost  de 2021.  Recorda que el  Govern va estar  d’acord
que  s’havia  de  preveure  un  endeutament  mínim  de  500  milions  d’euros,  però  en
aquest moment no saben si s’ha avançat o no en aquesta qüestió.

(A causa de problemes de connexió, es posposa la intervenció del portaveu del Grup de
Cs.)

El Sr. BOU agraeix la compareixença i la informació que ha donat el Sr. Martí Grau.
Recorda  que  abans  de  l’estiu  es  varen  fer  diversos  debats  importants  sobre  els
comptes de la ciutat. En primer lloc, es va aprovar una modificació de crèdit de 90
milions  d’euros  per  fer  front  a  la  situació  generada  per  la  covid-19.  També  es  varen
aprovar rebaixes fiscals per a terrasses i guinguetes, ajudes al lloguer de locals
comercials i als autònoms, i ajudes socials, entre altres. Manifesta que aquestes
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mesures eren necessàries i es varen adoptar amb el suport dels grups municipals que
varen decidir actuar amb responsabilitat, tal com calia en aquesta situació de crisi.
En segon lloc, es va produir un debat sobre la proposta del Govern central respecte
als romanents de tresoreria dels ajuntaments. Recorda que la majoria de grups es
varen  posicionar  en  contra  d’aquest  espoli  i  la  proposta  va  ser  derrotada  al  Congrés
dels Diputats, de manera que el Govern de l’Estat es va veure obligat a modificar-la i
el  dia  anterior  la  ministra  d’Hisenda va  anunciar  la  suspensió  de  la  regla  de  despesa
per a 2020 i probablement per a 2021.
En  conclusió,  opina  que  la  modificació  de  crèdit  i  l’actuació  conjunta  respecte  dels
romanents de tresoreria indiquen el camí que han de seguir durant els pròxims
mesos,  moment  en  què  hauran  de  discutir  el  projecte  d’ordenances  fiscals  i  els
pressupostos de 2021. En aquest sentit, recorda que durant el debat sobre la
modificació  de  crèdit  el  Grup  del  PP  ja  va  manifestar  que,  davant  d’una  situació
excepcional, calia donar una resposta excepcional i unitària. Reclama, doncs, que tots
els  grups  facin  un  esforç  sincer  per  cedir  i  entendre’s  amb  aquells  que  mantenen
posicions diferents. Afirma que el seu grup ha demostrat que hi està disposat i
demana al Govern i a la resta de grups que facin el mateix.
Finalment,  exposa que el  tancament de l’exercici  de 2020 planteja  molts  de dubtes  i
que  l’any  2021  és  farcit  d’incògnites.  Espera,  doncs,  que  el  Govern  municipal  sàpiga
actuar amb flexibilitat per respondre a les situacions que vagin sorgint i sobretot que
sempre impulsi el creixement econòmic de Barcelona.

La Sra. PARERA exposa que és molt difícil fer un debat seriós i amb rigor sobre
l’execució  d’un  pressupost  molt  complex  i  en  una  situació  tan  complicada  solament
amb  una  compareixença  de  sis  minuts  i  sense  disposar  d’un  document  que  permeti
analitzar aquesta qüestió, enriquir el debat i aprofundir en aspectes més concrets, per
tal que no s’hagin de limitar a expressar idees generals.
A continuació, creu que el Sr Martí Grau és excessivament optimista, actitud que no
entén. El Grup de Barcelona pel Canvi ja va advertir que el pressupost de 2020 es
fonamentava sobre bases poc realistes i, anteriorment a la crisi provocada per la
covid-19,  ja  no  s’adequaven  a  les  previsions  econòmiques  que  feia  la  Unió  Europea.
Després  de  l’aturada  econòmica  que  es  va  produir  el  mes  de  març,  doncs,  insisteix
que  li  sorprèn  aquest  optimisme  del  Govern  perquè  creu  que  l’execució  del
pressupost serà molt problemàtica, sobretot per assentar les bases del pressupost
per a 2021.
Tot  seguit,  troba  sorprenent  que  el  Govern  parli  d’un  dèficit  de  160  milions  d’euros,
que  casualment  coincideix  amb  el  romanent  de  tresoreria  de  l’ajuntament.  Apunta
que potser  es  podrà salvar  la  situació d’enguany però alerta que aquests  recursos ja
no estaran disponibles per a l’any vinent, de manera que tindran un problema perquè
el romanent de tresoreria haurà quedat reduït a zero.
Dit  això,  creu  que  més  que  preocupar-se  d’aspectes  que  depenen  d’altres
administracions i de factors externs haurien de fer una reflexió profunda sobre com
es gasten els recursos de l’ajuntament. Opina que tenen molt de marge per contenir
la despesa, especialment en qüestions que en aquest moment no són de primera
necessitat, i haurien de començar per aquí. Entén que aquesta anàlisi no es pot
demorar gaire perquè s’acosta el final de l’exercici i, en acabat, haurien de començar
a parlar de les noves ordenances fiscals. En aquest sentit, comenta que el seu grup ha
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presentat  una  proposició,  que  debatran  en  un  punt  posterior  de  l’ordre  del  dia.
Recorda que durant l’estat d’alarma el Govern municipal va manifestar que la revisió
de les ordenances fiscals representava una línia vermella, però espera que hagi
canviat  de  posicionament  perquè  és  ben  palès  que  totes  elles  s’han  de  revisar
completament.
Finalment, reclama que es comencin a establir les bases del pressupost de 2021
perquè no serà fàcil d’elaborar ni arribar a acords. Espera, doncs, que el Govern sigui
més  obert  a  negociar  amb  tots  els  grups  de  l’oposició  i  que  no  es  limiti  a  cercar  un
soci prioritari, tal com va fer amb els anteriors, perquè la situació actual requereix
que els pressupostos s’aprovin per unanimitat, amb la participació i el consens de tots
els grups.

El Sr. SIERRA comenta que en una altra comissió celebrada aquell mateix matí ja s’han
qüestionat  el  sentit  de  determinades  iniciatives  de  l’oposició,  i  aquesta
compareixença  n’és  un  exemple  clar.  Assenyala  que  l’objecte  d’aquest  punt  és  molt
clar i consisteix en la compareixença del responsable del Govern municipal en matèria
pressupostària  per  explicar  l’execució  del  pressupost.  Però  si  el  Sr.  Martí  Grau  els
remet a la informació que es publica mensualment, i que en aquest cas correspon a la
informació disponible a final de juliol, considera que es podrien haver estalviat una
hora  d’aquesta  sessió.  Assenyala  que  l’objecte  d’aquesta  compareixença  no  es
redueix a donar algunes xifres, a comunicar que hi ha hagut un 51 % més d’ingressos
executats, que hi ha hagut 61 milions més de despesa corrent o que hi ha 77 milions
menys d’execució en obres. Subratlla, contràriament, que la qüestió important és que
el  regidor  informi  sobre  l’execució  del  fons  covid  inclòs  en  la  modificació
pressupostària que varen intentar acordar a final del mes de juliol, un fons
d’emergència  per  abordar  les  necessitats  provocades  per  la  pandèmia.  Per  tant,
indica que el Sr. Martí Grau hauria d’haver informat, partida per partida, sobre el grau
d’execució  d’aquest  fons  i  per  quina  raó  algunes  d’aquestes  partides  s’han  executat
en un grau superior que d’altres.
Seguidament, manifesta que el Grup de Cs també comparteix la sensació que l’àrea de
l’ajuntament  que  funciona  pitjor  és  la  d’Economia,  quan  hauria  de  ser  la  més
important, tal com ja va passar durant el mandat anterior, amb el Sr. Pisarello com a
responsable. Recorda que el seu grup va pregar insistentment que el Govern
augmentés aquest fons de contingència perquè era clarament insuficient, tanmateix
el Govern es contradiu perquè anuncia que es generaran més ingressos dels previstos
però  alhora  s’estan  executant  menys  obres,  de  manera  que  queda  palès  que  hi  ha
més recursos disponibles, que es podrien haver utilitzat per fer actuacions realment
necessàries en la situació d’emergència en què es troba la ciutat.
Quant a la qüestió dels romanents de tresoreria, celebra irònicament que el Grup de
Barcelona en Comú sigui el defensor del municipalisme i qualifica de paperot
l’actuació  que  han  fet  en  la  Federació  de  Municipis  i  de  nyap  la  gestió  del  Ministeri
d’Economia.  Espera  que  el  Sr.  Pisarello  no  hi  hagi  tingut  res  a  veure.  Així,  els
ajuntaments solament podran utilitzar el romanent de tresoreria de dos anys, i
encara amb condicions. Torna a recordar que el principal grup del Govern es vantava
de ser el defensor del municipalisme, que havia anunciat que salvaria la hisenda
municipal,  que  acusava  el  Govern  de  l’alcalde  Trias  de  produir  superàvits  quan  els
diners havien de ser a la butxaca dels ciutadans i no pas als calaixos de l’ajuntament.
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Per acabar, espera que el regidor Martí Grau en la segona intervenció doni
explicacions més profundes sobre l’execució del pressupost.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  puntualitza  que  la  compareixença  s’ha  demanat  per  donar
explicacions sobre l’execució del pressupost de 2020, i per tant s’ha centrat en aquest
aspecte. Respon a la Sra. Parera que des del 20 d’agost hi ha publicat un informe, de
la  mateixa  manera  que  el  20  de  setembre  se’n  publicarà  un  altre,  amb  les  dades
actualitzades.  Creia  que  tothom  ho  sabia  i  per  aquesta  raó  no  s’ha  estès  més  en
l’explicació,  però  observa  que  la  portaveu  del  Grup  de  Barcelona  pel  Canvi  no  n’era
conscient i s’ofereix a fer-li arribar aquestes informacions.
Tot seguit, nega que sigui optimista, sinó tot el contrari, afirma que davant de la
situació econòmica provocada per la pandèmia més aviat és pessimista. Tot i així,
reitera  que  les  dades  sobre  l’execució  del  pressupost  indiquen  que  el  Govern  està
complint la modificació pressupostària que va proposar i que es va aprovar. Es varen
comprometre a absorbir els romanents via dèficit i estan complint amb aquest
compromís, malgrat que a alguns grups no els agradi.
Sobre el pressupost de 2021, assenyala que gairebé tots els grups demanen que sigui
expansiu. En aquest moment hi ha en marxa una negociació molt delicada sobre
aquesta qüestió i  n’hi  haurà una altra al  Congrés dels  Diputats que també hi  influirà.
En  aquest  sentit,  manifesta  que  alguns  grups  seran  un  factor  clau  d’aquestes
negociacions i esmenta ERC, alguns regidors del PDECat que en aquest moment són a
JxCat i Cs. Interpel·la, doncs, aquestes formacions perquè a Madrid facin una aposta
pel municipalisme. Recorda que en aquests moments estan negociant la reforma de
la  Llei  d’estabilitat  pressupostària  i  altres  qüestions  que  poden  afectar  les  finances
municipals  i  amb  els  grups  que  ha  esmentat  hi  ha  un  grau  d’acord  important,  de
manera que els reclama que no vulguin reproduir un enfrontament que no existeix.
En definitiva, manifesta que a Espanya hi ha un front que defensa que els
ajuntaments han de tenir un paper molt actiu en la sortida de la crisi, i assegura que
el Govern municipal hi està compromès.

El Sr. CASTELLANA celebra l’entusiasme del regidor Martí Grau perquè contrasta amb
el que varen mostrar quan varen convalidar el reial decret. Així, assenyala que
l’anunci que va fer la ministra el dia anterior donava la raó a aquells que el mes d’abril
varen presentar una proposició de llei  per derogar el  marc d’austeritat  i  permetre el
deute, amb les limitacions que exigeixi la situació econòmica. Tanmateix, apunta que
en aquest moment les limitacions per crear deute no són econòmiques sinó legals i,
per tant, cal voluntat política per decidir si els ajuntaments han de tenir un paper
protagonista per afrontar la crisi o si s’han de limitar a fer d’espectadors.

La  Sra.  ARTADI  assegura  que  tots  els  regidors  actuals  de  JxCat  a  l’Ajuntament  de
Barcelona pertanyen a aquest formació i continuen donant suport al Sr. Joaquim
Forn, de manera que demana al Sr. Martí Grau que no cerqui subterfugis que no
existeixen.
D’altra banda, indica que la seva formació al Congrés dels Diputats va votar en contra
de  la  proposta  del  Govern  de  l’Estat  relativa  als  romanents  de  tresoreria  dels
ajuntaments,  i  considera  que  aquest  capteniment,  juntament  amb  el  d’altres  partits
polítics, servirà perquè el Govern central comenci a rectificar. En canvi, opina que el
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capteniment de Barcelona en Comú en aquesta qüestió ha estat contradictori.
A  continuació,  pregunta  quina  part  dels  160  milions  d’euros  de  romanent  de
tresoreria es podrà fer servir. També vol saber si el Govern de l’Estat serà favorable a
derogar les lleis que limiten l’autonomia local i si el Govern municipal ha fet cap passa
per tal que l’any 2021 l’ajuntament es pugui endeutar.

El Sr. BOU apunta que el PP segurament és el partit que té un paper menor en
aquesta  qüestió  perquè  no  forma  part  del  Govern  de  l’Estat,  integrat  per  diverses
formacions.  Assenyala  que  els  romanents  de  tresoreria  representen  l’estalvi  que
durant molt de temps han fet els ajuntaments i  aquest seria el moment d’utilitzar-lo.
Indica  que  els  partits  del  Govern  i  els  que  li  donen  suport  des  de  l’oposició  poden
forçar  que  s’adopti  aquesta  mesura  perquè,  entre  altres  raons,  varen  permetre  la
investidura del Sr. Pedro Sánchez. En tot cas, el seu grup continua reclamant
contenció de la despesa, congelació de les inversions i adequació de les ordenances
fiscals.
Pel que fa als pressupostos de 2021, opina que és molt important que s’acordin entre
tots els grups.

La Sra. PARERA replica al Sr.  Martí  Grau que no pot remetre els grups de l’oposició a
consultar els documents que hi ha al Portal de la transparència perquè es mereixen
rebre més informació. Considera que si el Govern no ho entén tindran un problema
greu.

El Sr. SIERRA entén que, després del paper lamentable que han fet els partits del
Govern a la Federació Espanyola de Municipis, ara el Sr. Martí parli  d’enfrontaments.
Assegura  que  la  seva  formació  manté  la  mateixa  posició  tant  a  l’Ajuntament  de
Barcelona com al Congrés dels Diputats i, malgrat que no els agrada el color polític de
cap dels dos governs, subratlla que la situació és excepcional i tots els grups han de
ser capaços de ser útils a la ciutadania. Així, reclama que es puguin acordar els millors
pressupostos, tant per a Espanya com per a Barcelona, i assegura que Cs està fent
política útil en aquest àmbit.

El Sr. MARTÍ GRAU respon que el Govern gastarà els 160 milions d’euros del romanent
per cobrir el dèficit esperat de 2020. En segon lloc, insisteix que les possibilitats
pressupostàries per a 2021 depenen de les negociacions que es fan en aquests
moment a Madrid, tant pel que fa als pressupostos com al nou decret que el dia
anterior va anunciar la ministra d’Hisenda, i  a  la participació dels ajuntaments en els
fons europeus. Així, doncs, el paper que puguin jugar els ajuntaments per afrontar la
crisi dependrà de totes aquestes qüestions i demana la complicitat de tots els grups
perquè,  com  a  regidors  de  l’ajuntament,  a  tots  els  interessa  que  aquestes
negociacions tirin endavant de la millor manera possible.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/1197) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’explicar
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quin és el nombre de negocis que han tancat en els barris més cèntrics de Barcelona a
dia d’avui i  quines són les previsions de cara a final  d’any, quines mesures concretes
es duran a terme per revitalitzar el teixit econòmic del centre de la ciutat i
incrementar-hi el nombre de visitants i de públic local, i de quina manera es pensa
ajudar a aguantar els negocis que segueixen oberts.

El  Sr.  COLLBONI  agraeix  que  s’hagi  sol·licitat  aquesta  compareixença  perquè  els
permetrà explicar quina és la situació dels negocis del centre de Barcelona i, per
extensió, del centre de la ciutat. Comenta que aquell mateix matí han celebrat una
reunió amb els representants dels eixos comercials principals, presents a Barcelona
Oberta.  Assenyala  que  aquesta  reunió  representa  l’inici  d’un  diàleg,  que  espera  que
fructifiqui durant les properes setmanes i que permeti elaborar un full de ruta
compartit amb les entitats comercials, veïnals, culturals i esportives del centre de la
ciutat.
Seguidament, assegura que el Govern està molt preocupat per la situació que viu el
centre de Barcelona ateses les dades econòmiques i de visitants de què disposen.
Constata que la pandèmia ha tingut un gran impacte als centres de les ciutats, no
solament de Barcelona sinó de tot el món. En el cas de Barcelona, apunta que fa anys
que les prioritats, els esforços pressupostaris i l’interès polític s’adrecen a Ciutat Vella,
que  és  el  cor  de  la  ciutat.  Així,  recorda  que  des  de  fa  una  dècada  s’estan
implementant diversos plans i iniciatives, públiques i privades. Insisteix que la
pandèmia ha afectat especialment els centres de les ciutats, entre les quals esmenta
Londres, Nova York, on les vendes han baixat el 90 %, o Madrid, on les reserves
hoteleres han baixat un 80 %. Constata, doncs, que aquest és un fenomen global.
A continuació, reitera que el Govern municipal comparteix aquesta preocupació i, per
tant, ha impulsat un seguit de mesures, que tots els grups coneixen. Entre elles
esmenta el Fons covid, de 90 milions, per donar suport a la petita empresa; el Pla de
reactivació del comerç i la restauració, que consta de quaranta-sis actuacions; la
campanya  “Compra  a  prop”;  ajuts  als  autònoms  per  valor  5  milions  d’euros  i  amb
16.500 beneficiaris; ajuts per als lloguers comercials per valor d’un milió d’euros, que
han permès atendre 200 sol·licituds, mesura que ha comptat amb la col·laboració del
Col·legi  d’Advocats;  ajuts  a  la  digitalització;  el  Bonus  Cultura,  que  beneficia
especialment els equipaments culturals del centre de la ciutat; mesures en favor de la
restauració que han permès que hi hagi 2.500 terrasses obertes i ampliades a tota la
ciutat,  entre  les  quals  destaca  la  rebaixa  del  75  %  de  la  taxa;  el  projecte  “Barcelona
Safe  City”,  que  s’ha  aplicat  especialment  al  centre  de  la  ciutat,  o  el  programa  de
microcrèdits de suport a la petita i mitjana empresa, a la restauració i al comerç,
dotat amb 12 milions d’euros.
D’altra  banda,  comenta  que  les  dades  de  seguretat,  malgrat  que  no  són  bones,  són
millors que les d’exercicis passats.
Pel que fa a actuacions futures, esmenta la campanya de Nadal, que tindrà una
inversió  de  3,5  milions  d’euros  i  s’ampliaran  la  il·luminació  i  els  ajuts  als  eixos
comercials;  un  conveni  amb  l’associació  Amics  de  la  Rambla  per  impulsar  un  pla  de
promoció d’aquesta via;  la  inauguració de la  nova Aula de Serveis  de la  Boqueria;  es
posarà  en  marxa  el  Market  Place  abans  de  final  d’any;  un  pla  per  dinamitzar  locals
buits  i  baixos  comercials  a  partir  de  l’experiència  de  Ciutat  Vella  i  la  Trinitat  Nova,
entre  altres  mesures  que  anirà  explicant  a  mesura  que  els  grups  de  l’oposició  ho
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demanin.
En conclusió, assegura que el Govern manté una actitud dialogant amb el comerç i els
altres sectors econòmics per abordar la necessitat fonamental que té Ciutat Vella de
reeconomitzar  el  centre.  En  aquest  sentit,  explica  que  des  d’abans  de  l’estiu  s’està
elaborant  un  pla  per  fomentar  l’activitat  econòmica  a  Ciutat  Vella  de  forma
diversificada. Opina que una de les lliçons que haurien d’aprendre és que l’economia
de la ciutat s’ha de diversificar i molt especialment la del centre de Barcelona.

La Sra. ARTADI diu que li desconcerta la satisfacció que mostra el Sr. Collboni per les
mesures  que  s’han  pres,  perquè  opina  que  no  tenen  l’impacte  desitjable  i  passejant
pel centre de Barcelona es pot comprovar la desolació que hi ha. El Grup de JxCat
també troba preocupant que el Govern hagi trigat sis mesos a convocar la reunió que
ha esmentat el Sr. Collboni per iniciar el diàleg amb el sector.
A continuació, espera que en la segona intervenció el Sr. Collboni sigui més precís
sobre la radiografia que fa el Govern del teixit comercial i econòmic del centre de
Barcelona i quines previsions té de cara a final d’any. També pregunta com es preveu
recuperar  l’afluència  de  visitants  i  quines  mesures  concretes  impulsarà  el  Govern
perquè els negocis puguin continuar oberts. En aquest sentit, assenyala que els
negocis  ja  estan  molt  endeutats  amb  l’ICO  però  continuen  sense  tenir  visitants.
També  pregunta  si  pensen  rectificar  i  eliminar  els  impediments  a  l’accessibilitat  que
signifiquen els talls de carrers. Reclama que es faci una promoció real del centre de la
ciutat,  més  enllà  de  la  campanya  “Ens  en  sortirem”,  que  amb  prou  feines  no  es  va
veure. En definitiva, pregunta quin pla de futur té el Govern per al centre de
Barcelona.
Pel que fa a la seguretat, considera que és un aspecte clau i no es pot afirmar que en
aquest  moment  Barcelona  sigui  més  segura,  perquè  les  dades  s’han  de  relacionar
amb la quantitat de gent que passeja pel carrer, que actualment és molt menor a
causa de la caiguda del turisme. De la mateixa manera, reclama mesures pel que fa a
la neteja dels carrers.
Tot  seguit,  pregunta  quin  impacte  han tingut  les  mesures  que s’han pres  fins  aquest
moment,  com  els  descomptes  en  l’IBI  per  als  propietaris  que  renegociïn  el  preu  del
lloguer. Concretament sobre aquesta mesura, afirma que els comerciants diuen que
no ha servit de res. També pregunta què farà el Govern en matèria de promoció
turística i per atreure públic local.
Quant a tancaments de negocis, indica que segons les dades que donen els
comerciants mateixos, hi ha un 30 % de botigues que no tornaran a obrir i
desapareixeran el 50 % dels restaurants a causa de la mala aplicació de les
ampliacions de terrasses, especialment a Ciutat Vella, on s’han denegat entre el 70 %
i el 80 % de les ampliacions sol·licitades. Puntualitza que aquestes són dades
facilitades pel sector, perquè el Govern municipal es nega a donar-ne, de manera que
denuncia la manca de transparència en aquesta qüestió. També pregunta si és veritat
que el 65 % dels establiments de la Rambla han tancat definitivament. Demana,
doncs, si el Govern pot confirmar totes aquestes dades.

El  Sr.  CASTELLANA intervé  com a  portaveu del  Grup d’ERC.  En  primer  lloc,  agraeix  al
grup proposant que hagi sol·licitat aquesta compareixença perquè és un tema
transcendental a causa de la situació que viu la ciutat. També agraeix les explicacions

 



CCM 8/20 Economia 16/71

que ha donat el tinent d’alcalde.
Pel  que  fa  a  l’anàlisi  general  de  la  situació,  comenta  que  el  mes  d’agost  l’ocupació
hotelera  de  Barcelona  va  ser  d’un  10  %,  dada  especialment  greu  per  a  Ciutat  Vella
perquè el pes del turisme en l’activitat econòmica d’aquest districte és molt rellevant.
Afegeix que les noves formes de treball, com ara el teletreball, han provocat que les
oficines del districte hi hagi menys activitat presencial. A més a més, a aquesta
situació  s’afegeix  la  disminució  de  visitants  d’altres  districtes.  Comenta  que  aquests
tres fenòmens tenen conseqüències diferents i es poden abordar des de punts de
vista diferents.
D’altra  banda,  adverteix  del  risc  que  els  fons  d’inversió  internacionals  comprin  la
ciutat a baix preu i facin negoci especulatiu sense tenir en compte els interessos de la
ciutat, dels veïns ni dels comerciants, fenomen que ja es va produir durant la crisi de
2008. En aquest sentit, subratlla que hi ha lloguers comercials a preus fora del mercat
perquè els fons d’inversió tenen prou capacitat financera per esperar a recuperar les
inversions fetes, i aquesta situació provoca el buidatge dels centres de les ciutats.
Recorda que el seu grup va proposar una iniciativa, “Compromís per Ciutat Vella”, que
incloïa la recuperació de Foment de Ciutat Vella com a ens específic per abordar les
polítiques que necessita aquest districte i totes les altres zones que conformen el
centre de Barcelona. El seu grup també ha proposat revisar el pla d’usos pel que fa a
les  botigues  d’alimentació  per  tal  d’incloure-hi  aquelles  més  enfocades  al  veïnat  i
menys al turisme. A part d’aquestes mesures, esmenta altres qüestions que es poden
abordar, com la regulació dels preus dels lloguers, i recorda que la setmana anterior
el PSC hi va votar en contra al Parlament de Catalunya. També es mostra favorable a
diversificar  l’activitat  econòmica  del  centre  de  la  ciutat.  A  tal  fi,  remarca  la
importància  de  la  iniciativa  de  Barcelona  Tech  City  i  creu  que  haurien  d’apostar  per
traslladar l’èxit del 22@ i de tot l’ecosistema innovador de Barcelona a altres parts de
la ciutat. Opina que també s’hauria de fer una aposta decidida per l’habitatge públic i
garantir  l’ús  i  el  manteniment  adequat  dels  edificis  de  titularitat  pública,  perquè
especialment  a  Ciutat  Vella  hi  ha  massa  edificis  d’aquestes  característiques  que  es
troben en situació lamentable a causa de la manca d’actuació del Govern municipal.
Pel que fa a la seguretat, adverteix que si no es garanteix la convivència els veïns que
queden  a  Barcelona  marxaran  i  no  se’n  podran  atreure  de  nous.  En  aquest  àmbit,
pregunta si les dades de què disposa el Govern són dades per habitant o bé dades
absolutes, perquè és evident que el nombre d’habitants ha disminuït.

La Sra. GUILARTE lamenta l’autocomplaença que ha mostrat el Sr. Collboni i manifesta
que la realitat de la ciutat el desmenteix, tal com demostra el fet que els comerciants
no hagin aplaudit cap de les mesures que ha aplicat el Govern, sinó més aviat al
contrari, de manera que ha quedat palès que aquest Govern no genera cap confiança
en el sector. Subratlla que es preveuen tancaments massius de negocis a final de
setembre, situació que significarà la ruïna per als pocs establiments que han pogut
sobreviure fins ara. Afirma, doncs, que les polítiques que fa el Govern estan posant en
risc més de 50.000 llocs de feina a tota la ciutat. Comenta que pel cap baix el 65 %
dels establiments de la Rambla no han tornat a obrir i només cal fer-hi un volt per
comprovar-ho.
Seguidament, critica que el Govern no presenti cap pla de llarg abast i amb
possibilitats de continuïtat, tal com correspondria amb la catàstrofe que s’està vivint, i
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que  s’hagi  limitat  a  adoptar  les  mesures  impulsades  per  l’oposició.  A  més  a  més,
afirma que les iniciatives del Govern encara compliquen més la situació. Així, la ciutat
ha  perdut  el  turisme,  s’han  imposat  restriccions  incoherents  i  ideològiques  a  la
mobilitat que augmenten la inseguretat viària i perjudiquen molt el comerç,
especialment al centre de Barcelona.
D’altra banda, apunta que hi  ha hagut un increment de la inseguretat al  centre de la
ciutat,  la  qual  fa  que  la  resta  de  barcelonins  no  s’hi  acostin,  tot  i  que  aquesta
inseguretat afecta tots els barris.
Finalment,  denuncia  l’apujada  de  tributs,  que  qualifica  d’”impuestazo”,  i  en  aquest
moment comencen a  aparèixer  els  efectes  demolidors  d’aquesta mesura i  agreuja  la
crisi que ja pateixen els ciutadans. Indica que el Govern ha intentat dissimular
aquesta  situació  amb  algunes  moratòries,  que  amb  prou  feines  s’han  notat.  Troba
lamentable, doncs, que el Govern vagi a remolc de les necessitats i que aprovi
mesures molt poc valentes. En aquest sentit, apunta que els ajuts als autònoms
solament  han  arribat  al  15  %  d’aquest  col·lectiu.  Ara,  afegeix,  parlen  d’ajuts  a  la
digitalització però no hi ha plataformes de ciutat per poder fer comerç en línia.
Recorda que, a partir d’un prec del seu grup, es va aprovar d’elaborar un pla d’avals i
crèdits per a autònoms i pimes, però no saben quan estarà enllestit i tem que si no es
fa urgentment arribarà tard. En relació amb la reducció de la taxa de residus al
comerç, que també va ser una iniciativa del seu grup i que es va aprovar, encara no
tenen notícies de quan s’aplicarà. També varen proposar l’ampliació a dos anys de la
zona zero d’autònoms relativa a taxes i impostos, mesura que el Govern ni tan sols ha
considerat.  Pregunta  si  la  reducció  de  la  taxa  i  el  decret  d’ampliació  de  terrasses
s’estendrà a l’any 2021, tal com ha demanat el seu grup perquè és fonamental per a
la supervivència d’aquest sector.
Quant  al  turisme,  no  sap  com es  pretén  atraure’l  a  la  ciutat  si  s’incrementa  l’impost
turístic en el pitjor moment, o com es vol potenciar el turisme nacional si les
campanyes no es fan tan sols en el seu idioma.
Respecte  de  la  campanya  de  Nadal,  recorda  que  s’havia  previst  destinar-hi  4  milions
d’euros però ara el tinent d’alcalde diu que es redueix a 3,5 milions. Augura que quan
arribi Nadal el Govern pràcticament es limitarà a saludar el sector.
En conclusió, critica que gairebé totes les mesures que anuncia el Govern sempre són
previsions  de futur,  però la  realitat  és  que han passat  cinc  mesos  des  de l’inici  de  la
pandèmia  i  no  s’ha  fet  res  ni  es  plantegen  mesures  realment  excepcionals,  tal  com
correspondria en aquest moment.

El Sr. BOU agraeix la sol·licitud de compareixença i les explicacions donades pel tinent
d’alcalde. Sempre que escolta el Sr. Collboni té la sensació que és conscient de l’estat
de  l’economia  de  Barcelona,  la  qual  cosa  el  tranquil·litza,  però  dubta  que  sàpiga
gestionar correctament aquesta situació. Exposa que aquesta és una crisi de grans
proporcions  i  encara  no  se  n’han  vist  totalment  els  efectes  perquè  encara  no  s’ha
arribat al punt més profund. Creu que hi ha moltes empreses que ja són mortes i no
ho saben, que aniran resistint durant un temps però finalment hauran de tancar.
Apunta que la manca de liquiditat els ha fet un mal terrible.
A continuació, mostra preocupació per les dades que es coneixen sobre els diferents
sectors. Així, s’espera que un 15 % dels restauradors tancaran el negoci, dada que de
bon començament trobava exagerada però després de parlar amb la gent del sector
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la  considera  creïble.  Afegeix  que  un  45  %  d’aquest  mateix  sector  s’està  plantejant
tancar si les circumstàncies no milloren, si bé no creu que s’arribi a aquest extrem. En
tot cas, el tancament del 15 % de bars i restaurants ja és molt greu.
D’altra banda,  assenyala que la  caiguda de les  vendes en els  establiments dels  barris
més cèntrics, segons Barcelona Oberta, se situa entre un 40 % i un 50 %. Com a
expert en el món empresarial, assegura que quan les vendes baixen un 30 %, per
economia  d’escala,  les  empreses  passen  directament  de  tenir  beneficis  a  tenir
pèrdues, perquè hi ha una sèrie de despeses fixes que no es poden estalviar.
Pel  que  fa  a  l’ocupació  hotelera,  el  Gremi  d’Hotelers  informa  que  ha  estat  del  10  %.
Espera que en aquest moment la situació s’estigui recuperant, però afirma que el mes
d’agost  va  ser  dramàtic.  Puntualitza  que  aquesta  situació  no  és  culpa  del  Govern
municipal, però sí que és el responsable de prendre mesures suficients per fer-hi
front.
El  Grup del  PP continua defensant l’aplicació de diverses mesures,  agrupades en tres
eixos, per fer front a la crisi. En primer lloc, reclama la reducció de la pressió fiscal.
Apunta que els ciutadans estan molt enfadats per l’encariment del rebut de l’aigua a
causa  d’una  nova  taxa,  quan  moltes  famílies  passen  per  grans  dificultats.  Considera
que políticament aquesta mesura és un desastre i vaticina que els grups del Govern
perdran molts de vots.
En  segon  lloc,  proposa  optimitzar  l’Administració  i  els  tràmits  municipals.  Està
convençut que totes les empreses i les famílies ho fan per tal d’administrar-se millor,
per no gastar tant. Assenyala que l’ajuntament té 14.000 funcionaris i creu que hi ha
marge per reorganitzar-se una mica millor, que sigui potent i capaç de defensar els
interessos dels barcelonins, però sense ser tan gran.
En tercer lloc, demana ajudes per als sectors més afectats. Entre les mesures que es
poden dur a terme en aquest tercer eix, esmenta la pròrroga durant tot l’any 2021 de
la reducció del 75 % de la taxa de terrasses. Encara que el Govern es negui a aprovar
aquesta mesura en aquest moment, té la impressió que més endavant es veurà
obligat a fer-ho. També demana facilitar l’obertura de noves terrasses i l’ampliació de
les  existents.  El  seu grup ha presentat  un prec  perquè s’informi  sobre les  sol·licituds
que s’han presentat en aquest sentit.

La  Sra.  PARERA  exposa  que  es  veuen  molts  locals  amb  un  cartell  que  n’anuncia  el
tancament temporal o directament tancats sense cartell. En el primer cas,
desconeixen si el tancament realment serà temporal o definitiu. Tot i que la
compareixença se circumscriu a la situació de Ciutat Vella, constata que
malauradament la crisi afecta tots els districtes de Barcelona. El Grup de Barcelona
pel Canvi és molt conscient que no és senzill abordar aquesta situació, entre altres
raons  perquè  l’economia  de  la  ciutat  no  depèn  exclusivament  de  l’ajuntament.  Per
tant, el consistori té moltes limitacions per poder intervenir-hi i creu que tots els
grups n’han de ser conscients. Així,  doncs, assenyala que si les altres administracions
no fan la feina que els pertoca el problema s’agreujarà. En aquest sentit, apunta que
si  no  arriben  als  ajuts  als  autònoms,  els  ERTO  o  l’ingrés  mínim  vital  la  situació  es
complicarà molt més i l’ajuntament encara ho tindrà més difícil per afrontar-la.
A continuació, exposa que Barcelona és una ciutat eminentment turística i té una gran
dependència  d’aquest  sector.  Considera  que  això  no  és  negatiu  en  si  mateix,  però
palesa que quan cau el turisme de cop, com ha passat en aquesta ocasió,
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l’ajuntament,  els  ciutadans  i  el  sector  en  paguen  les  conseqüències.  Tanmateix,  es
mostra convençuda que el turisme tornarà a Barcelona i creu que és una qüestió de
temps  que  això  passi,  si  bé  no  sap  quant  trigarà  a  recuperar-se  l’activitat.  Per  tant,
entén  que  la  ciutat  ha  de  ser  capaç  d’aguantar  aquest  impàs  i  per  aconseguir-ho
l’ajuntament  ha  d’ajudar  les  empreses,  perquè  darrere  de  cada  negoci  tancat  hi  ha
famílies molt afectades. Creu, doncs, que s’han de trobar solucions.
Pel que fa al seguit de mesures que ha enumerat el Sr. Collboni, indica que ja les han
debatudes i creu que totes han estat aprovades per unanimitat, perquè la funció de
l’ajuntament és ajudar aquells qui ho necessiten. Tanmateix, considera que no n’hi ha
prou d’esmentar aquestes mesures, sinó que cal retre comptes de la seva aplicació, i
s’ha de fer en un termini breu de temps per conèixer quin resultat han donat i poder
valorar quines s’han de rectificar, quines s’han d’eliminar i  quines s’han de continuar
implementant.  Insisteix  que  és  urgent  que  l’equip  de  govern  faci  aquesta  tasca  i
n’informi els grups de l’oposició per tal de poder fer-ne una avaluació conjunta, de la
mateixa manera que es va treballar conjuntament en l’aprovació de les mesures.
Pel que fa a la mobilitat i la seguretat, opina que cal fer-ne un replantejament seriós.
Assenyala que no es pot dificultar l’accés al centre de la ciutat perquè cal canviar els
hàbits  dels  ciutadans  i  atreure’ls  cap  a  pols  que  anteriorment  eren  eminentment
turístics i que els barcelonins no visitaven tant. En tot cas, manifesta que la mobilitat
és un problema i una preocupació important per als barcelonins, i fa la impressió que
l’ajuntament posi obstacles per comptes d’incentivar que la gent es desplaci al centre
de la ciutat.
Quant a la seguretat, constata que és un tema bàsic perquè és un factor determinant
a l’hora de decidir si es va a comprar a un lloc o a un altre, o simplement de passejar,
especialment  quan  es  fa  fosc.  I  quan  arriba  l’octubre  i  el  novembre,  a  les  set  de  la
tarda, quan se surt de la feina i es pot anar a comprar, ja fosqueja i molta gent no
anirà a determinats llocs.
En conclusió, el seu grup demana al Govern una sensibilitat especial cap a aquestes
dues qüestions perquè són molt importants.

El Sr. COLLBONI creu que tots els grups haurien de fer un esforç per recuperar
l’esperit unitari que permeti afrontar la crisi, la qual recorda que no és exclusiva de la
ciutat de Barcelona sinó mundial i està colpejant especialment les grans ciutats.
Reconeix que tots els grups són responsables de les disset mesures que ha esmentat i
de deu més a les quals no ha tingut temps de referir-se que en aquests moments
estan  en  execució.  Algunes  d’elles  ja  s’han  acabat  d’aplicar,  com  els  ajuts  als
autònoms,  perquè  ja  s’han  distribuït  els  5  milions  d’euros  entre  16.500  autònoms.
També indica que 2.500 restaurants han pogut ampliar terrasses i gràcies a aquesta
mesura  la  major  part  d’aquests  han  pogut  salvar  el  negoci.  Reclama,  doncs,  que  els
grups  de  l’oposició  recuperin  el  to  constructiu  per  acabar  d’aplicar  les  mesures  que
resten durant el que queda d’any.
Tot  seguit,  assumeix  que  hi  ha  coses  que  no  s’han  fet  bé  en  matèria  econòmica,  de
promoció i de mobilitat, i està disposat a corregir-les. Reconeix que el centre de la
ciutat ha de menester millor accessibilitat des de tots els punts de vista, i ha de
continuar  millorant  la  seguretat.  En  aquest  sentit,  recorda  que  el  tinent  d’alcalde
Batlle ja va informar que els fets delictius s’havien reduït en un 41 % a l’estiu. També
indica  que  s’ha  de  fer  un  manteniment  més  acurat  de  l’espai  públic,  especialment  a
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Ciutat Vella.
A continuació, reitera que aquesta crisi, que és exògena a Barcelona, colpeja
especialment el centre de la ciutat. Per tant, assenyala que es necessiten la
col·laboració de tots els grups municipals i també de la resta de governs. Comenta
que ell mateix va participar, juntament amb la consellera Chacón, en una campanya
de la Generalitat per promocionar Catalunya i Barcelona a la resta del mercat
espanyol. Posteriorment, afegeix, el president de la Generalitat va fer unes
declaracions poc afortunades que, tal com va reconèixer la Confederació Empresarial
d’Hostaleria, varen ensorrar les reserves del 40 % al 60 %. Així, doncs, constata que hi
ha hagut una mala gestió de la comunicació, que ha perjudicat especialment la ciutat
de Barcelona.
Pel que fa a les properes setmanes i mesos, informa que el Govern posarà en marxa
una estratègia integral per al centre de la ciutat, sobre la qual volen dialogar amb els
sectors implicats i amb els grups de l’oposició, i a la reunió que han mantingut aquell
matí ja n’han parlat amb Barcelona Oberta. En segon lloc, volen presentar abans de la
fi  d’any  la  nova  taxa  per  a  grans  plataformes  digitals,  que  fan  la  competència  al
comerç petit i mitjà, justament en aquest moment, i el perjudiquen de forma greu.
Volen que els beneficis d’aquesta nova taxa es destinin a afavorir la conversió digital
de  molts  dels  comerços  que  han  de  fer  aquest  esforç  d’adaptació.  La  intenció  del
Govern és que aquesta mesura també sigui fruit del diàleg i de l’acord amb els grups
de l’oposició i amb els sectors implicats.

La  Sra.  ARTADI  se  sent  obligada  a  reivindicar  el  paper  de  l’oposició,  que  ha  anat
proposant mesures constantment des de l’inici de la crisi. Tanmateix, assenyala que la
seva funció no és implementar aquestes mesures. Creu que el Govern no ha
implementat moltes de les iniciatives aprovades, o les ha implementades tard o
malament, però a més a més no ha informat en cap moment sobre el seu impacte.
Com a cas paradigmàtic, esmenta el Pacte per Barcelona, que tots varen celebrar
perquè es varen fer moltes reunions, però encara no hi ha cap concreció, cap
calendari,  cap  pressupost  ni  cap  seguiment  d’aquest  pacte.  Constata,  doncs,  que
l’oposició  fa  propostes  i  aprova  les  que  presenta  el  Govern  perquè  no  hi  ha  més
remei,  però  reclama  que  el  Govern  canviï  d’actitud  perquè  altrament  no  podran
ajudar a fer front a la crisi econòmica i social.
Respecte a la seguretat, demana que les dades siguin serioses. Ha entès que els fets
delictius havien disminuït un 40 %, però subratlla que enguany Barcelona no ha tingut
els  15 milions de visitants habituals  s’han reduït  a 1,6 milions,  una caiguda del  90 %.
Constata, doncs, que segons les dades que donen el Sr. Collboni i el Sr. Batlle la
seguretat per als barcelonins no ha millorat. A més a més, afirma que la sensació
d’inseguretat, sobretot quan fa fosca, és bastant important.

La Sra. GUILARTE no entén per què al Govern li costa tant posar en marxa mesures
pressupostàries. Varen modificar un 3 % el pressupost per crear el Fons covid-19, que
es varen veure obligats a aprovar perquè era millor poder disposar de 90 milions
d’euros que no tenir-ne cap. Tanmateix, pregunta a qui pensen cobrar els impostos el
mes d’octubre, quan hi haurà tancaments massius de negocis, un increment de l’atur i
una caiguda del 18,5 % del PIB, perquè sense ingressos és impossible que els
comerços  puguin  fer  front  al  pagament  a  proveïdors,  als  lloguers  i  a  l’increment
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desmesurat dels impostos. Critica, doncs, que el Govern no entengui que si no hi ha
negocis no es poden pagar impostos.
A continuació, indica que els grups de Barcelona en Comú i del PSC parlen de
reconversió i de diversificació del model comercial, però entén que això no ha de ser
a  costa  del  tancament  d’establiments.  Quant  al  canvi  del  model  turístic,  exposa  que
els visitants en principi han de ser benvinguts perquè per sort Barcelona pot tenir
aquesta projecció, però subratlla que cal saber gestionar aquesta activitat, que inclou
el turisme gastronòmic, cultural, o de compres. Així, doncs, considera que no és culpa
del visitant que el Govern no hagi sabut potenciar aquestes varietats de turisme.
D’altra  banda,  entén  que  és  un  problema  que  la  Sra.  Colau  governi  la  ciutat  de
Barcelona, que també governa els regidors socialistes i, per tant, els impossibilita de
fer moltes actuacions.  Lamenta que el  Grup del  PSC permeti  que l’alcaldessa aprofiti
aquesta crisi per assolar Barcelona.
Pel  que  fa  a  l’ajut  de  300  euros  als  autònoms,  indica  que  amb  aquesta  quantitat  no
poden pagar ni tan sols la quota de la Seguretat Social.
En relació amb les terrasses, apunta que el Govern n’ha aprovat l’ampliació de 2.500,
però pregunta què passa amb el 80 % que han denegat.
En  conclusió,  reclama  més  rigor  a  l’hora  d’informar  sobre  les  dades  i,  si  realment  al
Govern li importa el comerç, demana que elabori plans que tinguin un recorregut a
llarg termini.

El  Sr.  COLLBONI  entén  el  rol  de  l’oposició  i  admet  que  el  Govern  té  l’obligació  de
donar totes les explicacions que els demanin, especialment en aquest cas, en què
l’oposició  ha participat  en l’elaboració de les  mesures.  Per  tant,  assegura que aniran
explicant  l’impacte  de  tots  aquests  programes  a  mesura  que  es  vagin  executant.  De
fet, assenyala que aquesta compareixença és la primera ocasió que han tingut durant
aquest curs polític per donar explicacions.
En segon lloc, demana a la Sra. Guilarte que sigui rigorosa amb les dades perquè no
n’ha  dit  cap  de  correcta.  És  conscient  que  les  fake news són una tendència de la
política contemporània i insisteix que les dades que ha donat la portaveu del Grup de
Cs no són certes. Per tant, la convida a revisar-les públicament.

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (S1/D/2020-778) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 28 de juliol de 2020, que té per
objecte establir mesures complementàries a les previstes de forma genèrica pel
Decret  d’Alcaldia  de  14  d’abril  de  2020  sobre  les  afectacions  en  matèria  patrimonial
municipal. En concret, les mesures i els criteris establerts en el present decret amb
ocasió de l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada amb la COVID-19
afecten exclusivament als quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU exposa  que  en  decret  d’emergència  dictat  pel  Govern  central  els
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quioscos varen tenir la consideració d’activitat essencial, de manera que amb aquesta
proposta es fa una adaptació a aquesta nova situació.  En primer lloc,  s’estableix una
reducció de la taxa dels mesos de febrer a desembre de 2020, que coincideix amb els
mesos  de  menys  activitat;  en  segon  lloc,  la  possibilitat  d’ajornar  les  quotes  de  2020
sense interessos, i finalment es dona cobertura legal per tal que no es consideri que
els quiosquers varen incórrer en cap incompliment perquè no varen tenir obert totes
les hores que exigeix la concessió.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Anuncia  el  vot  favorable
del  seu  grup perquè està  d’acord  en  les  mesures  que es  proposen.  Aprofita  aquesta
avinentesa per preguntar com està l’elaboració del pla de quioscos, perquè la situació
delicada d’aquests establiments és anterior a la pandèmia, tal com han comprovat en
cada sessió de la comissió, i constantment es produeixen renúncies a les concessions.
Apunta  que  aquest  pla  permetria  aprofitar  aquests  equipaments  que  hi  ha  a  l’espai
públic, que són de titularitat municipal, i podrien contribuir a dinamitzar-lo.

El Sr. MASCARELL anuncia la reserva de vot del Grup de JxCat perquè volen analitzar
aquesta qüestió més a fons. Creu que el decret municipal arriba una mica tard perquè
el sector dels quioscos ja patia problemes greus abans de la crisi, la qual encara els ha
afectat més.

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció del Grup de Cs. Irònicament, comenta que el Govern
pot publicar aquest decret a la revista El Jueves, atès que La Codorniz ha desaparegut,
perquè seria un bon reflex de la sensibilitat social que té el Govern municipal cap als
autònoms i empresaris de la ciutat, entre els quals hi ha els quiosquers. En tot cas,
reitera que el seu grup s’abstindrà perquè és millor una reducció de la taxa del 25 %
que res. Tanmateix, assenyala que aquest decret no assimilable a la mesura que han
pres amb les terrasses, en què es fa una bonificació de la taxa del 75 % i una
exempció.  En  aquest  cas  simplement  s’ajorna  el  pagament  i,  a  més  a  més,  amb  un
argument  que  considera  depravat,  perquè  se’ls  diu  que  ja  tenen  ingressos  per
publicitat i, per tant, poden pagar les taxes, però al Govern no li importa que no
tinguin prou ingressos per menjar.

El Sr. BOU anuncia la reserva de vot del Grup del PP i diu que emetran el vot definitiu
al Plenari.

La Sra. PARERA anuncia la reserva de vot del Grup de Barcelona pel Canvi.

El Sr. MARTÍ GRAU comenta que ja han discutit a bastament el tema dels quioscos i
està  convençut  que  n’hauran  de  continuar  parlant.  Així,  doncs,  caldrà  continuar
estudiant quins es poden aprofitar perquè donen qualitat a la vida urbana, i quins
altres és impossible de fer-los rendibles econòmicament.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana, l'abstenció de Ciutadans i la
reserva de Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
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4. – (03  OOFF2020  Recàrrec  IEET)  APROVAR  provisionalment  l’ordenança  fiscal  2.2
reguladora  del  Recàrrec  a  l’Impost  sobre  les  Estades  en  Establiments  Turístics  per  a
2021  i  exercicis  successius,  d’acord  amb  el  text  que  figura  a  l’expedient;  SOTMETRE
l’esmentada  ordenança  fiscal  a  informació  pública  per  un  termini  de  trenta  dies
hàbils,  comptadors  des  de  l’endemà  de  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província,  dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  l’expedient  i  presentar  les
reclamacions que estimin oportunes; i TENIR-LA PER APROVADA DEFINITIVAMENT en
el supòsit que no es presentin reclamacions.

El Sr. MARCÉ comenta que han fet arribar als grups municipals un document que
explica en profunditat les raons i els arguments per formular aquesta proposta.
Exposa  que  el  mes  de  setembre  de  2019  es  va  aprovar,  arran  d’una  proposició  del
Grup  d’ERC  i  de  JxCat,  un  recàrrec  municipal  de  l’impost  sobre  estades  turístiques.
Posteriorment, el mes de juny d’enguany, en el marc de la llei d’acompanyament dels
pressupostos, es va aprovar per decret l’habilitació de l’ajuntament per tirar endavant
aquesta mesura. Considera, doncs, que amb aquesta proposta el Govern compleix el
mandat que se li va encarregar i que és important.
A continuació, explica que el Govern ha debatut llargament aquesta proposta amb els
agents implicats, la qual considera que analitza adequadament la situació actual del
turisme  a  Barcelona.  Recorda  que  s’havia  establert  un  màxim  de  4  euros  per  nit  i
turista, però varen considerar que en aquest moment aquesta quantitat no és
adequada i, per tant, fan una proposta que limita l’aprovació de l’impost a 0,75 euros
per nit i turista. A més a més, considera que aquesta proposta es podria aplicar a
partir  del  mes  de  gener  de  2021  o  fins  i  tot  se’n  podria  ajornar  l’aplicació,  tal  com
passa actualment amb l’impost vigent,  que té una moratòria de liquiditat fins al  mes
de febrer de 2021.
En segon lloc,  informa que han acordat que els  recursos que s’obtinguin amb aquest
recàrrec es destinaran a promoció turística, objectiu compartit pel conjunt del sector.
Així,  un  mínim del  25  % de  l’impost  es  destinarà  a  promoció  turística,  la  qualificació
del  turisme  existent  i  la  correcció  d’externalitats  que  afecten  aquesta  activitat  i  que
impliquen despeses afegides. Remarca que aquests tres aspectes eren continguts a la
proposició que va originar aquesta mesura i assegura que el Govern comparteix
aquests objectius. Puntualitza que aquest 25 % addicional que ha esmentat s’afegirien
al cent per cent de l’impost actual, que ja es destina a aquests objectius, especialment
al finançament dels organismes dedicats a la promoció turística, com ara el Consorci
Turisme de Barcelona.
En tercer lloc, comenta que aquesta mesura significarà que es destinarà no menys del
70 % a intentar revertir la situació actual, que no és culpa del Govern però que els
obliga a destinar-hi recursos.
Finalment,  es  mostra  d’acord  que  el  turisme  no  és  únicament  una  qüestió
d’allotjaments, sinó també de recuperació del sector cultural i d’utilització i integració
d’altres  àmbits  de  la  vida  quotidiana  que  tenen  un  paper  important  en  allò  que
s’anomena l’economia del visitant.

El Sr. PUIG anuncia la reserva de vot del Grup d’ERC. Exposa que estan d’acord amb el
recàrrec  d’aquest  impost  i  recorda  que  el  seu  grup  va  ser  el  promotor  d’aquesta
iniciativa,  que  va  tenir  un  suport  molt  majoritari  a  l’ajuntament.  Creu  que  és  molt
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important que la ciutat millori el turisme, de manera que esdevingui un turisme de
més valor afegit, que és la suma dels salaris que paga aquesta activitat, els beneficis
que genera i els impostos que suporta. Per tant, considera que és positiu incrementar
els impostos a una activitat turística que té poc valor afegit i és un missatge per al
sector i per als ciutadans que hi ha la voluntat de tenir un turisme millor.
D’altra  banda,  aplaudeix  que  el  Govern  municipal  executi  el  mandat  que  tenia,
després que aquesta mesura s’aprovés a l’ajuntament i que la Generalitat la ratifiqués.
Dit  això,  el  seu grup està preocupat per  l’oportunitat  de la  mesura perquè aquest  és
un moment dramàtic per al sector turístic, el qual necessita tot el suport possible.
Així,  malgrat  que  aquest  recàrrec  en  l’impost  permetrà  una  promoció  millor  i  una
recuperació més ràpida, creu que serà difícil que la ciutadania i el sector ho entenguin
d’aquesta manera. Per tant, demana que el Govern aprofiti el temps que queda fins a
la celebració del Plenari per construir aquest missatge, que faci saber que la ciutat
està al costat del sector turístic, que el Govern municipal és conscient de la situació
difícil que viu aquest sector, però tot i així creu que aquest és el moment per aplicar
aquesta mesura.

La Sra. ARTADI anuncia la reserva de vot del Grup de JxCat. Explica que ella mateixa va
treballar  en  la  implementació  d’aquest  impost  des  de  la  Generalitat  de  Catalunya.
Opina que és una bona figura tributària i no ha entès mai la polèmica ni ha escoltat
cap  argument  racional  en  contra  d’aquest  impost.  A  més  a  més,  l’evidència  dels
darrers anys és que l’impost no té cap efecte sobre la demanda turística. El seu grup
també  estava  d’acord  amb  el  recàrrec  i,  de  fet,  ja  el  proposaven  en  el  programa
electoral,  després  d’haver-ne  parlat  amb  els  seus  companys  de  la  Generalitat.
Entenien que amb aquesta mesura s’eliminava un debat estèril,  que feia massa anys
que durava, sobre qui havia de gestionar aquest percentatge. També es garantia que
la  Generalitat  se’n  quedés  una  part  per  fer  política  de  país  i  considera  que  aquesta
descentralització també afavoreix Barcelona. Finalment, també donava un marge
tributari per fer polítiques pròpies en una ciutat que té un volum turístic molt
important. Fins aquest punt, doncs, el seu grup era favorable a aquesta mesura.
Tanmateix, recorda que fins i tot abans de la pandèmia el seu grup ha insistit molt en
tots els àmbits que calia canviar la política de promoció turística de la ciutat,
promoció  que  s’havia  abandonat  perquè  el  Govern  municipal  havia  apostat  per  la
turismofòbia i Barcelona havia perdut lideratge en el turisme esportiu, cultural,
gastronòmic, de compres, acadèmic o de negocis, entre d’altres.
En  aquest  moment  actual  els  preocupa,  d’una  banda,  quin  senyal  s’envia  amb
l’aplicació  d’aquest  recàrrec  quan  s’està  lluitant  per  un  turisme internacional  que  és
molt escàs. Vol fer èmfasi en aquesta qüestió perquè el Sr. Marcé precisament és un
regidor dialogant, que sempre vol arribar a acords. D’altra banda, recorda que el mes
de juliol el seu grup va presentar una proposició, que varen negociar amb el Govern,
per  incrementar  els  recursos  disponibles  de  Turisme  de  Barcelona  amb  l’objectiu  de
reforçar  la  promoció  turística  de  la  ciutat.  Assenyala  que l’any  2021 s’hauran acabat
els  ERTO  i  s’hauran  de  començar  a  retornar  els  crèdits  a  l’ICO.  Entén  la  promoció
turística com una inversió i recorda que cada punt percentual representa 100 milions
d’euros  de facturació  a  la  ciutat  de  Barcelona,  i  en  aquest  moment  estan parlant  de
20  punts  i,  per  tant,  de  2.000  milions  d’euros  de  facturació.  En  definitiva,  estan
parlant de salvar el sector sencer i de 98.000 famílies que en depenen.
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En conclusió, adverteix que el vot definitiu del seu grup dependrà de com s’orienti la
política turística de la ciutat.

El  Sr.  SIERRA  exposa  que  el  Sr.  Marcé  ha  parlat  d’antecedents,  de  xifres  i  de  dades,
però  després  d’escoltar  les  intervencions  que  l’han  precedit  no  sap  si  no  veuen  què
passa als carrers perquè la realitat és que no hi ha turisme. Així, doncs, estan parlant
d’un concepte del passat, perquè Barcelona i les grans ciutats del món han perdut el
turisme.  Si  bé  no  responsabilitza  el  Govern  municipal  d’aquesta  situació,  sí  que
qüestiona  la  gestió  que  n’està  fent.  El  Grup  de  Cs,  doncs,  considera  que  en  aquest
moment  no  s’ha  de  gravar  més  l’activitat,  sinó  tot  el  contrari.  Insisteix  que  no  hi  ha
turistes i hi ha molta inseguretat. En aquest context, entén que han de treballar
perquè Barcelona sigui competitiva també en el sector turístic, i això implica competir
amb ciutats com Madrid, Lisboa, París, Londres o ciutats italianes. Per tant, per
comptes  de  gravar  els  visitants  els  haurien  d’oferir  incentius,  com  la  gratuïtat  dels
museus.
D’altra  banda,  creu  que  ni  el  Govern  ni  el  Sr.  Puig  no  saben  què  són  les  activitats
culturals. Han parlat del valor afegit del turisme, però assegura que sense l’aportació
d’aquest  sector  al  PIB  i  a  l’ocupació  de  la  ciutat  la  recuperació  de  la  crisi  de  2008
hauria estat molt diferent. Malgrat les referències que es puguin fer al valor afegit,
indica que els comerciants, els taxistes i molts gremis de la ciutat que depenien
específicament del turisme estan veient què passa. Compadeix el Sr. Marcé perquè
creu  que  té  bona  intenció,  però  no  deixa  de  formar  part  d’un  govern  turismofòbic
liderat per la Sra. Colau.
Per acabar, anuncia el vot contrari del seu grup perquè entenen que no és el moment
d’aplicar  aquest  recàrrec,  de  fer  de  Barcelona  una  ciutat  menys  competitiva  ni  de
perdre oportunitats.

El Sr. BOU recorda que quan es va aprovar l’impost turístic el Grup del PP ja va avisar
que  no  s’aconseguiria  l’objectiu  principal  que  volia  assolir  i  que,  en  canvi,  seria  una
nova mesura recaptatòria, de la qual la ciutat de Barcelona només podria gestionar
una part. Vuit anys més tard el Govern municipal admet que aquesta no ha estat una
eina  útil  per  a  la  finalitat  que  perseguia,  però  en  comptes  de  reconèixer  l’error  i
qüestionar-ne  l’existència  proposen  persistir-hi  i  prémer  l’accelerador  de  la
maquinària recaptatòria. Malgrat que l’increment que es proposa és ínfim, opina que
pot causar un dany moral. Des del punt de vista empresarial, assegura que l’anunci de
l’apujada  de  l’impost  causa  molt  mal  efecte,  especialment  en  aquest  moment  que
convé tenir molt de tacte amb allò que es diu i amb allò que es fa perquè la gent està
molt sensibilitzada. Subratlla que el sector turístic i hoteler ha estat un dels més
afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la covid-19.
A continuació, apunta que quan el Grup d’ERC va presentar la proposició per aprovar
aquesta  mesura,  un  any  enrere,  va  demanar  que  l’ajuntament  tingués  una  actitud
servil amb la Generalitat i que renunciés a demanar la gestió del cent per cent de
l’impost  turístic.  Entén  que  un  impost  que  es  cobra  a  Barcelona  s’ha  de  quedar  a
Barcelona. A més a més, afirma que el sector no està gaire content amb la gestió de la
recaptació que ha fet el Govern municipal.
Tot seguit, apunta que el turisme, com qualsevol altra activitat econòmica, té
externalitats  negatives,  com ara l’incivisme,  la  inseguretat,  impacte mediambiental  o
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temporalitat laboral. Tanmateix, considera que aquestes externalitats no es poden
combatre amb l’establiment d’un impost, sinó amb la millora de la gestió. Així, el seu
grup  proposa  que  es  reclami  a  la  Generalitat  la  gestió  del  cent  per  cent  de  l’impost
turístic  per  comptes  d’incrementar  la  pressió  fiscal  amb  un  recàrrec.  Opina  que
d’aquesta  manera  Barcelona  ingressaria  molts  més  recursos.  També  demana  que  es
promocioni Barcelona amb una marca turística de qualitat per poder atraure turisme
d’alt valor afegit, professional i familiar, adaptar el producte turístic i professionalitzar
el  sector  amb  l’ús  d’idiomes,  excel·lència  de  serveis  i  qualitat.  Remarca  que  la
directora de Turisme de Barcelona lamentava recentment que durant molts anys no
s’havia  fet  promoció  de  Barcelona  i  diu  que  per  vendre  un  producte  s’ha  de  fer
propaganda. Continua desgranant més mesures que s’haurien de prendre, com fer de
Barcelona una destinació de referència internacional; millorar les infraestructures
públiques per adaptar-les al nou fenomen del turisme i elaborar plans d’aparcaments
per a autocars, banys públics, enllumenat, transport públic i port, i finalment facilitar
l’accés  del  sector  turístic  a  les  energies  renovables  i  a  les  tecnologies  de  baixes
emissions.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup.

La  Sra.  PARERA  comenta  que  durant  els  darrers  dies  han  parlat  d’aquesta  proposta
amb el regidor Marcé però per molt que ho intenta li costa mirar-se aquesta mesura
amb bons ulls i  el  Grup de Barcelona pel Canvi pensa que s’està enviant un missatge
molt  equivocat.  Argumenta  que  si  s’ha  de  fer  una  moratòria,  si  no  es  cobrarà,  si
representa  un  increment  simbòlic,  si  no  afecta  els  ingressos  de  l’ajuntament,
pregunta de què serveix aprovar aquesta mesura i quin missatge s’està enviant.
A continuació, constata que en aquest moment hi ha una caiguda espectacular del
turisme i Barcelona està competint amb moltes ciutats europees. Admet que altres
ciutats europees ja havien implementat aquest impost, però qüestiona que aquest
sigui el moment per aprovar aquesta mesura. Recorda que el seu grup sempre ha
estat contrari a aquest impost, de manera que no canvien de criteri. Reconeix que el
Govern  té  el  dret  d’aplicar  aquest  increment  si  creu  que ho  ha  de  fer,  però  insisteix
que aquest no és el moment idoni. Considera que no és compatible defensar els ajuts
al sector i  reclamar unitat, tal com s’ha fet des de l’establiment de l’estat d’alarma, i
alhora aprovar aquesta mesura. No entén, doncs, què persegueix el Govern, si bé
suposa que es tracta de passar el tràmit perquè més endavant ningú no pugui discutir
que  s’apliqui  aquest  increment.  Demana  que  el  Govern  faci  una  reflexió  i  que  retiri
aquesta  proposta  perquè  insisteix  que  no  és  el  moment  d’enviar  aquest  missatge  al
turisme ni a les altres ciutats d’Europa, però sobretot al sector.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup.

El Sr. MARCÉ diu que és difícil rebatre arguments basats en idees fixades i creu que
poc racionals. Coincideix amb l’argument de la Sra. Artadi, que creu que és compartit
pel Sr. Puig, que aquest impost no ha tingut cap repercussió negativa en l’evolució del
turisme.  A  diferència  d’altres,  que  són  independents  de  l’activitat  que  es  genera,
aquest és un impost que si no es cobra prèviament no s’ha de pagar.
En segon lloc, assegura que el Govern està complint amb els seus compromisos i en
aquest moment està donant suport al sector hoteler i a altres sectors relacionats amb
el turisme, que en aquest moment no poden aportar recursos per a la promoció. Així,
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doncs, el Govern actua amb responsabilitat i no exigeix al sector privat que faci
aquestes aportacions, de manera que ha destinat una partida molt important a
promoció turística i s’ha dissenyat una campanya que es posarà en marxa quan arribi
el moment adequat. Afegeix que els grups municipals coneixen perfectament aquesta
campanya perquè ja l’han explicada.
D’altra  banda,  està  disposat  a  encetar  un  debat  sobre  aquesta  qüestió,  però  està
convençut  que  els  ciutadans  de  Barcelona  estarien  absolutament  d’acord  que  un
estranger que ve a la ciutat participi en la despesa que genera, que es pugui lluitar
contra  l’habitatge  il·legal,  que  es  pugui  treballar  en  millores  promocionals,  i  que
s’arribi  a  acords  per  tal  que  la  vida  turística  de  la  ciutat,  la  vida  esportiva  o  altres
elements funcionin correctament.
Per  acabar,  insisteix  que  aquesta  mesura  es  desenvoluparà  d’acord  amb  el  Gremi
d’Hotels, amb el qual ja han parlat. Comenta que l’únic debat que hi ha no és relatiu a
la xifra ni a la proposta, sinó a la destinació promocional. Espera, doncs, poder acabar
de polir un acord amb el sector abans de la celebració del Plenari.

El Sr. PUIG manifesta que hi ha grups municipals que estan a favor de l’impost turístic
i  d’altres  que  hi  estan  en  contra.  Creu  que  quests  darrers  també  seran  contraris  a
qualsevol proposta que es faci en aquest sentit. En tot cas, pensa que el missatge que
ha rebut el Sr. Marcé és que hi ha dos grups que tenen ganes de votar a favor de la
proposta, però necessiten que el Govern construeixi un missatge que el sector pugui
entendre. Reitera que aquest impost no ha tingut cap efecte sobre la taxa de
creixement  del  turisme  a  Barcelona  i  ara  simplement  parlen  de  l’oportunitat  i  de  la
manera  d’implementar  el  mandat  que  té  el  Govern.  El  seu  grup  aplaudeix  que  el
vulgui complir, però voldria que fes l’esforç que li ha demanat abans de la celebració
del Ple.

El Sr. SIERRA manifesta que els hotelers, en la situació que viuen en aquest moment,
en primer lloc volen promoció i, en segon lloc, seguretat per a la ciutat, per poder
vendre  una  bona  imatge  i  per  no  haver  de  tapiar  hotels  per  tal  que  no  s’hi
introdueixin ocupes.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels
Socialistes de Catalunya, contrari de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i
la reserva d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

5. – (carta  alimentaria)  APROVAR  L’Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la  Carta
Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. FACULTAR el Primer Tinent
d’Alcaldia  per  a  què  pugui  efectuar  totes  les  actuacions  encaminades  a  l’efectivitat
d’aquest acord.

El Sr. PORRO exposa que fa dos anys que va començar el procés per elaborar la Carta
alimentària de la regió metropolitana de Barcelona. Recorda que abans de la
pandèmia va iniciar una roda de contactes amb els grups municipal per explicar el
projecte  de  Capitalitat  Mundial  de  l’Alimentació  Sostenible  a  Barcelona  l’any  2021
com a marc per generar aquesta carta. Entén, doncs, que entre aquests contactes i la
documentació  aportada  els  grups  ja  disposen d’una  informació  de  base.  Per  tant,  es
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posa a la seva disposició per informar-los de qualsevol detall, aclarir dubtes i recollir
propostes o crítiques abans de la celebració del Plenari. Apunta que durant els dos
darrers anys el Pla estratègic metropolità ha liderat un procés en què han participat
més  de  cent  actors  de  l’Administració,  de  la  recerca,  de  l’empresa  i  d’entitats
ciutadanes. De manera molt resumida, el que pretén la CARM és fer visible un
consens ampli al voltant de la importància que la societat ha de donar a l’alimentació,
qüestió que ha agafat més sentit amb la pandèmia. També es vol donar suport al
teixit productiu relacionat amb la cadena alimentària, que també pateix especialment
els efectes de la crisi. Comenta que el leitmotiv és construir un model alimentari més
saludable,  més  sostenible  i  més  just,  i  s’emmarca  en  el  Pacte  de  Milà,  subscrit  per
més de dues-centes ciutats del món, entre les quals hi ha Barcelona, per treballar en
aquesta línia, perquè les polítiques urbanes també han de contemplar els temes
alimentaris.
En conclusió, es pretén que la CARM sigui un marc que permeti als diferents municipis
de la regió metropolitana elaborar polítiques i projectes per potenciar aquesta línia
de treball a mitjà i llarg termini.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Anuncia  el  vot  favorable
del seu grup perquè la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible de 2021 és una
molt bona oportunitat, especialment en aquest moment, per donar un missatge
positiu de la ciutat cap als barcelonins, la resta del territori i tot el món. Destaca que
Catalunya  és  un  país  capdavanter  en  aquest  àmbit  i  disposa  d’una  varietat  de
productes molt interessants. De fet, remarca que quan es parla d’alimentació es parla
d’equilibri  territorial,  d’impacte  de  la  contaminació  tant  en  l’àmbit  local  com  en  el
global, de salut, de sobirania i justícia global en termes econòmics, de recerca, de
gastronomia i activitat econòmica associada al producte de qualitat i a la seva
transformació. Per tant, opina que no es pot deixar perdre aquesta oportunitat de
recuperar la ciutat i fer-la sortir de la situació en què es troba.

(A causa de problemes de connexió, es posposa la intervenció del portaveu del Grup de
JxCat.)

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs i ho fa amb entusiasme, amb el
benentès que aquesta Carta alimentària és fruit de molta feina, en la qual ha
intervingut  Mercabarna  com  a  marca  pròpia  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  que  ha
fet una tasca imprescindible per no malbaratar aliments i per tenir una alimentació
més  sostenible,  un  dels  objectius  de  l’Agenda  2030,  que  el  seu  grup  ha  fet  propi.
També es mostra d’acord amb la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible.
El  seu  grup,  tanmateix,  adverteix  que  està  d’acord  a  adherir-se  a  la  CARM,  però
sempre amb la prevenció que no ha de ser en detriment de cap sector alimentari,
com  ara  el  carni,  perquè  dins  de  la  diversitat  de  productes  també  forma  part  d’una
alimentació saludable i tots n’haurien de consumir.

El  Sr.  BOU  s’adhereix  a  l’argumentació  que  ha  fet  el  Sr.  Sierra  i  anuncia  el  vot
favorable del Grup del PP.

La Sra. PARERA anuncia la reserva de vot del Grup de Barcelona pel Canvi, perquè
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voldria tenir més informació sobre les passes que ha fet l’equip de Govern per parlar
amb el Gremi de Carnissers. Han observat que hi ha una tendència fins i tot a canviar
menús escolars per reduir el consum de carn, aspecte que els preocupa, especialment
en allò que pugui afectar aquest gremi. Apunta que en aquest moment no es poden
perjudicar determinats sectors i  pregunta si el Govern s’ha reunit amb el gremi i  què
pensa fer en relació amb aquesta qüestió.

El Sr. MASCARELL anuncia la reserva de vot del Grup de JxCat. En primer lloc,
assenyala que aquesta és una qüestió especialment important, tal com ha reconegut
el Sr. Porro. És important que les ciutats facin polítiques alimentàries perquè això té
relació amb la salut,  amb l’aprofitament del  producte de proximitat,  amb la cura del
medi ambient, i amb el replantejament de les relacions entre el món urbà i el món
rural.  Per  tant,  han  d’estar  segurs  que  no  s’està  improvisant,  sinó  establint  la  base
d’una  política  efectiva  i  inclusiva,  és  a  dir,  que  tingui  en  compte  els  interessos  de
tothom.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans i Partit Popular i la
reserva de Junts per Catalunya i Barcelona pel canvi.

6. – (F-2004) AUTORITZAR el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
(IMHAB) a concertar préstecs hipotecaris a llarg termini amb el Banc Santander per
un import màxim global de 19.100.000,00 euros per finançar tres edificis de la
promoció d’habitatges Bon Pastor Fase IV, en les condicions que s'adjunten a l'annex.

El Sr. MARTÍ GRAU comenta que en aquesta comissió intervindrà ell però al Plenari
serà la regidora d’Habitatge qui defensarà aquest punt. Destaca que en aquest cas hi
ha  l’opció  jurídica  d’endeutar-se  mitjançant  l’IMHAB  perquè  és  un  ens,  que  té
ingressos propis i un funcionament mercantil. Així, doncs, es proposa de concertar un
préstec  hipotecari  per  valor  de  19  milions  d’euros  per  construir  140  habitatges,  70
aparcaments  i  47  trasters,  amb  tota  l’operació  de  trasllat  de  veïns  al  barri  del  Bon
Pastor en la quarta fase de l’enderroc de les denominades barates d’aquest barri i  el
trasllat a habitatges en pis. Informa que es va fer un concurs per a la contractació del
crèdit,  Banc de Santander va ser l’única entitat que s’hi  va presentar i,  per tant,  és a
qui es proposa adjudicar aquest crèdit.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Anuncia  el  vot  favorable
del seu grup. Destaca que es tracta de construir 140 habitatges en règim de protecció
oficial, de venda i lloguer. Els destinats a venda seran per a persones reallotjades que
provenen  de  l’àrea  del  Bon  Pastor  que  ha  esmentat  el  Sr.  Martí  Grau.  Afegeix  que
aquesta  mesura  és  conseqüència  d’una  activitat  urbanística  que  exigeix  garantir  el
reallotjament de les persones afectades.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Considera que és una
proposta correcta perquè es construirà habitatge nou. A més a més, indica que
s’utilitza  bé  l’endeutament  de  l’Administració  pública  per  desplegar  aquest  tipus
d’iniciatives,  plantejament  que  han  reivindicat  insistentment  els  darrers  mesos.
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Celebra, doncs, que es pugui resoldre un problema que fa molts anys que s’arrossega.
Recorda que l’any 2006, quan era a punt de deixar de ser regidor de l’ajuntament, es
va  aprovar  la  primera  de  les  fases  d’aquesta  actuació  i,  per  tant,  té  una  enorme
satisfacció personal que s’hagi arribat a la quarta fase.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs. Indica que aquesta és una
qüestió  molt  simple  i  normal  en  el  decurs  de  l’activitat  municipal.  Després  que  els
grups del Govern hagin acusat el seu grup de ser un defensor de les empreses de
l’Ibex 35, celebra que s’hagi avingut a contractar amb la Sra. Botín.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP. Tanmateix, comenta que segons
els seus comptes el projecte i la direcció costen 136.000 euros, que és una quantitat
important. Espera que el Govern hagi negociat bé.

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, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

7. – (DP-2020-27846) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal
de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  (IMHAB),  respecte  la  finca  de  propietat
municipal situada al carrer Marroc núm. 180-182, grafiada en el plànol annex, per un
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en
el termini màxim de cinc anys, i  d’acord amb allò que disposa l’article 165 i següents
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament
el  present  acord;  FORMALITZAR  el  dret  d’acord  amb  les  condicions  del  document
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del
Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  indica  que  aquestes  actuacions  s’expliquen  pràcticament  en  el
mateix títol dels acords. Es tracta d’atorgar dos drets de superfície a favor de l’IMHAB,
mitjançant els quals es construiran i gestionaran 88 habitatges de protecció oficial en
règim de lloguer social i assequible, 45 a Provençals del Poble Nou i 43 al Besòs-
Maresme.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Anuncia  el  vot  favorable
del seu grup, tal com han fet sempre i com faran quan es tracti de promocions
d’habitatge destinat a lloguer social.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat, en corcondança amb el
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seu acord en el Pla d’habitatge vigent. Recorda que el Govern té molta feina pendent
en aquest àmbit perquè té el compromís de fer 6.000 habitatges durant aquest
mandat i no veu perspectives que sigui possible complir aquest compromís.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs i anima el Govern a continuar
presentant expedients d’aquesta naturalesa, perquè el seu grup no solament va votar
a favor del Pla d’habitatge, sinó que hi ha un consens unànime sobre la necessitat de
construir  un  gran  parc  d’habitatge  social  a  Barcelona  mitjançant  aquesta  modalitat  i
moltes altres.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP i anima el Govern a continuar en
aquesta línia perquè considera que aquest és el camí per resoldre el problema de
l’habitatge i  afirma que no n’hi ha un altre. Considera que Barcelona ha de tenir una
bossa important  d’habitatge de lloguer  social  per  acollir-hi  famílies  i  l’ajuntament ha
de cobrir aquesta necessitat.

La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi.

El Sr. MARTÍ GRAU agraeix el vot favorable de tots els grups. Assegura que el Govern
municipal està absolutament compromès amb les polítiques d’habitatge. Així, recorda
que,  a  part  de  cedir  terrenys,  durant  aquest  mandat  s’han  aprovat  quatre  préstecs
hipotecaris,  un  amb  Triodos  Bank  de  6,2  milions  d’euros,  un  amb  el  BEI  de  125
milions,  un altre de 59 milions i  el  que s’ha aprovat en aquesta sessió de 19 milions.
Reconeix que les polítiques d’habitatge sempre són més lentes que no voldrien, però
està segur que compliran amb els objectius a què s’han compromès i que molts grups
han avalat.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel canvi.
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8. – (DP-2020-27847) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal
de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  (IMHAB),  respecte  la  finca  de  propietat
municipal situada al carrer Pallars núm. 477-493, grafiada en el plànol annex, per un
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en
el termini màxim de cinc anys, i  d’acord amb allò que disposa l’article 165 i següents
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament
el  present  acord;  FORMALITZAR  el  dret  d’acord  amb  les  condicions  del  document
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del
Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

El PRESIDENT anuncia que els punts 9, 10, 11 i 12 es tractaran conjuntament.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/1189)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
acorda: PRIMER.- Exigir al Govern municipal que articuli els mecanismes pertinents
per tal de garantir el retorn íntegre de: a) L’excés de cobrament de la tarifa del servei
d’aigua  per  part  d’AGBAR  pels  consums  acumulats  en  el  darrer  rebut.  b) L’excés  de
cobrament per part de les Administracions Públiques dels tributs que tenen com a
base de càlcul el  consum de l’aigua a causa de l’acumulació de consums en el darrer
rebut. c) La part corresponent a la Taxa de recollida de residus domiciliaris regulada
per l’OF 3.18 cobrada abans de l’1 de juliol de 2020 ja que aquesta taxa merita a partir
d’aquesta  data.  SEGON.-  Instar  a  l’Àrea  Metropolitana  a  modificar  l’article  60  del
Reglament  del  servei  metropolità  del  cicle  integral  de  l’aigua  relatiu  als  consums
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estimats i regularització per mal funcionament per tal de contemplar com actuar en
situacions excepcionals com l’actual.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Exposa  que  durant  el
confinament i mentre hi va haver restriccions de mobilitat severes la companyia
Agbar  va  fer  les  lectures  del  consum d’aigua  de  forma estimada  i  al  darrer  rebut  ha
acumulat la diferència entre la lectura estimada i la lectura real. Atès que la
configuració  del  rebut  de  l’aigua  contempla  diversos  trams  i  salts  d’escala,
l’acumulació esmentada ha provocat un cobrament indegut en la darrera factura, tant
pel que fa al consum d’aigua com als tributs associats. Reclama, doncs, que es busqui
la manera de retornar als ciutadans aquests diners que els han cobrat de més, perquè
no han de patir les conseqüències d’aquesta gestió, i qui se n’ha de fer responsable és
la companyia. Considera que aquesta proposta és de sentit comú.
D’altra banda, també reclama la modificació del Reglament del servei metropolità de
l’aigua per garantir que en el futur no es tornin a produir aquests errors.
A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup, com és obvi, a la seva proposició
però anuncia el vot contrari a les proposicions presentades pels grups de JxCat i del
PP, i s’abstindran en la proposició del Grup de Cs. Apunta que la seva posició respecte
de la taxa de residus és prou coneguda, l’entenen com un pas previ i una eina que ha
de permetre  de  forma àgil  garantir  el  cobrament  personalitzat  d’aquesta  taxa  per  la
generació de residus. Creu que aquesta taxa hauria de servir per augmentar els nivells
de reciclatge i separació a la llar mateixa, i també per reduir els residus. Reconeix que
el  cobrament  d’aquesta  taxa  mitjançant  el  rebut  de  l’aigua  en  permet  la
universalització, però per altra banda apunta que no és la millor manera de cobrar-la.
Per aquesta raó, recorda que durant les negociacions varen insistir que la informació
continguda  en  el  rebut  de  l’aigua  fos  ben  clara.  De  fet,  es  va  enviar  una  carta,
conjuntament amb el rebut, que explicava exactament com funcionava aquest rebut.
I amb el canvi de rebut, afegeix, s’ha aclarit encara més quina part és consum d’aigua
i quina part recull altres conceptes tributaris. També vol que es garanteixi que com a
màxim  l’any  2023,  amb  la  nova  contracta  que  s’ha  de  fer,  hi  hagi  sistemes  de
contenidors que permetin comptar de manera individualitzada la quantitat de residus
que es generen.

La Sra. ARTADI recorda que el Grup de JxCat sempre s’ha oposat a aquesta taxa, tant
en comissió com al Plenari, i no pas perquè estiguin en contra del reciclatge i de la
millora de la separació, sinó perquè aquesta taxa no fa absolutament res per millorar
aquest  reciclatge,  l’economia  circular  ni  les  mesures  de  sostenibilitat.  Entén  que  és
una taxa purament recaptatòria, que els grups de Barcelona en Comú, del PSC i d’ERC
han fet un nyap i suposa que en aquesta sessió continuaran blindant una taxa que
genera desconcert als ciutadans. Apunta, a més a més, que ni els ciutadans ni les
entitats ecologistes són favorables a aquesta taxa perquè no serveix absolutament
per a res.
Tot  seguit,  assenyala  que a  Barcelona es  generen 70.000 tones de residus l’any,  se’n
separa, però no es recicla, menys del 40 %, per sota del que demana la Comissió
Europea, i critica que l’única mesura que pren l’ajuntament és recaptar diners. Explica
que el dia anterior la regidora Vila va demanar al regidor Badia com està la situació i
quines mesures s’estan prenent, però l’única resposta que va rebre és que es farà un
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informe.
A continuació, reitera que els tres grups que ha esmentat anteriorment han fet una
taxa contrària a les recomanacions de la Comissió Europea perquè no genera
incentius perquè la gent ho faci millor, i admet que la gent no ho fa bé, ni tan sols ella
mateixa,  i  perquè  aquesta  taxa  no  és  transparent.  Considera,  doncs,  que  s’elimina
tota la part pedagògica que poden tenir les figures tributàries. Opina que aquests
grups tampoc no s’han esforçat gaire perquè aquesta taxa sigui social, contràriament
al  que  s’incloïa  al  programa  electoral  de  Barcelona  en  Comú.  En  aquest  sentit,
denuncia que es viola el principi que qui contamina paga i, per tant, les entitats
ecologistes  també  s’han  mostrat  contràries  a  aquesta  formulació.  A  més  a  més,
apunta que hi ha evidència empírica que quan algú cobra suposadament per reciclar
però això no es correspon amb el grau de reciclatge que es fa, es desincentiva el bon
comportament. Critica que les famílies subjectes al porta a porta i les que reciclen
correctament hagin de pagar exactament el mateix que aquelles que ho llencen tot al
rebuig.
Seguidament, reitera que el seu grup es va oposar a l’establiment d’aquesta taxa ja de
bon començament. A causa de la pandèmia, indica que la gent passa més estona a
casa seva i, per tant, consumeix més aigua. Per aquesta raó el seu grup va proposar
l’eliminació d’aquesta taxa perquè veien que passaria el que finalment ha passat, que
les famílies s’han hagut de quedar a casa, el consum d’aigua ha augmentat i, per tant,
se’ls està cobrant per un concepte que no té res a veure amb aquest consum. Quan el
mes de juliol, moment en què va entrar en vigor la taxa de residus, arriba el rebut
amb una  mala  comptabilització  del  consum d’aigua,  ha  tornat  la  polèmica.  Els  grups
que  l’han  impulsada  volen  fer  veure  que  serveix  per  incentivar  el  reciclatge  però
insisteix que en realitat només serveix per recaptar, perquè el cost del tractament de
residus  ja  es  cobria  amb  els  ingressos  de  l’IBI.  En  definitiva,  el  resultat  és  que  les
factures s’han incrementat entre 16 i 20 euros.
D’altra banda, assenyala que durant el confinament no s’ha pogut fer la lectura física
dels comptadors i en els casos en què no es podia fer lectura telemàtica s’ha hagut de
fer  una  estimació  i  posteriorment  s’ha  hagut  de  regularitzar.  Opina  que  aquesta
situació  no  hauria  de  ser  cap  sorpresa  perquè  l’empresa  ja  va  avisar  el  Govern
municipal que això passaria, però es va decidir de no fer-hi res en aquell moment.
Suposa que al Govern li ha interessat que es generi aquesta polèmica per tapar
l’impacte  que  està  tenint  aquesta  taxa,  que  qualifica  de  desastrós.  En  el  cas  del  Sr.
Badia, suposa que també deuria voler tapar les declaracions que havia fet un any
enrere,  quan va manifestar  que hi  hauria  una rebaixa històrica  en el  preu de l’aigua,
que es pagaria  un 5 % menys,  que per primera vegada s’abaratiria,  que hi  hauria  un
preu just per un servei bàsic com aquest. La veritat, però, és que en el rebut de l’aigua
s’està  carregant  un  servei  suposat  que  en  realitat  no  es  dona.  Indica  que  si  no
s’haguessin obstaculitzat les inversions de l’empresa mixta potser en aquest moment
Barcelona tindria comptadors moderns, tal com tenen a l’Hospitalet o a Sant Climent,
on no han hagut de fer estimacions ni regularitzar els rebuts, no hi ha hagut salts de
tram i no han tingut problemes.
Per acabar, i aprofitant que el Sr. Badia és present, li pregunta quin ha estat el cost de
gestió del cobrament d’aquesta taxa i si va a càrrec del contribuent.

La  Sra.  GUILARTE  pregunta  al  Sr.  Badia  si  és  conscient  de  l’embolic  que  ha  creat  a
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Barcelona amb aquesta taxa. En tot cas, i tal com ja havia advertit el Grup de Cs,
manifesta  que  es  demostra  que  l’augment  desmesurat  d’impostos  comença  a  tenir
els efectes nocius per als barcelonins que es podien preveure, i en el pitjor moment i
amb la pitjor crisi que sotja tantes famílies. A més a més, denuncia que el Govern
municipal, lluny de reconèixer la realitat, ha acabat mentint descaradament, el Sr.
Badia per incompareixença, tal com sol fer, però la Sra. Colau ho ha fet públicament
en no voler assumir la seva responsabilitat davant del que és un abús evident, un mer
afany recaptatori, i ha tornat a demostrar la seva incapacitat per gestionar res a la
ciutat. Afegeix que varen mentir i varen muntar un circ mediàtic per desviar l’atenció
d’aquells  que  han  imposat  l’increment  del  rebut  de  l’aigua,  és  a  dir,  el  Govern
municipal.  Apunta  que  l’empresa  subministradora  s’ha  limitat  a  complir  amb
l’ordenança  i  amb  el  reglament  de  l’Àrea  Metropolitana,  institució  governada  per
Barcelona en Comú, PSC, ERC i JxCat des de fa anys, i fa molt de temps que podrien
haver-lo canviat.
Seguidament, indica que si l’empresa subministradora torna els imports que ha cobrat
de més, tal com correspon, quan es pugui corregir la lectura estimada que es va haver
de fer durant el confinament, procediment que ja és habitual, dona per fet que el
Govern també rectificarà i  no cobrarà la  taxa en base a l’excés de consum d’aquests
mesos. Demana expressament al Sr. Badia que aclareixi aquest punt en la seva
intervenció, perquè és una qüestió fonamental i que el Govern ha omès
deliberadament. També és clau perquè no es consumi el que qualifica de sablazo que
estan perpetrant contra els barcelonins. Insisteix a preguntar, doncs, si tornaran aquest
import als contribuents o si, tal com han fet amb la companyia, faran un decret per obligar-se
a si mateixos a retornar aquestes quantitats.
D’altra  banda,  celebra  que  els  grups  d’ERC  i  de  JxCat  hagin  manifestat  la  voluntat
d’esmenar  en  part  el  gran  error  que  varen  cometre  quan  varen  donar  suport  a
l’increment  generalitzat  de  taxes  i  tributs  i,  malgrat  que  ara  en  vulguin  treure  rèdit
polític, saben perfectament que aquesta mesura es va aprovar gràcies a ells. Així,
recorda  que  ERC  va  donar  suport  a  l’increment  de  totes  les  taxes  aprovades  en  les
ordenances fiscals, que eren les més confiscatòries per a les famílies i comerços de
Barcelona que hi havia hagut mai, juntament amb el Govern de Barcelona en Comú i
del PSC, malgrat que aquests darrers intenten amagar-se quan es produeixen aquests
embolics. Amb aquest suport varen consumar un intercanvi de favors partidistes i
varen aprovar un pressupost inservible a costa de tots els ciutadans. Ara, tal com ja va
advertir el seu grup, han de rectificar. Destaca que això mateix ja va passar amb les
terrasses i ara passa amb una taxa que qualifica de frau per a les llars. Augura que hi
haurà més casos, com l’IBI i altres.
A continuació, suggereix que per comptes de rectificar cada mesura individualment
tots plegats es prenguin seriosament la revisió de les ordenances fiscals de 2021, que
s’han  de  debatre  dintre  de  poques  setmanes,  i  que  aquest  cop  pensin  amb  sentit
comú i en els veritables interessos dels barcelonins. En conclusió, reclama que
s’elimini  tot  l’increment  que  s’ha  aprovat  enguany.  Manifesta  que  només  així  es
podrà donar resposta a la crisi dramàtica que travessen milers de famílies, crisi que
encara no ha arribat al punt més agut.
Afegeix que no solament han dissenyat pèssimament la taxa de residus, sinó que a
més a més fan pagar als ciutadans de Barcelona dues vegades pel mateix servei
perquè, malgrat que ho han preguntat reiteradament, encara no saben què
contempla aquesta taxa que no contempli ja la taxa metropolitana que té aquesta
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finalitat.  Així,  insisteix  que s’està duplicant  el  cobrament del  servei  dividint  el  procés
en  dos  conceptes  en  l’enunciat  d’ambdues  taxes,  perquè  abans  ja  es  recollien  els
residus i es tractaven.
Pel que fa al disseny i al càlcul de la taxa, afirma que és un error cobrar-la mitjançant
el rebut de l’aigua. Demana que no s’emparin en allò que fan altres ciutats de l’entorn
de Barcelona perquè n’hi ha d’altres que ho fan bé i més tard s’hi referirà. Apunta que
la  vinculació  de  la  taxa  de  residus  al  rebut  de  l’aigua  no  té  en  compte  les
circumstàncies  dels  domicilis  ni  la  capacitat  econòmica dels  ciutadans ni  l’esforç  real
que  fan  per  separar  els  residus.  L’única  consideració  que  és  fa  és  que  com  més
membres tingui una família més aigua consumiran i, per tant, més elevada serà la
taxa, tant si separen els residus com si no ho fan. Subratlla que penalitzar les famílies
no solament no és just, sinó que no incentiva aquells que fan un esforç per la
sostenibilitat.
Tot  seguit,  reitera  que  el  confinament  ha  fet  augmentar  el  consum  d’aigua  en  els
domicilis,  els  quals  han  patit  una  disminució  d’ingressos  a  causa  de  la  pandèmia,  de
manera que les famílies cada vegada tenen més problemes per pagar les factures.
Posa  com a  exemple  que  una  parella  que  consumeixi  menys  d’allò  que  es  considera
normal, al voltant de 6 metres cúbics, i que no fa separació de residus paga una
mitjana de 27,65 euros de quota. La mateixa parella, si separés els residus en cinc
bosses diferents, pagaria exactament el mateix. Constata, doncs, que aquesta taxa no
implica cap pedagogia ni cap incentiu, tal com defensa el Govern.
Per aquestes raons, la proposició que presenta el seu grup recull totes aquestes
anomalies  i  errors  que  el  Govern  ha  comès  d’entrada  i  que  tard  o  d’hora  haurà  de
corregir. Així, doncs, demana al Govern municipal que en la següent factura aboni els
imports que ja s’han cobrat i que corresponen al període d’estat d’alarma. Tanmateix,
considera que aquesta mesura no és suficient perquè mantenir la taxa continua
essent un abús, de manera que també demanen que s’hi apliqui una reducció del 50
% des de la finalització de l’estat d’alarma i durant la resta de l’exercici 2020. Subratlla
que  aquesta  mesura  ja  s’ha  pres  amb  els  comerços.  Mentrestant,  reclama  que  el
Govern expliqui quina és la utilitat real que té aquesta taxa i a quines suposades
millores del servei correspon.
En conclusió, creu que seria de sentit comú eliminar aquesta taxa fins que el Govern
sigui capaç de corregir-ne el mal disseny i es presenti una fórmula de càlcul molt més
equitativa.

El Sr. BOU manifesta que els grups del Govern i ERC no poden dir que no estaven
avisats del que passaria amb la taxa que varen aprovar mesos enrere. En aquell
moment, el Grup del PP ja va alertar que la nova taxa de recollida de residus
domèstics, en els termes en què estava plantejada, era un despropòsit i que els
ciutadans de Barcelona no l’entendrien, i així ha estat. Més enllà de la finalitat que té,
no  estaven  d’acord  en  el  moment  escollit  per  aplicar-la  perquè  es  trobaven  davant
d’una perspectiva econòmica negativa i  no convenia augmentar la pressió fiscal,  sinó
reduir-la. Si això era així aleshores, en aquest moment, en plena crisi causada per la
pandèmia de la covid, encara és més cert. Assenyala que aquesta nova taxa ha
significat un cop afegit per a milers de famílies que tenen membres afectats pels
ERTO  i  pel  confinament,  el  qual  ha  fet  augmentar  el  consum  d’aigua.  Cal  tenir  en
compte, a més a més, que el rebut de l’aigua ja s’havia encarit un 83 % a causa de la
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inclusió de la taxa de clavegueram, aprovada pels grups del Govern i d’ERC.
A continuació, critica que es vinculi  l’import de la taxa de residus al consum d’aigua i
no pas a la generació real de residus, de manera que es dissocia el fet imposable de la
finalitat de la taxa. Remarca que diversos estudis, com el publicat per la Fundació
d’Estudis d’Economia Aplicada, qüestionen que el consum de l’aigua estigui relacionat
amb la  generació  de residus.  Diverses  entitats,  com la  FAVB,  s’han oposat  a  aquesta
nova taxa tal com està plantejada. Per tant, es troben davant d’una taxa de recollida
de residus que amb prou feines beneficia els qui reciclen i perjudica famílies
nombroses i rendes baixes. En el cas de les famílies nombroses, que tenen tres fills o
més,  subratlla  que  el  consum  d’aigua  és  enorme  i  en  aquests  moments  les  han
d’ajudar per comptes de penalitzar-les.
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta una proposició per eliminar la taxa de
recollida de residus i, en segon lloc, per garantir que no es torni a instaurar si no se’n
pot garantir el cobrament en funció dels residus realment generats per cada llar.

La  Sra.  PARERA  creu  que  la  proposició  que  presenta  el  Grup  d’ERC  va  adreçada  a
l’Àrea  Metropolitana,  institució  on  precisament  aquest  partit  governa,  i  per  tant
aquest  no  és  el  lloc  adequat  per  debatre-la.  Els  reclama,  doncs,  que  no  instin  l’Àrea
Metropolitana a actuar sinó que actuïn com a govern que són.
Tot seguit, apunta que tots els grups han pogut donar la seva opinió sobre aquesta
taxa  i  ja  s’ha  debatut  a  bastament.  El  fet  és  que  el  Govern  municipal  ingressa  els
diners  i  la  imatge  d’Aigües  de  Barcelona  en  surt  perjudicada,  tal  com  el  Grup  de
Barcelona  pel  Canvi  ja  va  advertir  temps  enrere.  Creu  que  l’error  prové  de  voler
elaborar les ordenances fiscals de forma ràpida i malament. Assenyala que cada
vegada que s’actua d’aquesta manera la qüestió acaba als tribunals i s’acaba perdent,
i  les  conseqüències  no les  paga l’equip de govern sinó els  ciutadans,  que són els  qui
acaben pagant les indemnitzacions que dicten els tribunals. Aquest, doncs, és un
exemple  d’una  mala  norma,  tal  com  han  denunciat  des  del  dia  que  es  va  aprovar.
Recorda que durant l’estat d’alarma el seu grup va demanar que es fes una moratòria
perquè tothom era tancat a casa i per tant el consum d’aigua augmentava, i, a més a
més, perquè hi havia unes normes imposades de neteja superiors a les normals que
també feien incrementar el consum d’aigua. Per tant, era previsible que passés el que
ha passat.
A continuació,  opina  que  el  més  dramàtic  d’aquesta  situació  és  que  la  taxa  produirà
els efectes contraris a allò que es pretén. El seu grup està d’acord en l’objectiu que el
Govern diu que ha de tenir la taxa, que és fomentar el reciclatge. Insisteix, però, que
produirà  l’efecte  contrari  perquè  és  una  taxa  indiscriminada.  Així,  malgrat  que  una
persona recicli molt, si la resta del barri no ho fa no se’n podrà beneficiar. Considera,
doncs, que s’ha de fer un pas enrere i fer una reflexió, perquè s’ha demostrat que en
els pocs mesos de vigència d’aquesta taxa el resultat ha estat desastrós. Assegura que
si en aquest moment es revoca, es torna a estudiar i es reformula com cal els
ciutadans  n’estaran  eternament  agraïts.  Indica  que  no  pot  ser  que  una  taxa  com
aquesta generi la polèmica que ha generat. Troba inconcebible que enmig de la
immensa crisi  sanitària i  econòmica actual s’hagi hagut de generar aquesta polèmica.
I en aquest context, critica que el Govern, per comptes de rectificar, acusi Agbar de
no fer bé les coses quan aquesta empresa no es beneficia d’aquesta situació. Reclama
que el Govern sigui més seriós, que faci autocrítica, que analitzi què ha fallat i que
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rectifiqui aquells aspectes que calgui. Insisteix que aquesta situació era previsible i si
algú no ho veu així vol dir que té un problema de comprensió important.
Tot seguit, insisteix que cal fer autocrítica i analitzar bé la situació. Tothom diu que
aquesta no és una bona taxa, que no està ben treballada. Reitera que tots els grups
en comparteixen l’esperit i, per tant, ja tenen una base sobre la qual poden treballar i
trobar una solució conjunta que sigui aprovada per unanimitat.
Per  acabar,  anuncia  l’abstenció  del  seu  grup  en  el  punt  9  de  l’ordre  del  dia  i  el  vot
favorable en els punts 10, 11 i 12.

El Sr. BADIA indica que la gestió de les factures estimades no té res a veure amb la
taxa  de  residus,  com  tampoc  hi  ha  tingut  res  a  veure  l’augment  del  consum  d’aigua
durant el confinament. Puntualitza que aquesta taxa es calcula tenint en compte la
mitjana anual de consum d’aigua de l’any anterior.
Pel que fa a les lectures estimades, nega que el consum hagi augmentat a totes les
llars. De fet, apunta que el consum d’aigua a la ciutat de Barcelona ha disminuït, entre
altres  raons  perquè  l’activitat  comercial  està  vinculada  als  mateixos  contractes
domèstics. Admet, però, que les lectures estimades varen subvalorar el consum real.
En un exercici hi pot haver alguns centenars o milers de lectures estimades, però en
aquest període se n’han fet 800.000, 400.000 a llars de Barcelona i més de 400.000 a
la  resta  de  l’àrea  metropolitana.  Aquest,  afegeix,  és  un  ordre  de  magnitud
descomunal  i  el  reglament  no  estava  pensat  per  a  una  situació  d’aquestes
característiques. De fet, comenta que el reglament no diu que aquesta situació
s’hagués de gestionar tal  com s’ha fet,  sinó que apunta que no hi  pot haver salts  de
tram, per tal de protegir els consumidors. La qüestió, doncs, consisteix a decidir com
s’imputaran  aquestes  estimacions  en  la  lectura  real.  Recorda  que  durant  els  darrers
mesos havien anunciat bonificacions, pagament fraccionat i prorrates dels rebuts, i no
ha calgut fer cap canvi de reglament. Per tant, si l’Administració pública, l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la mateixa companyia Aigües de Barcelona
han impulsat tantes bones iniciatives, troba sorprenent que un cop passat el
confinament no hagin estat capaços de fer una cosa tan senzilla com prorratejar en
diferents  mesos  la  quantitat  que  cal  pagar  a  causa  d’una  estimació  massa  baixa,
perquè  si  s’ha  de  pagar  en  un  sol  mes  es  produirà  un  salt  de  tram.  Subratlla  que
aquest fenomen té un impacte descomunal perquè amb un canvi de tram el preu es
dobla.  Per  tant,  assenyala  que  si  a  800.000  llars  se’ls  ha  fet  una  estimació  i  el
diferencial amb el consum real s’ha de comptabilitzar en un únic rebut, l’impacte serà
de  milions  d’euros.  Per  aquesta  raó  el  Govern  municipal  ha  manifestat  el  seu
malestar,  perquè  opina  que  no  s’ha  operat  de  la  millor  manera  i,  per  tant,  varen
demanar ràpidament que es pogués rectificar.
A continuació, assegura que es farà un canvi de reglament, però insisteix que no
caldria fer-ho perquè el reglament actual permet fraccionar els rebuts, prorratejar-
los,  delegar  els  pagaments  en  sis  mesos.  Es  pregunta  com és  que,  si  això  s’ha  pogut
fer els mesos d’abril, maig i juny, els mesos de juliol, agost i setembre s’hagi cobrat tot
en un sol rebut, que ha tingut un impacte tan gran.
D’altra  banda,  sempre  ha  dit  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  és  la  primera
Administració que vol un rebut que separi clarament els costos de tots els serveis
vinculats a l’aigua dels costos vinculats als residus. Pel que fa a l’aigua, hi ha el servei
en baixa i  en alta, el cànon de l’aigua i  el  clavegueram. Li  sorprèn que encara hi hagi

 



CCM 8/20 Economia 39/71

regidors que no sàpiguen que hi ha un servei de recollida de residus i un servei de
tractament de residus, fent referència als portaveus dels grups de Cs i del PP, que han
insinuat  que  s’estan  pagant  dues  taxes  pel  mateix  servei.  Comenta  que  l’Àrea
Metropolitana gestiona els ecoparcs, les incineradores i els abocadors, mentre que
els ajuntaments fan la recollida de residus i gestionen els contenidors. Per tant, es
tracta de dues taxes completament diferents que tenen finalitats completament
diferents. Pel que fa a la taxa de recollida de residus, informa que cobreix el 75 % del
cost d’aquest servei. S’hi pot estar d’acord o no, però ell és partidari que es cobreixin
els  costos  dels  serveis  perquè,  altrament,  dependrien  d’una  fiscalitat  que  no  està
vinculada al servei. El cost de l’aigua, en canvi, es cobreix al cent per cent i ningú s’hi
ha mostrat contrari. Li sorprèn, doncs, que es reclami que el servei de recollida de
residus estigui infrafinançat quan el repte més important en política mediambiental
en aquest  moment és la  situació dels  residus a Barcelona,  a  l’Àrea Metropolitana i  a
tot l’Estat espanyol.
Referint-se a la intervenció de la Sra. Artadi, li recorda que la Unió Europea diu a
l’Estat  espanyol  que la  imposició  de  taxes  és  una bona mesura  i  li  recomana que no
pensi solament en models més eficients de recollida de residus, sinó que implementi
taxes. A més a més, quan la Generalitat desenvolupa la Llei de residus diu
textualment:  “En  aquest  sentit,  si  bé  són  pocs  els  municipis  de  Catalunya  que  han
implantat sistemes basats en la taxa de recollida, la Comissió Europea indica a
Espanya  que  una  de  les  maneres  més  eficients  per  millorar  l’àmbit  de  la  recollida
selectiva,  a  banda  d’impulsar  sistemes  més  eficients,  és  la  implementació  de  taxes.”
En el procés participatiu d’aquesta llei, la Generalitat va preguntar si s’estaria d’acord
que la futura llei de prevenció i gestió de residus de Catalunya incorpori obligatorietat
d’implantar  sistemes  basats  en  la  taxa  de  recollida  de  residus,  i  el  93  %  de  les
respostes varen ser afirmatives. Hi varen respondre organismes públics, empresarials,
altres  organitzacions  i  públic  en  general.  Subratlla  que  el  director  de  l’Agència  de
Residus de Catalunya va manifestar que la taxa de recollida de residus és el futur de
Catalunya  i  no  hi  ha  marxa  enrere.  Quan  es  pregunta  quan  es  creu  que  s’ha
d’implementar aquesta taxa, el 50 % respon que abans de 2023. Insisteix que tot això
ho diu la Generalitat, de manera que no entén els escarafalls que fa la Sra. Artadi.
Tot seguit, apunta que l’anomenat cànon de la tona ha tingut 5 milions d’euros anuals
de creixement i demana a la portaveu del Grup de JxCat com ho farà perquè els
ciutadans  no  els  hagin  de  pagar.  Remarca  que  aquesta  mesura  l’ha  aprovada  la
Generalitat i no inclou despesa associada, per tant és pura recaptació impositiva. La
taxa de recollida de residus, en canvi, cobreix el 75 % del servei i, a més a més, l’Àrea
Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona entenen que aquesta taxa té la finalitat de
millorar la recollida selectiva.
A continuació, diu que mentre llegia les proposicions estava content perquè ningú,
tret del Grup del PP, no qüestionava la necessitat de la taxa de recollida de residus, si
més no en el text. Altra cosa han estat les intervencions que han fet els portaveus.
Està d’acord, però, que la taxa s’hagi de vincular més a la generació de residus. De fet,
recorda que a l’ordenança varen introduir  una disposició transitòria que deia que en
el  termini  d’un any el  Govern presentaria un mecanisme per tal  d’avançar en aquest
sentit, i assegura que pensen complir aquest compromís. Puntualitza que la situació
generada per la covid-19 ha endarrerit aquest procés, però estan convençuts que és
necessari continuar fent passos perquè la taxa es pugui vincular a la recollida
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selectiva. A més a més, assenyala que sense aquesta taxa no es podrà finançar la nova
contracta, que ja s’ha licitat i s’ha aprovat en aquesta sala, que té un cost de més de
30  milions  d’euros.  Més  endavant  parlaran  de  la  necessitat  que  hi  hagi  més  neteja,
millor servei, camions que facin menys soroll o electrificació, de manera que
necessiten aquests 30 milions d’euros.
Tornant al punt inicial, indica que es va tancar un acord per a les ordenances i per al
pressupost. Considera que és bo tenir pressupostos i estabilitat. Si algú vol que es faci
una retallada de 30 milions ha de proposar d’on els vol  retallar,  però insisteix que el
Govern ha tancat un acord per donar estabilitat a la ciutat.
Per acabar, sobre les acusacions de manca de sensibilitat, subratlla que la nova taxa
de recollida de residus incorpora la Llei 24/2015 i, per tant, tots els col·lectius que no
tenen prou recursos n’estan exempts. A més a més, tal com varen demanar diversos
grups,  durant  el  confinament  no  es  va  cobrar  i  s’hi  han  introduït  dues  bonificacions,
un 10 % a la taxa comercial, que afecta més de 10.000 establiments, i un 14 % per a la
gent que fa servir deixalleries, mesura a la qual s’han apuntat més de 5.000 persones
durant  l’última  campanya.  Afirma,  doncs,  que  han  intentat  que  aquesta  taxa
acompanyi de la millor manera possible la ciutadania.
Finalment, anuncia el vot favorable dels grups del Govern al punt número 9. Pel que
fa a la resta, hi estan parcialment d’acord però votaran en contra dels punts 10, 11 i
12.  En  tot  cas,  està  d’acord  que  aquesta  taxa,  que  permetrà  desplegar  la  nova
contracta, avanci cap al pagament per generació i el Govern treballarà en el pla que
inclou  la  disposició  transitòria  de  l’ordenança.  Espera  que  tots  els  grups  hi  donin
suport perquè presentaran una modificació de la taxa que permetrà fer passes cap al
pagament per generació, i aquesta serà la següent proposta que s’aprovarà.

El  Sr.  CASTELLANA  mostra  sorpresa  per  la  manca  d’autocrítica  per  la  gestió  pública,
però també per la manca total de crítica a la gestió d’Aigües de Barcelona. Contradiu
la Sra. Parera, que ha afirmat que Agbar no es beneficia d’aquesta situació perquè, tal
com està configurada la  tarifa  del  servei  de l’aigua,  és  molt  diferent  cobrar  consums
en tres rebuts de dos metres cúbics cada un, que cobrar un metre cúbic en un rebut,
un altre metre cúbic en el següent i quatre metres cúbics en el darrer, que és el que
ha passat. Sobre la taxa de residus, afegeix, es pot debatre tant com es vulgui, però la
majoria de famílies paguen entre 2 i 8 euros. Assenyala que hi ha hagut rebuts que
han arribat als 100 euros i aquest increment de 4 euros a 100 no ha estat causat per
la taxa de residus, a la qual el seu grup va donar suport, amb totes les consideracions
que  varen  fer  en  aquell  moment,  amb  la  voluntat  d’avançar  cap  al  nou  sistema  de
recollida de residus que necessita Barcelona.
D’altra banda, replica a la Sra. Parera que el problema de comprensió el tenen els qui
no entenen el problema de l’acumulació i del salt de tram. En aquest punt és on han
de garantir que tant la regulació com la gestió no permetin que aquesta situació es
torni a produir i, ara que ha passat, que es prenguin les mesures necessàries per
revertir els cobraments indeguts, tant per la part privada com per la part pública.
Insisteix que els salts de tram són els que han fet multiplicar l’import dels rebuts.
A continuació, recorda que la taxa de residus va entrar en vigor el mes de juliol i, per
tant, no es podia cobrar els mesos anteriors.
En  resum,  el  seu  grup  considera  que  s’ha  de  fer  autocrítica  per  la  gestió,  tant  de  la
part  pública  com  de  l’empresa  privada.  Assenyala  que  la  crítica  i  l’autocrítica  són
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positives  per  millorar  i  per  garantir  que  aquestes  multiplicacions  de  l’import  dels
rebuts, que no haurien d’haver passat, no es tornin a repetir.

La  Sra.  ARTADI  replica  al  Sr.  Badia  que  si  realment  volien  que  el  rebut  de  l’aigua  fos
clar la solució més fàcil era no incloure-hi la taxa que es varen inventar els grups del
Govern  juntament  amb  el  d’ERC.  Recorda  que  les  entitats  ecologistes  i  veïnals
demanaven que aquests rebuts anessin per separat.
D’altra  banda,  està  d’acord  que  el  gran  repte  actual  són  els  residus,  però  aleshores
s’hauria de fer una taxa que sigui útil i aplicar el principi de l’ecologisme que estableix
que qui contamina paga. No es pot creure que el Sr. Badia no sàpiga diferenciar entre
una taxa que incentiva i una altra que no fa res o fins i tot, en el pitjor dels casos, que
desincentiva.
Seguidament, està d’acord amb l’apreciació de la Comissió Europea que les taxes són
bons instruments per corregir externalitats. Assenyala, però, que la Comissió Europea
no diu que aquesta taxa s’hagi de vincular al consum d’aigua per comptes de fer-ho a
la generació de residus. Entén, doncs, que la via que ha triat el Govern municipal
precisament és contrària a les recomanacions que fa la Comissió Europea.
A continuació, opina que el Govern ha generat un embolic per amagar que l’únic que
pretenien era recaptar, ha ignorat les advertències que li han fet i no ha fet
inversions. Així, donant les culpes de tot plegat a Agbar pretenen tapar el nyap que
han fet. Tanmateix, malgrat totes les compareixences i manifestacions als mitjans de
comunicació, afirma que els ciutadans han tingut molt clar què passava quan han vist
el  rebut  de  l’aigua  i  no  s’han  deixat  enganyar.  Indica  que  solament  el  8  %  dels
ciutadans de Barcelona són favorables a aquesta taxa i, per tant, demana al Govern
que reflexioni.
Recorda que quan el Govern va presentar aquesta iniciativa el seu grup va creure que
hi havia marge de millora i varen proposar moltes esmenes per generar incentius,
perquè tingués un millor disseny i fins i tot perquè els ciutadans tinguessin més
informació.  Critica,  però,  que  el  Sr.  Badia  no  se’ls  va  escoltar  perquè  estava  més
preocupat per salvar el pressupost que no pas per salvar el planeta. En tot cas, amb
aquesta taxa que no incentiva res, pregunta al Govern com pensa millorar les dades
de separació i aconseguir que es generin menys residus, i si caldrà esperar fins al 2023
per trobar-hi alguna solució, de manera que hauran consumit tot el mandat sense fer
res.
Pel  que fa  a  la  posició  del  Grup d’ERC,  li  demana que s’hi  repensi.  Entén que aquest
capteniment formava part d’un acord més general que incloïa els pressupostos, però
tot això va ser anterior a la situació que ha provocat la pandèmia. Retreu al Sr.
Castellana que hagi invertit  tot el  temps d’intervenció a parlar de la gestió d’Agbar, i
que  no  s’hagi  referit  a  la  taxa  de  residus.  Creu  que  no  n’ha  dit  res  perquè  sap
perfectament que aquesta taxa no té cap sentit, ni econòmic ni ecològic. Els demana,
doncs,  que  s’hi  repensin  i  que  aprofitin  aquesta  oportunitat  per  canviar,  que  no
blindin, juntament amb Barcelona en Comú i PSC, una taxa que no té sentit.
Finalment, comenta que ha fet la impressió que la Sra. Guilarte defensés més la
proposició de JxCat que la de Cs. Aclareix que la taxa es va aprovar el mes de febrer i
en aquell moment el seu grup no hi va donar suport amb els mateixos arguments que
ha desgranat en aquesta sessió.
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La  Sra.  GUILARTE  apunta  que  l’únic  que  és  cert  és  que  l’increment  de  la  factura  de
l’aigua ha estat l’excusa perfecta perquè el Govern municipal continuï l’estratègia per
ensorrar Agbar. Considera que la Sra. Colau i el Sr. Badia són els responsables de la
majoria dels fracassos de l’ajuntament i ara continua la venjança pel fracàs en l’intent
d’apropiació  d’aquest  servei.  Entén  que  aquesta  taxa  de  residus  no  s’hauria  d’haver
aplicat  mai  i  encara  menys  enmig  d’una  pandèmia.  Recorda  que  abans  d’aplicar  la
taxa  ja  es  prestava  aquest  servei.  Així,  doncs,  si  l’ajuntament  no té  diners,  suggereix
que el Govern deixi de gastar-ne en qüestions que no són necessàries. En aquest
sentit, indica que l’any 2019 es varen gastar 20 milions d’euros per lloar les virtuts de
l’alcaldessa i en publicitat.
A continuació, creu que tot el que fa aquest Govern són nyaps i al final acaben
mercadejant amb les necessitats dels barcelonins, perquè ni es recicla més ni
s’incentiva el reciclatge. Insisteix que el canvi de tram en el rebut de l’aigua fa doblar
la quota de la taxa.  Per tant,  si  després de cinc anys encara no s’han adonat que els
tributs han de ser justos i equitatius, i que han de tenir en compte la capacitat
econòmica dels ciutadans, amb aquest Govern Barcelona no anirà bé. De fet, opina
que ja va malament des de fa temps, però diu irònicament que encara els queden tres
anys per gaudir-ne.
Tot  seguit,  comenta  que  un  estudi  recent  de  l’Organització  de  Consumidors  situa
Barcelona en el número 22 de les 31 ciutats espanyoles avaluades en matèria de
reciclatge, molt per darrere de Bilbao, Pamplona o Oviedo. Assenyala que aquest
Govern ha tingut cinc anys per avançar en aquesta qüestió però no ha fet res de res.
Troba que és vergonyós per a aquells que es vanten de defensar la sostenibilitat.
Aquest mateix informe també ressalta la manca de transparència del Govern en els
temes de reciclatge. Afirma que són molt lluny de complir amb l’objectiu que marca la
directiva  de  la  Unió  Europea  per  a  2025  d’assolir  un  55  %  en  recollida  selectiva  de
residus. Entre les ciutats que reciclen millor esmenta Munic, amb 1.400.000
habitants, que és una de les més eficients. Apunta que aquest model de gestió
funciona bé especialment perquè el financen els veïns en funció de la quantitat de
residus que generen, de manera que els que en generen menys paguen menys.
Subratlla que a Munic l’eficàcia de la gestió de residus supera el 50 % i, a més a més,
tenen un sistema de recollida porta a porta. També esmenta la ciutat australiana
d’Adelaida,  que  té  programes  municipals  de  formació  per  als  ciutadans  en  aquest
àmbit. En canvi, a Barcelona es financen cursos per a l’ocupació il·legal.
Tot seguit, comenta que Barcelona està dilatant la firma dels convenis amb l’empresa
subministradora que permetrien digitalitzar tots els comptadors, de manera que es
pogués  fer  la  lectura  telemàtica,  mesura  que  hauria  pogut  evitar  l’embolic  que  s’ha
originat. Creu que el Govern podria començar per aquí.
D’altra  banda,  afirma que  els  grups  del  Govern  i  el  d’ERC  el  que  intenten  amagar  és
l’afany  recaptatori  i  l’única  sostenibilitat  que  els  interessa  és  la  dels  seus  pactes  i  la
dels interessos partidistes. Segons ERC, Agbar té la culpa de tot, en la mateixa línia del
Govern  municipal.  Tanmateix,  indica  que  aquests  partits,  que  governen  a  l’Àrea
Metropolitana i que per tant coneixen el problema, el que podrien haver fet és reunir-
se  amb  l’empresa  subministradora  i  plantejar-li  que  hi  ha  aquest  problema,  de
manera que es podria haver resolt per endavant. Constata que no ho han fet i, per
tant,  ara  no  tenen  l’excusa  de  donar  les  culpes  solament  a  un  altre.  Creu  que  han
inclòs  la  taxa  de  residus  al  rebut  de  l’aigua  intencionadament  per  poder  acusar  un
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tercer  de  tots  els  problemes.  Assenyala  que altres  municipis  de  l’àrea  metropolitana
no han vinculat la taxa de residus al rebut de l’aigua i tanmateix reben tot el servei. En
canvi, els barcelonins paguen per una cosa que no tenen.
Per acabar, creu que la millor proposta que es pot fer és que en les properes
ordenances fiscals els grups del Govern vulguin ser útils als barcelonins i que no els
asfixiïn més econòmicament. Reclama, doncs, que corregeixin aquests nyaps i que
tinguin en compte que com més pressió exerceixin sobre els ciutadans serà més difícil
que les famílies es recuperin.

El Sr. BOU creu que és molt important l’aclariment que ha fet el Sr. Badia. Tots saben
que les lectures estimades són una excepció, que es produeixen en condicions molt
concretes, i posteriorment es fan revisions. Tanmateix, considera que el que ha
passat  en  aquest  cas  ha  estat  un  veritable  desastre,  perquè  s’han  fet  lectures
estimades a 400.000 famílies. Això no constitueix cap delicte, però si després les
revisions es cobren en un sol rebut es crea un problema, perquè passar del segon al
tercer tram implica un 50 % de recàrrec. Admet que potser la gent ho ha barrejat tot i
s’ha enfadat molt. Per tant, demana que aquesta qüestió se solucioni.
Pel  que  fa  a  les  taxes,  és  conscient  que  la  major  part  dels  ingressos  de  l’ajuntament
prové  dels  impostos,  però  sobretot  de  les  taxes.  Creu,  doncs,  que  s’han  de  poder
administrar bé per donar un bon servei als ciutadans i defensar la ciutat. Tanmateix,
considera que aquest no és el millor moment per aplicar aquesta taxa. Està segur que
tots han parlat amb diversa gent, i ell personalment ha vist rebuts amb increments de
10 o 12 euros, en els quals l’import corresponent a la taxa gairebé que iguala l’import
corresponent al consum d’aigua, i a més a més s’afegeixen els imports corresponents
al clavegueram i altres. I en aquestes circumstàncies la gent es queixa que
l’ajuntament  encara  els  pressioni  més.  Entén  que  aquesta  mesura  costa  molt
d’explicar.
D’altra  banda,  assenyala  que  la  Generalitat  no  pot  vantar-se  gaire  de  bon  govern
perquè els seus comptes són desastrosos i cada cop que hi ha un venciment de bons
l’Estat  l’ha  d’ajudar  perquè  la  Generalitat  està  en  fallida.  Per  tant,  no  s’emmirallaria
gaire en aquesta Administració.
Seguidament, apunta que si la recollida de deixalles costa 30.000 euros aquests
recursos  s’han  de  tenir.  Apunta  que  per  aconseguir-los  s’han  de  retallar  despeses
innecessàries, s’ha de mirar de moure bé els recursos i analitzar bé quines partides es
poden  tocar  abans  d’incrementar  la  pressió  fiscal  sobre  els  veïns  de  Barcelona.
Augura  que  els  ciutadans,  en  aquestes  circumstàncies,  s’allunyaran  del  Govern  i
potser també de tots els grups municipals. Per tant, quan arribi el moment idoni està
d’acord que s’apliqui una nova taxa si realment és necessària, però no ho faria durant
els anys 2020 i 2021, perquè els esperen mesos molt difícils. Creu que hi ha moltes
empreses que ja són mortes i encara no ho saben. Això és molt greu perquè a mesura
que  vagin  desapareixent  en  faran  caure  d’altres  perquè  no  pagaran  als  proveïdors.
Apunta que aquesta situació afectarà principalment els autònoms. Entén que la
caiguda del 14 % o del 15 % del PIB és terrible i és una situació que no s’havia vist mai,
que provocarà un empobriment de tots els ciutadans. Així, doncs, indica que els
ajuntaments  han  d’imitar  una  mica  les  empreses  i  els  particulars,  han  d’ajustar  la
despesa i administrar-se millor per poder fer-se càrrec de les necessitats més
importants.
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En conclusió,  reclama al  Sr.  Badia  que  l’ajuntament  ajudi  els  ciutadans  de  Barcelona,
especialment aquells que pateixen més. En aquest sentit, comenta que pagar el rebut
de  l’aigua  en  barris  com  Ciutat  Meridiana,  Vallbona  o  Torre  Baró  és  un  maldecap,
encara que si el paguen en altres barris ells el pagaran amb més gust, si bé no pas
amb ganes. En tot cas, en molts casos la gent més senzilla no podrà pagar el rebut,
com  de  fet  ja  està  passant.  No  creu  que  en  aquests  casos  se’ls  hagi  de  tallar  el
subministrament d’aigua.

La  Sra.  PARERA  creu  que  s’estan  barrejant  dos  debats  absolutament  diferents.  El
primer és la gestió d’Agbar per al cobrament del rebut de l’aigua i el segon és com es
calcula la taxa de recollida de residus sobre la base del rebut de l’aigua. Assenyala que
Agbar emet els rebuts conforme a un reglament que està establert i, si no els agrada,
s’ha  de  canviar.  Però  manifesta  que  aquest  no  és  el  debat  de  la  taxa  de  residus.  El
Govern  dona  per  fet  que  Agbar  cobra  malament,  però  no  troba  que  això  s’hagi
acreditat.  En cas que s’hagi  cobrat malament s’hauran de retornar els  diners i,  si  cal,
canviar el reglament. Insisteix, però, que no han de confondre la gent i  que no s’han
de confondre els debats.
A continuació, exposa que el Govern ha decidit que la taxa de residus vagi associada al
rebut de l’aigua i sap com Agbar cobra aquest rebut, i això no té cap misteri. Creu que
el Govern no entén aquestes obvietats. Per tant, creu que el Govern no pot posar
com  a  excusa  per  a  l’increment  de  l’import  de  la  taxa  el  fet  que  Agbar  hagi  cobrat
malament el rebut de l’aigua. A més a més, subratlla que ningú qüestiona que hi hagi
d’haver  una  taxa  de  residus,  que  tothom  és  conscient  que  hi  ha  una  data  límit  per
implementar-la,  sinó  com  s’ha  dissenyat,  com  es  calcula,  com  es  cobra  i  com  es
merita.
Per acabar, reclama que la modificació de la taxa es faci amb una visió global.

El  Sr.  BADIA  està  d’acord  que  no  s’han  de  barrejar  conceptes.  Afirma  que  Agbar  ha
tingut un problema greu que afecta els drets del consumidor, qüestió que no té res a
veure amb la taxa de residus, tal com ha explicat perfectament el Sr. Bou. Insisteix
que  el  consum  d’aigua  durant  el  confinament  no  ha  afectat  la  taxa  de  residus.
Recorda que fa un any que parlen d’aquesta taxa i a causa d’aquesta situació concreta
provocada per lectures estimades volen canviar el reglament.
En segon lloc, comenta que han volgut fer un rebut diferenciat perquè és més barat
per al ciutadà. Subratlla que fer dos, tres o quatre rebuts diferents implicaria una
despesa de milions d’euros.
Per acabar, es compromet a presentar millores en aquesta qüestió en el termini d’un
any.

El Sr. CASTELLANA replica a la Sra. Artadi que per al seu grup la taxa sí que té sentit,
perquè ha de servir per finançar una nova contracta que garanteixi la recollida
individualitzada, i aquest és l’acord al qual varen arribar.
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Guilarte, que ha retret que el seu grup doni la
culpa de tot a Agbar, replica que no és cert. En la seva intervenció ha dit que hi havia
dos problemes, un de manca d’autocrítica del regulador, de l’Administració, i un altre
de manca de crítica a la gestió d’Agbar, la qual considera que és millorable. Per tant,
és fals que hagi dit que el problema de tot és Agbar.
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La Sra. ARTADI anuncia el vot favorable del seu grup als punts 10, 11 i 12, i l’abstenció
en el punt 9 perquè aquesta proposició és massa de mínims, de manera que suposa
que els grups del Govern hi votaran favorablement.

El Sr. BOU manifesta que ja ha dit tot el que havia de dir, i de forma bastant clara, així
que si algú no l’ha entès ho lamenta.
Anuncia el vot favorable del seu grup als punts 10, 11 i 12, i l’abstenció en el punt 9.

La  Sra.  GUILARTE  anuncia  l’abstenció  del  seu  grup  en  el  punt  9  i  el  vot  favorable  als
punts 10, 11 i 12.

El Sr. BADIA anuncia el vot favorable dels grups del Govern al punt 9 i el vot contrari
als punts 10, 11 i 12.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular
i Barcelona pel canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/1200) La Comissió d’Economia i  Hisenda acorda instar  al  govern municipal  a
suprimir  la  taxa  de  recollida  domiciliària  de  residus  fins  que  no  s’hagi  desplegat  un
nou sistema de recollida de residus que permeti bonificar les bones pràctiques i
tributar en funció de la generació.

Tractada conjuntament amb el punt 9 de l’ordre del dia.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/1180) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Procedir a la
devolució dels imports cobrats de la taxa pel servei de recollida de residus municipals
generats en domicilis particulars corresponents al període d'aplicació de l'estat
d'alarma, mitjançant la seva bonificació en la factura següent. Segon.- Reduir en un
50% la quota d'aquesta taxa durant la resta d'exercici 2020, donada la situació
econòmica actual. Tercer.- Instaurar per a l'exercici 2021 una fórmula equitativa per
al càlcul de la taxa, que tingui en compte la capacitat econòmica i l'esforç de
separació de residus que realitzen els ciutadans, deslligant-la del consum d'aigua.
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Tractada conjuntament amb el punt 9 de l’ordre del dia.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i
l'abstenció d'Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/1204) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal i
als Grups polítics municipals a: 1.Engegar immediatament el procés per a eliminar la
recentment  creada  “Taxa  de  servei  de  recollida  de  residus  municipal  generats  en
domicilis particulars”. 2. Comprometre’s a no establir una nova taxa per a la mateixa
finalitat fins que no es pugui vincular el seu import a la quantitat de residus
efectivament generats per cada llar i no al rebut de consum d’aigua.

Tractada conjuntament amb el punt 9 de l’ordre del dia.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1172) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern Municipal a
estudiar i implementar un pla, en el termini de 6 mesos, per incentivar el trasllat
d’oficines  en  edificis  residencials  cap  a  locals  comercials  buits  a  peu  de  carrer.  En
qualsevol cas, aquesta mesura haurà de recollir les sensibilitats i interessos de les
empreses i professionals situats actualment en pisos per oferir els incentius més
adients.

La Sra. PARERA comenta que aquesta proposició no és nova, que ja en varen
presentar una de similar mesos enrere, i es va aprovar, per traslladar activitat
comercial que es fa en pisos a baixos que són buits. En aquell moment anterior a la
pandèmia la situació era diferent. No sap si el Govern ha fet res en aquest sentit, però
en  tot  cas  creu  que  s’ha  fet  poc,  malgrat  que  hi  havia  consens.  Amb  aquesta  nova
proposició  demanen  que  aquesta  mesura  s’implementi  en  un  termini  de  sis  mesos  i
que es concreti en incentius fiscals, facilitar la tramitació de llicències, ajuts a la
retolació, entre altres actuacions. Creu que en la situació actual aquesta iniciativa és
més necessària que mai perquè hi ha molts locals que han tancat definitivament.
A continuació, assenyala que aquesta proposta permet actuar en tres àmbits
diferents. En primer lloc, afavoreix el dinamisme dels carrers i dels barris, perquè
mantenir activitats obertes a peu de carrer dona vida als barris. En segon lloc,
afavoreix la seguretat i permet lluitar contra l’ocupació il·legal, tema que s’ha debatut
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en les diferents comissions, perquè els locals buits són temptadors per als ocupes i,
en canvi, els locals amb activitat ajuden a minimitzar aquest risc i generen seguretat
al barri. En tercer lloc, permet alliberar pisos que en aquest moment són ocupats per
despatxos i altres activitats econòmiques, i destinar-los a habitatge. Remarca la
importància d’aquesta qüestió perquè les polítiques d’habitatge que s’estan adoptant
no estan funcionant gaire bé. Admet que aquesta no serà la gran mesura que resolgui
el problema de l’habitatge a Barcelona, però creu que hi pot contribuir.
Finalment, demana que aquest pla es presenti en el termini de sis mesos.

La Sra. BARÓ celebra que es presenti aquesta proposició i, malgrat que puguin
discrepar  en  els  arguments,  el  Grup  d’ERC  entén  que  l’objectiu  que  persegueix  i  els
beneficis poden ser positius. De fet, comenta que el seu programa electoral incloïa
aquesta iniciativa i creu que en el context actual és indispensable.
A continuació, comenta que abans de la crisi sanitària hi havia un 26 % dels locals de
Barcelona buits, una quantitat molt important, i les estimacions indiquen que aquest
percentatge representava 13.000 locals buits. Fa mesos que es diu que la solució per
a aquests locals és transformar-los en habitatges, solució que el seu grup no
comparteix. Creuen que el que cal fer és traslladar les oficines, els negocis, els
despatxos professionals i altres activitats dels pisos a peu de carrer.
Seguidament, indica que en el context actual hi ha oficines que ja han tancat i d’altres
que ho hauran de fer perquè no poden assumir els costos o bé perquè hauran de
redimensionar les instal·lacions a causa de l’impacte que té el teletreball.
Entén, doncs, que l’ajuntament hauria de ser proactiu per poder localitzar les oficines
alliberades i destinar-les a la borsa de lloguer social i assequible, i en segon lloc per
oferir espais alternatius, més econòmics i en planta baixa, atès que la manca de
demanda probablement contribuirà a abaixar els preus. Tot i així, entén que aquesta
mesura no hauria d’excloure que algunes plantes baixes, preferiblement amb sortida
al pati interior, es puguin destinar a habitatge per a persones grans o amb mobilitat
reduïda.  Cal,  doncs,  que  les  administracions,  i  en  aquest  cas  l’Ajuntament  de
Barcelona, siguin proactives per localitzar aquests immobles i fer un cens real
d’activitats  per  promoure  ajudes  i  incentius  concrets  a  la  rehabilitació,  i  oferir  un
servei continu d’assessorament i de gestió de tràmits, des del projecte a l’execució del
trasllat.  Per  impulsar  aquesta  mesura,  suggereix  que  es  podria  comptar  amb  l’ajuda
externa de diversos agents i vehicular les actuacions mitjançant Barcelona Activa,
amb  el  suport  de  les  oficines  d’habitatge  de  Barcelona.  En  definitiva,  creu  que  es
podria generar una dinàmica que afecta i interpel·la molts sectors.
D’altra  banda,  destaca  que  amb  aquesta  mesura  es  donaria  l’oportunitat  de  donar
visibilitat i valor a professionals que desenvolupen habitualment la seva activitat
d’esquenes al carrer. A més a més, aquesta actuació donaria més seguretat als veïns,
perquè darrere d’una persiana aixecada hi ha ulls que veuen i vigilen, a més a més del
dinamisme i l’activitat que implica, mentre que una persiana abaixada és un lloc fosc i
segur per amagar-se.
En conclusió, creu que aquesta és la millor manera de recuperar els habitatges que la
ciutat  necessita  per  fer  front  a  la  crisi  habitacional,  que  s’ha  agreujat  amb  la  crisi
actual.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
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El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat a la proposició, tal com
varen fer amb una iniciativa similar que havia presentat anteriorment el mateix grup.
Troba positiu que els baixos siguin ocupats per oficines, un plantejament possible en
el context del Pla general metropolità. També troba correcte ampliar el parc
d’habitatge amb aquests pisos desallotjats quan les condicions ho permetin.
Malgrat tot, el seu grup creu que és imprescindible que aquesta iniciativa tingui en
compte  que  a  l’espai  públic  hi  ha  d’haver  una  mixtura  d’activitats,  una  combinació
d’usos  que  configura  allò  que  temps  enrere  s’anomenava  el  model  Barcelona,  que
inclou usos residencials, comerç, serveis i oci, i defugi zones de monocultiu, que no
serien positives per al conjunt dels territoris de la ciutat.
Un segon element que consideren especialment important és el fet que cada barri ha
de menester una política específica perquè cadascun té problemes propis i diferents.
Apunta, doncs, que el detall en aquest cas és essencial.
Finalment, demana al Govern que accepti aquesta proposta, que faci un bon pla, si
convé amb la col·laboració dels grups de l’oposició, i que faci un bon cens. Manifesta
que aquesta actuació és urgent i haurien de procurar que entre una proposició i una
altra  no  hagin  de  passar  cinc  o  sis  mesos  sense  que  s’hagi  fet  cap  actuació  en  el
territori.

El Sr. SIERRA agraeix que es presenti aquesta proposició, que és similar a l’anterior i a
la qual el Grup de Cs ja va donar suport. Per tant, anuncia que el seu grup hi votarà
favorablement.
A continuació, manifesta que fins i  tot cal anar més enllà d’aquesta proposta. Exposa
que Barcelona té una disposició geogràfica que compta amb el mar, la muntanya i dos
rius, i malgrat els múltiples solars buits amb què compta l’alcaldessa Colau Barcelona
ja està feta i l’espai disponible per construir-hi és reduït. Es pot construir en altura, es
pot  tenir  una  visió  metropolitana  de  les  polítiques  d’habitatge  per  generar  un  parc
d’habitatge social en règim de lloguer assequible, però la realitat és la que és.
Tot seguit, desgrana les raons per les quals el seu grup dona suport a la proposta. En
primer lloc, parla de la degradació, el pessimisme i la depressió que generen els locals
buits,  especialment  en  aquest  moment  a  causa  de  la  gran  quantitat  d’establiments
que han hagut de tancar definitivament a causa de la pandèmia, que és escandalosa.
Constata que passejar per alguns barris de la ciutat i veure solament persianes
abaixades i anuncis de venda, lloguer o traspàs genera molta tristesa. Creu, doncs,
que és una bona oportunitat per establir negocis i despatxos professionals en aquests
locals buits. Però també, en el context del Pla d’habitatge que es va aprovar durant el
mandat anterior, es poden aprofitar les oportunitats i canviar els usos per habilitar els
baixos  com  a  habitatges,  amb  les  condicions  necessàries  d’accés,  de  llum  i  de
seguretat de les persones que hi hagin d’anar a viure.
D’altra  banda,  assenyala  que  el  fet  de  posar  tots  aquests  habitatges  en  el  mercat
repercutirà en una baixada dels preus de lloguer. Així, opina que la Sra. Colau, per
comptes de fer determinades declaracions populistes sobre el preu dels lloguers,
hauria  d’aprofitar  les  oportunitats  que  li  ofereix  el  mercat  i  continuar  ofertant
habitatge social, perquè com més oferta hi ha el preu és menor. En canvi, quan
imposa condicions als particulars i els obliguen a cedir una part del lloguer, el que fan
és construir en altres ciutats limítrofes, de manera que Barcelona continua tenint un
dèficit d’habitatge.
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El Sr. BOU exposa que aquesta proposta contribueix a donar solucions a alguns dels
reptes  principals  que  té  Barcelona.  D’entrada,  apunta  que  la  ciutat  pateix  un
problema de desertització comercial en molts carrers, especialment en aquelles
artèries que no són principals. Remarca que en la part expositiva la proposició diu que
hi ha un 25 % de locals buits,  i  aquesta proposta pot facilitar l’establiment d’oficines
en locals a peu de carrer i pal·liar així la discontinuïtat comercial, mesura que ajudaria
els comerços establerts en la zona. Indica que el comerç fa comerç i quan en un carrer
tanquen alguns establiments acaben tancant tots, tal com s’ha comprovat.
D’altra  banda,  assenyala  que  és  una  mesura  dissuasiva  de  l’ocupació  il·legal,  de
manera que es milloraria la sensació de seguretat de la zona i afavoriria el pas de
compradors.
En  tercer  lloc,  considera  que  aquesta  mesura  pot  alliberar  pisos  per  incloure’ls  al
mercat de lloguer, que és tan escàs a Barcelona.
A continuació, comenta que divuit mesos enrere Barcelona tenia 13.000 locals buits i
en aquest moment en deuen ser més. El Grup del PP aleshores va fer la proposta, que
encara manté, de fer un canvi d’ús d’aquests locals. Admet que això no és fàcil de fer,
però si l’ajuntament és capaç de donar una cèdula d’habitabilitat, tenint en compte la
situació i les característiques del local, aquest es pot convertir en un habitatge perquè
es podrà connectar a tots els serveis necessaris, com aigua i llum. Afegeix que el fet
que hi hagi un habitatge, que pot ser ben digne, pot afavorir que n’hi hagi més, i com
més habitatges hi hagi també hi haurà més competència i els preus baixaran.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la proposició, per
segona vegada. Recorda que temps enrere es va presentar una proposta similar i
assegura que el Govern hi ha estat treballant, malgrat que òbviament els darrers
mesos han estat complicats i l’activitat de l’ajuntament s’ha vist molt dificultada.
A  continuació,  està  d’acord  que  la  solució  per  als  locals  buits  passa  per  instal·lar-hi
aquelles activitats econòmiques que hi ha en plantes superiors. Afirma que el Govern
és conscient de la situació dels locals comercials en planta baixa i és molt rellevant
que estiguin ocupats, no solament per raons econòmiques, sinó també perquè cada
persiana aixecada és un punt de vida a la ciutat.
D’altra banda, argumenta que la dinamització de locals buits a peu de carrer és una de
les línies que el Govern municipal ja va introduir en el pacte de govern i hi vol
continuar treballant com a una de les estratègies de reactivació econòmica. Subratlla
el concepte de continuar treballant perquè ja estan treballant en l’elaboració del  pla
que  es  varen  comprometre  a  fer  sis  mesos  enrere,  i  ho  fan  a  partir  d’experiències
prèvies del mandat anterior. Entre elles, esmenta el Programa de baixos de protecció
oficial a Ciutat Vella, que va permetre dinamitzar setze locals del districte, el
Programa d’activació de locals buits a la Trinitat Nova, amb deu locals dinamitzats,  o
el Programa de dinamització de locals buits privats, amb nou locals dinamitzats. Així,
doncs, reitera que durant els darrers mesos han fet feina en la línia que es varen
comprometre, si bé el pla encara no s’ha enllestit.
A continuació, informa que han començat a impulsar un pla de dinamització de locals
privats buits en planta baixa mitjançant la convocatòria de subvencions en el marc del
programa  “Impulsem  el  que  fas”,  en  la  modalitat  d’Empresa  al  territori.  S’hi  varen
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destinar 360.000 euros entre Barcelona Activa i la Direcció de Comerç per estimular la
instal·lació  d’activitat  econòmica  en  locals  inactius  en  plantes  baixes  en  aquells
districtes que estan per sota de la renda mitjana de la ciutat, com són Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc,  Horta-Guinardó,  Nou  Barris,  Sant  Andreu  i  Sant  Martí.  Tal  com  s’ha
apuntat  en alguna de les  intervencions  anteriors,  està  d’acord que les  actuacions  en
cada barri han de ser diferents perquè les realitats són diferents. Afegeix que aquests
ajuts es destinen a projectes d’emprenedoria o a empreses del territori que ofereixen
productes o serveis adreçats als veïns de la zona, que contribueixen al
desenvolupament  econòmic  de  l’entorn  on  s’ubiquen  o  contribueixen  a  prevenir  el
fenomen de la desertificació comercial o la gentrificació. Una de les accions
subvencionades,  continua,  és  el  trasllat  d’activitat  empresarial  situada en una planta
superior  d’una  finca  a  una  planta  baixa.  Aquestes  subvencions  poden  arribar  fins  a
40.000  euros  i  un  20  %  l’hauria  de  cofinançar  l’entitat  sol·licitant  del  projecte.  La
convocatòria  d’aquestes  subvencions  va  estar  oberta  del  2  de  juny  al  2  de  juliol  i  es
preveu  que  ben  aviat  se’n  publicarà  la  resolució  provisional  al  Butlletí  oficial  de  la
província.
Tot seguit, apunta que per al Govern és molt important tenir una informació
actualitzada,  que  proveirà  el  cens  de  locals  comercials.  Ja  se’n  va  fer  una  primera
presentació  i  s’ha  d’anar  actualitzant  de  manera  automàtica  com  a  continuació  del
projecte  iniciat  un  any  enrere.  En  una  segona  fase  s’anirà  alimentant  amb  diverses
fonts de l’ajuntament.  Per tant,  el  Govern està treballant per actualitzar aquest cens
de locals comercials. També estan treballant perquè aquestes dades puguin ser
utilitzades pels districtes i per totes administracions, i especialment per la petita
economia i pels autònoms. En conclusió, espera que els astres els siguin favorables
durant els propers mesos per poder treballar amb intensitat i aprovar aquest pla.

La Sra. PARERA agraeix el suport de tots els grups, tant del Govern com de l’oposició.
Tot i així, assenyala que al consistori hi ha set grups municipals i no sempre és senzill
arribar a acords per unanimitat. Creu que quan això passa, quan es comparteix
l’objectiu i la manera d’arribar-hi, no és correcte que s’hagi de tornar a presentar una
proposició per rebre informació sobre aquesta qüestió. Subratlla que aquest punt
pertany a la part d’impuls al  Govern, i  això significa que tots els grups treballen i  fan
propostes perquè el Govern actuï. Entén que hi ha molta feina a fer i que a vegades és
fàcil  despistar-se,  però quan el  Govern aprova una iniciativa,  i  a  més a  més s’aprova
per  unanimitat,  demana  que  s’informi  els  grups  dels  passos  que  es  fan,  perquè
després de l’aprovació de les iniciatives també poden aportar més idees i fer la tasca
molt més senzilla per al Govern. Apunta que darrerament tots els grups presenten
massa proposicions de seguiment per saber com estan els temes. Demana que no
s’arribi  a  aquest  punt  i  que hi  hagi  més fluïdesa en la  comunicació  entre  el  Govern i
els  grups.  En  aquest  sentit,  remarca  que  els  grups  de  l’oposició  també  han  de  retre
comptes als ciutadans que representen. Puntualitza que fa aquestes consideracions
amb esperit constructiu i no vol que la malinterpretin. Està convençuda que el Govern
ha treballat molt en aquesta qüestió i quan rebin la informació corresponent la
podran analitzar, però insisteix a demanar al Govern que no oblidi que la resta de
grups també poden fer aportacions i ho volen fer.

El Sr. MASCARELL és conscient que només és una manera de parlar, però la referència
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que la  Sra.  Ballarín  a  fet  al  favor  dels  astres  l’ha fet  patir  una mica,  perquè més que
dels astres aquesta qüestió depèn de la voluntat, i està segur que si la voluntat del
Govern és forta aquest tipus d’iniciatives es podran dur a terme. Tot i així, opina que
el Govern hauria de canviar una mica la manera de fer. En aquest sentit, indica que
aquells regidors que tenen una certa experiència saben que quan una qüestió
s’aborda  entre  tots  i  s’estableixen  prioritats  les  coses  acaben  sortint.  Afegeix  que  la
ciutat de Barcelona sempre es transforma quan la voluntat del Govern i de l’oposició
sumen. Creu, doncs, que en aquest cas, que no és gaire complicat, podrien fer un
petit esforç perquè fins i tot abans de sis mesos s’elabori una proposta. Subratlla que
hi ha barris de Barcelona que necessiten transformar els baixos de manera radical i
ràpida. Reclama, doncs, que és faci perquè és possible.

La Sra. BALLARÍN mostra sorpresa per la crítica que li fan, perquè el Govern està
donant compliment a un compromís que va assumir. Creu que si haguessin donat
gaires explicacions sobre les subvencions que ha esmentat segurament els haurien
acusat de fer-se propaganda, però assegura que han aprofitat el temps per treballar.
Pel que fa als astres, no es referia a la voluntat per treballar en aquesta qüestió, que
en tenen, sinó a la pandèmia i a l’estat d’alarma, una situació que no era previsible.

La Sra. PARERA replica que ha parlat de crítica constructiva i que en cap moment ha
insinuat que el Govern no faci la feina, ans al contrari, agraeix profundament que
l’hagin feta. Si es vol, per comptes de crítica se’n pot dir una observació. Senzillament
els agradaria ser més participatius per ajudar el Govern en aquelles iniciatives
d’impuls que s’aproven en les comissions.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

El  PRESIDENT  anuncia  que  els  punts  16  i  19  de  l’ordre  del  dia  es  tractaran
conjuntament.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1187) Que el Govern municipal insti a B:SM, actual gestor del Port Olímpic, a
dur  a  terme  les  accions  suficients  i  necessàries  amb  l’objectiu:  a) Que  els  preus  dels
lloguers del Moll de Gregal es revisin i acordin amb els restauradors cada quatre
mesos mentre duri  la situació actual.  b) Que s’iniciï  un pla de promoció comercial  de
la  zona  amb  l’objectiu  d’atraure  el  client  de  proximitat.  c) Que  es  garanteixi  que  la
zona esdevingui un espai segur per a la ciutadania.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Exposa  que  amb  aquest
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prec  es  demana  recuperar  el  moll  de  Gregal,  on  es  va  fer  bona  feina  durant  l’època
olímpica però que en aquest moment pateix una situació dramàtica, en primer lloc
per  manca  d’assistència  de  clients,  tal  com  es  pot  comprovar  passejant  per  la  zona.
Creu que el més lògic és adequar els lloguers a la situació actual i, tal com ja han fet
les administracions i el seu mateix grup en altres ocasions, proposen que els
propietaris dels locals acordin amb els restauradors els preus dels lloguers cada
quatre mesos, mentre duri la situació actual.
En segon lloc, proposa que s’iniciï un pla de promoció comercial de la zona per tal que
el  visitant  de  proximitat  s’apropi  a  la  zona  costanera  i  faci  ús  dels  serveis  que  hi  ha,
que tenen una gran qualitat i aporten prestigi al sector de la restauració de tota la
ciutat.
En tercer lloc, reclama mesures per tal que aquesta zona esdevingui un espai segur
per  als  ciutadans.  En  aquest  sentit,  assenyala  que  al  moll  de  Mestral  l’ajuntament
hauria  d’haver  recuperat  els  locals  d’oci  nocturn,  però  no  va  poder  ser.  Els  han
informat  que  aquest  mes  de  setembre  s’hauria  de  sol·licitar  auxili  judicial  per
recuperar-los  i  vol  saber  com està  aquesta  gestió,  si  s’ha  fet,  en  quina  data  i  quants
locals afecta, per garantir un espai d’oci de qualitat per als veïns de la ciutat.

La  Sra.  BALLARÍN  exposa  que  després  de  trenta  anys  d’un  model  de  gestió  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  des  del  proppassat  2  d’abril  de  2020  l’Ajuntament  de
Barcelona  s’ha  fet  càrrec  de  la  gestió  directa  del  port  Olímpic  i,  a  més  a  més,  té  un
projecte molt engrescador i de futur per a aquest indret. La idea és recuperar aquesta
zona per als ciutadans i convertir-la en un espai de qualitat. Des del 2 d’abril, doncs, i
malgrat  que  eren  dates  complicades  per  causa  de  l’estat  d’alarma,  comenta  que  ja
han fet actuacions pel que fa a la restauració del port. Destaca que des de bon
començament la gestió pública del port Olímpic va buscar la manera de garantir la
continuïtat dels restaurants i dels llocs de treball al moll de Gregal. Es va fer una
adjudicació directa temporal, per dos anys, es va negociar el preu amb les empreses
adjudicatàries i el 26 de maig es va signar un contracte amb els restauradors en el
qual es varen ajustar els preus, els quals es preveu que es vagin ajustant durant l’any
2021 d’acord amb l’evolució de la situació.
Un altre dels eixos estratègics del port Olímpic és la seva integració en la vida
quotidiana dels  ciutadans de Barcelona i  de la seva àrea d’influència,  que esdevingui
un espai de contacte amb el mar, on es pugui fer esport, passejar, gaudir d’una bona
restauració,  i  també un espai  de  treball  i  d’activació  de l’economia  blava.  Durant  els
pròxims  mesos  hi  ha  prevista  una  sèrie  d’actuacions  perquè  els  ciutadans  visualitzin
aquesta transformació i que contribueixin a la seva dignificació, sense haver d’esperar
a la transforació de tota la infraestructura, que s’acabarà en un termini de sis anys. En
tot cas, volen que de moment es vagin veient actuacions concretes.
En darrer lloc, estan treballant perquè aquest espai esdevingui segur, no solament pel
que  fa  a  la  covid,  àmbit  en  el  qual  ja  s’ha  obtingut  la  certificació  global safety
excellence, sinó també pel que fa a la seguretat portuària. Així, ja estan en procés de
licitació les obres del dic de recer i aquesta tardor es començaran a arreplegar
materials. Pel que fa a l’espai públic, els recursos per a la vigilància s’han incrementat
més d’un 90 % i s’ha intensificat la coordinació entre els cossos de Mossos d’Esquadra
i Guàrdia Urbana, els quals han fet diferents operatius conjunts, com ara la nit de Sant
Joan.  També  s’han  celebrat  diverses  reunions  de  coordinació,  en  les  quals  han
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participat els restauradors.
Finalment, accepta el prec perquè la voluntat del Govern és continuar treballant en
les línies que ha esmentat.

El  Sr.  CASTELLANA  agraeix  l’acceptació  del  pres.  S’alegra  que  el  Govern  tingui  la
intenció  de  millorar  la  zona  i  dotar-la  d’oci  de  més  qualitat,  però  la  notícia  de  la
subhasta  que  ha  fet  l’Estat  d’alguns  locals  creu  que  va  en  la  línia  oposada.  Per  tant,
espera que aquesta no sigui la dinàmica general. En segon lloc, el seu grup no té
entès  que  realment  s’hagi  acordat  ajustar  els  preus  dels  lloguers  a  la  situació  i,  per
tant, voldrien més aclariments i que es parli més amb el sector per garantir-li aquest
acompanyament.

ACCEPTAT

15. – (M1923/1190) Que el Govern municipal es comprometi a reprendre la ‘taula de Nadal
2020’  entre  Ajuntament  i  comerciants  constituïda  el  passat  mes  de  gener  per  tal  de
consensuar la preparació de la campanya de Nadal 2020.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Exposa  que  durant  les
darreres setmanes han parlat amb moltes entitats, eixos comercials i associacions, i
creu que un dels punts que marcarà el present i el futur del comerç de Barcelona serà
la campanya de Nadal. Assenyala que, com tots han pogut comprovar, la campanya
de  rebaixes  de  l’estiu  ha  estat  un  desastre  a  causa  de  la  situació  provocada  per  la
pandèmia  i  també  a  d’algunes  decisions  que  possiblement  no  han  estat  les  millors.
Opina, doncs, que la gran oportunitat que té el sector, que a més a més és una
necessitat, és garantir que la campanya de Nadal sigui la millor possible. Per tant,
demana que el Govern municipal reprengui la taula de treball amb els comerciants
per consensuar aquesta campanya, que cada any es transcendental però enguany
encara ho és més.

La Sra. BALLARÍN exposa que el Govern ja va entendre des del començament del
mandat que Barcelona necessita un altre Nadal, i en aquell moment es varen
comprometre a dissenyar un model nou per a aquesta campanya. Coincideix que
després de la crisi provocada per la covid encara és més necessari que la campanya
de Nadal sigui molt potent. El dia 8 de gener ja varen començar a treballar per la
campanya d’enguany varen crear un òrgan estable de participació perquè volien que
aquesta  fos  una  campanya  de  tothom,  tant  dins  de  l’ajuntament  com  arreu  de  la
ciutat, perquè els sectors econòmics i la ciutadania la sentissin com a pròpia. Remarca
que  el  compromís  del  Govern  era  ferm  però  l’estat  d’alarma  va  condicionar  les
reunions de la taula. Així, es varen reunir de manera presencial el 31 de gener, el 17
de febrer i el 3 de març, el 20 de març varen fer una reunió virtual i a partir d’aquí en
totes les reunions que han mantingut amb els comerciants, més enllà de la taula,
sempre han parlat de la campanya de Nadal. El Govern els ha presentat la idea global
i  l’han  treballada  conjuntament  amb  el  sector.  Per  exemple,  l’increment  de  la
subvenció per a l’enllumenat del 50 % al 75 % és una resposta a les demandes que els
han fet. Constata, doncs, que no hi ha hagut manca de diàleg perquè han estat en
contacte directe amb el sector del comerç.
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D’altra  banda,  comenta  que  hi  ha  prevista  una  altra  reunió  de  la  taula  el  30  de
setembre perquè ja estan encarant la recta final abans que comenci la campanya de
Nadal. En aquesta reunió han de tractar aspectes de més detall, però insisteix que
han pactat amb el sector el concepte i les activitats. Subratlla que el Govern invertirà
3,5 milions d’euros en aquesta campanya, quantitat que significa un rècord històric, i
que les actuacions tenen un alt grau de consens amb els comerciants.

El Sr. CASTELLANA celebra que s’accepti el prec, però per les informacions que reben
d’alguns  agents  del  sector  no  els  consta  que  s’hagi  treballat  de  la  manera  que  ha
explicat  la  Sra.  Ballarín.  L’objectiu  del  seu  grup  simplement  és  garantir  que  la
campanya de Nadal de 2020 sigui consensuada amb tots els agents de la ciutat per
assegurar-ne  l’èxit,  perquè  el  futur  de  Barcelona  i  del  seu  model  comercial  en  gran
part  dependrà  dels  resultats  d’aquesta  campanya.  Puntualitza  que  no  han  presentat
aquest prec com un retret sinó, al contrari, com un incentiu per al Govern municipal
perquè intensifiqui encara més els contactes amb el teixit comercial de la ciutat
perquè la campanya de Nadal sigui la que tots els barcelonins es mereixen.

La Sra. BALLARÍN assegura que continuaran treballant-hi, tal com han fet fins ara.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/1199)  Que  el  govern  municipal  presenti  un  informe  quantificant  l’impacte
econòmic sobre el sector de la restauració de les denegacions de llicències
d’ampliació de terrasses –fent especial èmfasi als districtes de Ciutat Vella i Gràcia pel
seu alt volum de denegacions- i que es creï un canal específic per revisar totes
aquestes denegacions i poder revertir així el greuge econòmic causat a tots aquests
negocis.

La Sra. ARTADI es vol sumar a la petició que ha fet la Sra. Parera en un punt anterior
de  l’ordre  del  dia.  El  Grup  de  JxCat  també  està  tip  de  presentar  iniciatives  per  fer
seguiments de mesures aprovades. Critica que al Govern li costi tant de ser
transparent en algunes qüestions, no pas en totes. En aquest cas, apunta que és la
tercera vegada que presenten una iniciativa sobre el tema de les terrasses per poder
obtenir més informació. Recorda que a la sessió del més de juny varen demanar
dades i que es fes un informe sobre les sol·licituds, tramitacions, denegacions i causes
d’aquestes denegacions. El Govern va afirmar que en pocs dies lliuraria un informe al
sector i als grups municipals amb totes les dades, però a mitjan setembre el Govern
no ha complert aquest compromís malgrat que l’informe l’havia d’haver lliurat el mes
de juliol. El dia anterior en una altra comissió varen presentar un seguiment però la
regidora Sanz no va aportar cap informació sobre aquest tema, es va limitar a fer un
discurs triomfalista i va assegurar que Barcelona era la ciutat del món que millor havia
abordat el tema de les terrasses, però sense donar cap dada. Per tant, ara presenten
un prec més concret i volen saber què està passant específicament als districtes de
Ciutat Vella i de Gràcia. Fonts del sector els informen que s’han denegat entre el 70 %
i el 80 % de les sol·licituds.
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Tot seguit, reconeix que les tramitacions a la vila de Gràcia han estat inferiors al 40 %.
En tot cas, segons el sector a Ciutat Vella hauran de tancar el 50 % dels establiments
de restauració, extrem que el Sr. Collboni no ha aclarit en un punt anterior de l’ordre
del dia. Pregunta, doncs, si el Govern té aquestes dades. El sector atribueix aquesta
situació al fet que el Govern no hagi tramitat les sol·licituds amb agilitat. Així, doncs,
pregunta  quin  ha  estat  l’impacte  de  les  denegacions,  quins  n’han  estat  els  motius  i
quina és la situació actual.

El Sr. BOU exposa que la restauració és un dels sectors més importants de Barcelona i
té gairebé 9.000 locals censats. Lamenta, però, que també sigui un dels sectors més
perjudicats per la crisi econòmica causada per la covid-19. Davant d’aquesta situació,
recorda que el mes de maig tots els grups municipals varen arribar a un acord per
facilitar l’ampliació de terrasses i l’obertura de noves, i fer front així a les restriccions
en  l’aforament  imposades  per  les  autoritats.  Assenyala  que  en  aquell  moment  el
Govern municipal es va comprometre a resoldre les sol·licituds presentades en un
termini màxim de 15 dies. El Grup del PP en aquell moment ja va alertar que la
multitud de sol·licituds previstes impediria complir aquest compromís. Per aquesta
raó el seu grup va demanar que si en un termini de 24 hores l’ajuntament no responia
a  la  sol·licitud  es  permetés  l’ampliació  de  la  terrassa,  únicament  a  la  vorera,  sens
perjudici de la inspecció posterior, que podria fer aplicar mesures correctores si calia.
Lamenta que el Govern no els fes cas i la conseqüència ha estat un retard important
en la resolució de les sol·licituds, tal com ha denunciat el sector.
A més a més, indica que moltes de les sol·licituds han estat denegades, de manera
que molts establiments no s’han pogut beneficiar d’aquesta mesura per fer front a la
crisi, circumstància que els ha provocat un perjudici greu per a la seva activitat
econòmica.
Per aquestes raons, demana al Govern que faciliti informació sobre l’impacte que han
tingut les resolucions negatives. En primer lloc, volen saber el nombre de sol·licituds
rebudes, resoltes, acceptades i denegades. Remarca que normalment el Govern dona
les tres primeres dades però no la quarta. En segon lloc, volen conèixer aquestes
dades pel que fa al global de la ciutat i desglossades per districtes, i una estimació de
l’impacte  econòmic  que  ha  causat  el  retard  generalitzat  en  la  resposta  a  les
sol·licituds denegades. Admet que aquest segon punt és més complex. En tercer lloc,
pregunta quina ha estat la despesa destinada a les actuacions en voreres, tant les
finalitzades  com  les  que  s’estan  fent,  també  en  el  global  de  la  ciutat  i  desglossades
per districtes. Si és possible, demana que la resposta al prec se’ls lliuri per escrit.

La Sra. BALLARÍN assegura que el Govern de Barcelona coneix els patiments que ha
provocat la covid-19 en el sector de la restauració. Des del primer moment es varen
posar a buscar solucions imaginatives per pal·liar les afectacions greus que està patint
aquest sector. Així, el Govern, amb el consens de la resta de grups municipals, va
desplegar una mesura perquè aquest sector pogués disposar, de manera temporal i
excepcional, de més superfície a l’espai públic per tal d’impulsar l’activitat econòmica
i  garantir  la  represa  de  l’activitat  a  l’exterior,  que  és  més  segura  en  les  condicions
actuals, respectant la distància entre les persones, les recomanacions sanitàries i els
criteris marcats per les autoritats competents.
Tot seguit, recorda que dels 30 milions que es varen destinar a la reactivació
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econòmica, més de 13 milions estan relacionats amb aquesta mesura. En concret, la
disminució  de  la  taxa  de  terrasses  va  representar  8,3  milions  d’euros  menys  de
recaptació. A més a més, es va fer una previsió de 5 milions d’euros per cobrir el cost
de totes les mesures per executar les transformacions urbanístiques tàctiques que
s’estaven realitzant i la contractació de 72 persones ad hoc per tramitar les llicències
mitjançant un procediment creat de nou, de manera que de bon començament no va
ser fàcil d’aplicar.
A continuació, assenyala que l’aplicació d’aquests criteris té diferents impactes segons
els districtes, a causa de la diversitat geogràfica de la ciutat i de la diferent parcel·lació
dels barris. En aquest sentit, comenta que Ciutat Vella i Gràcia tenen carrers estrets i,
per tant, poc espai per garantir el distanciament de seguretat, de manera que hi ha
hagut  un  percentatge  més  gran  d’expedients  denegats.  A  més  a  més,  en  aquests
districtes, especialment a Gràcia, les places acumulen moltes terrasses perquè no se
sobrepassin els nivells de soroll permesos.
Pel  que  fa  a  les  dades  concretes,  informa  que  a  Ciutat  Vella  s’han  aprovat  189
sol·licituds  d’un  total  de  509  de  presentades.  A  Gràcia  se  n’han  aprovades  131  d’un
total  de  261.  En  el  global  de  la  ciutat,  se  n’han denegades  970 i  se  n’han aprovades
2.871  d’un  total  de  3.841.  S’ha  resolt  un  92  %  de  les  peticions,  de  les  quals  tres  de
cada  quatre  s’han  autoritzat,  mesura  que  ha  fet  possible  que  un  gran  nombre  de
negocis petits hagin pogut disposar d’una eina addicional per poder fer front a la crisi.

La Sra. ARTADI pregunta si el Govern en farà un informe o no, i si s’accepta el prec, al
marge de les explicacions que acaba de donar la Sra. Ballarín. Recorda que el dia
anterior va assegurar que es farien les correccions que calgués. Reclama, doncs, que
el  Govern  informi  millor,  que  canviï  d’actitud  i  que  treballi  amb  més  empatia  i
responsabilitat, perquè cada ampliació de terrassa que es denega implica la pèrdua
de  llocs  de  treball  i  hi  ha  la  possibilitat  que  l’establiment  hagi  de  tancar.  Demana,
doncs, que es creï un canal específic per revisar les denegacions. El seu grup sap que
s’estan revisant, però no pas totes, per diverses raons. També reclama que abandonin
la mania de la calçada, que provoca que les tramitacions siguin lentes i que la qualitat
de les terrasses hagi baixat enormement.

El Sr. BOU diu que no ha pogut anotar els totals de la ciutat de Barcelona. Li demana,
doncs,  que  l’informi  sobre  el  nombre  de  sol·licituds  rebudes,  resoltes,  acceptades  i
denegades.

La Sra. BALLARÍN apunta que no pot acceptar el prec del Grup de JxCat perquè és
impossible  elaborar  l’informe que demana.  Comenta que s’ha ampliat  d’una manera
excepcional l’espai públic de què pot disposar la restauració per salvar llocs de treball
i establiments. Així, s’ha creat un dret nou, amb determinades condicions per accedir-
hi, i si aquestes condicions no es compleixen els establiments no poden tenir aquest
dret. A més a més, assenyala que el no-dret no es pot quantificar, a diferència dels
aspectes que es demanen en el prec del Grup del PP. Pel que fa a crear un canal
específic,  apunta que ja  n’hi  ha un de creat  específicament per  atorgar  les  llicències.
Ho lamenta molt però insisteix que no poden acceptar el prec formulat en aquests
termes.
Pel que fa al prec del PP, en podria fer una acceptació parcial perquè tenen les dades

 



CCM 8/20 Economia 57/71

actualitzades i les hi poden fer arribar les futures, perquè aquesta és una informació
dinàmica, que varia dia a dia. Pel que fa a l’estimació del cost de les mesures, reitera
que  és  de  5  milions  d’euros.  Tanmateix,  encara  no  tenen  aquesta  informació
desglossada  per  districtes.  A  més  a  més,  ja  s’ha  referit  a  la  rebaixa  de  les  taxes  de
terrasses, que ha tingut un efecte important. Així, doncs, no pot acceptar el prec en la
seva totalitat perquè no es pot quantificar res que sigui inexistent. Ara bé, si el Sr. Bou
està  d’acord  que  li  lliurin  la  informació  però  que  no  serà  detallada,  aleshores
acceptaria el prec.

El  Sr.  BOU  acceptaria  aquesta  proposta  a  condició  que  s’informi  sobre  les  quatre
informacions que ha demanat.

La Sra. BALLARÍN diu que amb aquestes condicions accepta el prec parcialment.

El Sr. SIERRA comenta que el criteri en aquests casos és molt clar. Quan no queda
determinat si es denega, s’entén que s’accepta i se’n pot fer un seguiment.

El PRESIDENT apunta que seguirà el criteri de Secretaria, que és el que ha de seguir, i
que segons informa la secretària és el de considerar-lo no acceptat als efectes del seu
seguiment. Tot i així, agraeix l’aportació del Sr. Sierra.

La  Sra.  ARTADI  reclama  que  se’ls  informi  sobre  les  dades  per  districte,  perquè  ja  les
han demanades tres cops i no accepta que el Govern digui que no les té.

El PRESIDENT dona el debat per tancat.

El  Sr.  Sierra  demana,  a  efectes  d’ordre,  que  la  Sra.  Ballarín  expliqui  per  què  no  pot
oferir aquestes dades.

El  PRESIDENT insisteix  que s’han exhaurit  els  temps d’intervenció,  com es  fa  sempre.
Entén que les dades s’han demanat i  que el  Govern té l’obligació de facilitar-les.  Ara
bé,  l’acceptació  o  no  del  prec  és  potestat  del  Govern  municipal.  Puntualitza  que,
independentment de la seva opinió, es limita a exercir les tasques que li corresponen
com a president de la comissió. Dit això, dona el debat per tancat.

El Sr. SIERRA demana que consti en acta que el Grup de Cs qüestionarà a la Junta de
Portaveus  els  criteris  interpretatius  sobre  l’acceptació  de  determinades  matèries  en
comissió, qüestió que ja s’ha suscitat al matí a la Comissió de Presidència.

NO ACCEPTAT

17. – (M1923/1198) Que el govern municipal dissenyi un pla a curt, mig i llarg termini que
descrigui la Barcelona innovadora que volem en el futur -que permeti situar-la entre
les 10 ciutats més innovadores del món-, i que es defineixi de forma urgent un
programa d’acompanyament i reubicació a totes les iniciatives existents al Canòdrom
que  ho  precisin  de  manera  que  puguin  seguir  aprofitant  les  sinèrgies  que  s’havien
creat entre elles.
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El Sr. MASCARELL comenta que aquest prec té relació amb allò que discutien en el
punt  anterior  perquè  troba  sorprenent  que  les  dades  que  demana  l’oposició  no
puguin ser recollides en línia, un símptoma negatiu que té a veure amb el prec que
presenta el seu grup. Proposa que es faci un pla d’innovació que faci possible resoldre
aquest tipus de qüestions.
A continuació, exposa que per a una ciutat la innovació no és una paraula que es
pugui utilitzar en va, és una paraula que no es correspon amb una litúrgia que
després no té resultats. Considera que fa massa temps que el Govern municipal fa
servir aquesta paraula més com una litúrgia que no pas com una cerca de resultats.
Així, indica que innovar no significa pintar carrers a corre-cuita, sinó que és una
qüestió seriosa i que la major part de les ciutats que volen ser capdavanteres en els
processos de renovació cuiden. Lamenta que Barcelona ja no sigui en el rànquing de
ciutats més innovadores, tal com hi havia estat anys enrere. Així, comenta Singapur,
Amsterdam, Bangalore, Copenhaguen, París, Nova York o Reykjavík són ciutats que
van molt per davant de Barcelona, que no és entre les vint primeres ciutats en cap
dels  índexs  d’innovació.  Per  tant,  reclama reconvertir  aquesta  realitat  i  el  Govern ha
d’entendre que el  debat anterior té a veure amb aquesta voluntat de mantenir unes
maneres de governar que no es corresponen amb el temps actual.
D’altra banda, critica que en el cas del Canòdrom s’ha fet un nyap. Assenyala que s’hi
ha fet un nyap i sense previ avís han deixat abandonades les empreses que hi havia.
Per aquesta raó, demana que es dissenyi un pla a curt, mitjà i llarg termini, que
descrigui quina Barcelona innovadora i de futur volen, un pla que permeti situar-la
entre les deu ciutats més innovadores en els propers cinc o deu anys. També demana
que  de  forma  urgent  s’elabori  un  programa  d’acompanyament  i  reubicació  de  totes
les iniciatives que hi havia al Canòdrom i que han quedat abandonades per un canvi
de criteri que encara ningú no ha estat capaç d’explicar.

El Sr. MARCÉ reconeix que no ha acabat d’entendre com es lliga aquest prec amb els
punts  que  s’han  debatut  anteriorment.  En  qualsevol  cas,  comenta  que  la  posició  en
els rànquings depèn de quins es mirin. Així,  l’Innovation Cities Index, el  Top 10 Cities
of the Future o el Decoding Digital Talent encara situen Barcelona entre les principals
ciutats del món en termes d’innovació. Creu que el fet que Barcelona ocupi una bona
posició  en  alguns  índex  i  en  d’altres  no  en  cap  cas  no  els  hauria  de  fer  sentir
confortables ni cofois. Sigui com sigui, indica que el consens que una ciutat necessita
no solament per situar-se en els rànquings, que és una manera d’objectivar la qüestió,
sinó per sentir que realment té un pols innovador segurament està fallant. Per tant,
cal fer un esforç en aquest sentit.
Seguidament, diu que pocs mesos enrere, en una compareixença, el primer tinent
d’alcalde  va  explicar  l’agenda  BCN  Green  Deal,  que  planteja  per  a  l’any  2030  un
conjunt de reptes i objectius en la direcció que proposa aquest prec, ser capital digital
i tecnològica d’Europa, especialment del sud d’Europa, ser un hub de referència per al
talent  local  i  internacional,  esdevenir  una  ciutat  generadora  d’ocupació  de  qualitat,
ser  ciutat  de  referència  per  a  nous  pols  d’activitat  econòmica,  ampliar  la  presència
internacional, i finalment innovar i esdevenir un espai de referència en termes
d’emprenedoria.  Creu  que  aquest  objectiu  és  compartit  amb  el  Grup  de  JxCat  i,  per
tant, està d’acord en l’orientació que es proposa.
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Pel que fa al Canòdrom, informa que en aquest moment està en un procés de concurs
públic i seria inacceptable que, un cop resolt, quedés algun projecte sense atendre.
També seria inacceptable que un projecte no tingués la resposta adequada de
Barcelona activa o de l’ajuntament mateix perquè té una orientació diferent, o que en
algun cas no tingués una resposta del Canòdrom en allò que s’ha compromès, que és
un coworking  i  espais  d’assistència  per  a  aquells  projectes  que  d’alguna  hi  ha  tingut
l’origen  i  estan  treballant  en  aquest  espai.  Vol  pensar  que  això  no  passarà,  però
demana esperar que el concurs es resolgui i després, si hi ha problemes, ja analitzaran
com els han de resoldre.
En qualsevol cas, el Govern accepta el prec.

El  Sr.  MASCARELL  fa  notar  al  Sr.  Marcé  que  ni  en  l’Innovation  Cities  Index  ni  en  el
Cities in Motion Index Barcelona és entre les primeres vint ciutats, tot i que no li plau
dir-ho. En segon lloc, considera que el Sr. Marcé és un home molt llest, però si no veu
el vincle entre el que ha dit al començament de la intervenció i el debat anterior vol
dir que no vol entendre què significa construir una ciutat innovadora.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/1181) Que, degut a la importància del sector del taxi en l'ocupació, economia
i consum de la nostra ciutat, el Govern municipal articuli un pla de suport als
autònoms del sector i traslladi a l'Institut Municipal del Taxi la preocupació de la
ciutat pel sector.

El Sr. SIERRA comenta que podria dedicar aquest prec al Sr. Puig li ha semblat veure
una imatge on surt dins d’un vehicle i, a més a més, en una intervenció anterior ha fet
una referència al valor afegit del turisme. Precisament, afegeix, aquest prec té a veure
amb vehicles que fan un servei públic i amb un dels sectors més afectats per
l’absència total de turistes a Barcelona com a conseqüència de la crisi sociosanitària i
econòmica causada pel coronavirus.
A continuació, remarca que el sector del taxi de Barcelona implica moltes economies i
molts autònoms de la ciutat, i el prec insta el Govern municipal perquè des de
l’Institut Municipal del Taxi i des de l’Àrea Metropolitana impulsi mesures de suport a
aquest sector.
Acabada la primera intervenció, davant dels dubtes sobre quin membre del Govern ha
de respondre al prec, comenta irònicament que han arribat a un punt de
transparència absolut i literal.

La  Sra.  BALLARÍN  es  disculpa  perquè  la  regidora  Rosa  Alarcón  l’ha  delegada  per
respondre i s’ha despistat un moment. Respon que impulsar la petita economia de la
ciutat  i  donar  suport  als  treballadors  són  dos  eixos  d’intervenció  prioritària  per  al
Govern municipal. En aquest sentit, apunta que els efectes de la crisi provocada per la
covid posen de manifest que l’estratègia per a la reactivació econòmica de Barcelona,
liderada pel Cecore, ha de passar per destinar encara més recursos a aquest sector
econòmic. Recorda que una de les mesures econòmiques importants que han pres és
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l’elaboració  del  Pla  autònoms,  que  consisteix  en  subvencions  de  300  euros  i  té  una
dotació de 5 milions d’euros.  Informa que de les  18.767 sol·licituds rebudes fins al  8
de setembre, el 12,6 provenen del sector de la mobilitat, concretament del transport,
la logística i la distribució. És el tercer sector en nombre de sol·licituds presentades,
darrere de turisme i comerç, que com és obvi són els que concentren la majoria de
peticions. Paral·lelament, continuen treballant per posar en marxa noves mesures
que ajudin a pal·liar els efectes de la crisi i reactivar el teixit d’autònoms i micropimes
de  la  ciutat,  com  ara  noves  línies  d’ajuts  financers  en  col·laboració  amb  altres
institucions i agents públics i privats, que s’anunciaran durant les setmanes properes.
Aquestes mesures, afegeix, formen part de l’estratègia per a la reactivació econòmica
de la ciutat, del Pla de xoc, resiliència, recuperació i reinvenció, per oferir la resposta
més adequada segons les necessitats. Entre altres mesures, esmenta la possibilitat de
connectar els taxis amb el centre per tal que hi pugui haver descomptes en els
comerços del centre per als taxistes, o una aplicació en la qual fa temps que estan
treballant i s’hi vol avançar.

El Sr. SIERRA entén que el Govern accepta el prec i la Sra. Ballarín ho confirma, cosa
que agraeix. Insta el Govern a continuar treballant en aquesta línia perquè reitera que
aquest sector ha estat molt castigat per l’absència absoluta de turisme. Indica que en
aquest moment han de treballar moltes més hores pràcticament per cremar
combustible i no per dur diners a casa. Espera, doncs, que aquest sector tan castigat
tingui una recompensa i un reconeixement del Govern municipal, que ja era molt
proper al sector. Tanmateix, subratlla que no es tracta solament de reconeixements o
de  claudicacions  de  determinades  reivindicacions  del  sector,  sinó  també  d’una
necessitat imperiosa de salvar un servei públic per als ciutadans, un servei que és part
integrant del transport de Barcelona.

La  Sra.  BALLARÍN  està  d’acord  amb  aquestes  apreciacions  i  comenta  que  ha  tingut
ocasió  de  col·laborar  en  temes  solidaris  que  s’han  establert  entre  els  taxistes
mateixos i, per tant, coneix en primera persona la situació per la qual travessen molts
d’ells.  Per  aquesta  raó,  l’Institut  Municipal  del  Taxi  i  l’ajuntament  estan  fent  una
aposta per intentar pal·liar de manera transversal els efectes de la crisi que pateix el
sector.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/1192) Que el Govern Municipal informi sobre l’impacte econòmic causat pel
retard en la resposta a les sol·licituds per a instal·lar noves terrasses o ampliar les ja
existents,  des  de  l’entrada  en  vigor  de  la  Fase  1  de  la  desescalada  fins  al  dia  d’avui,
indicant, entre altres aspectes: - Nombre de sol·licituds rebudes, resoltes, acceptades
i  denegades,  en  l’àmbit  de  ciutat  i  desglossat  per  districte,  així  com  l’impacte
econòmic estimat causat pel retard generalitzat en la resposta a les sol·licituds i la
denegació  de  gran  part  d’aquestes.  -  Despesa  destinada  a  les  actuacions  en  vorera
finalitzades i en curs, en l’àmbit de ciutat i desglossada per districte. Sol·licitem còpia
per escrit de la resposta al prec.
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Tractat conjuntament amb el punt 16 de l’ordre del dia.

 ES DONA PER TRACTAT

20. – (M1923/1205) Que el Govern Municipal insti al Govern Central a estendre fins a la
Setmana  Santa  de  2021,  els  Expedients  de  Regulació  Temporal  d’Ocupació  (ERTOs)
per força major en aquells sectors més castigats per la crisi econòmica i, molt
especialment, en el sector turístic.

El Sr. BOU exposa que, si el sector de la restauració és un dels més afectats per la crisi
de  la  covid-19,  encara  ho  és  més  el  sector  turístic,  molt  particularment  l’hoteler.  El
Gremi d’Hotelers de Barcelona ha qualificat la situació de completament insostenible
i, després de sis mesos, aquest sector pràcticament té una activitat nul·la. Prop del 75
%  dels  establiments  són  tancats  i  l’ocupació  ha  estat  del  10  %.  Davant  d’aquesta
situació, el mateix sector ha demanat ajudes i rebaixes fiscals. El Grup del PP
considera que per aquesta raó les polítiques, sovint insuficients i en molts casos
perjudicials,  dels  Governs  d’esquerres  en  relació  amb  aquest  sector  són
incomprensibles. Apunta que ja abans de la pandèmia el sector del turisme va haver
de suportar missatges perjudicials per a aquesta activitat, en moltes ocasions
procedents  de  membres  del  Govern  i  fins  i  tot  de  l’alcaldessa.  En  plena  pandèmia,
afegeix, s’ha aprovat un recàrrec sobre l’impost turístic i a més a més i ha una manca
de determinació del Govern central per allargar els ERTO fins quan calgui per ajudar
el sector.
Per aquestes raons demana al Govern municipal que es posi d’acord internament, que
aposti pel turisme i que insti el Govern central a adoptar mesures beneficioses per al
sector, entre altres allargar els ERTO fins a la Setmana Santa de 2021.

La  Sra.  GIL  admet  que  el  turisme,  juntament  amb l’economia  del  visitant,  és  un  dels
sectors més afectats per aquesta crisi, tal com s’ha evidenciat en els diferents debats
que  s’han  produït  en  aquesta  sessió.  Afirma que  l’ajuntament  està  prenent  mesures
dintre del seu àmbit competencial per donar suport a aquest sector i el Govern
municipal  creu  que  és  imprescindible  que  també  ho  faci  la  resta  d’administracions.
Exposa que la regulació dels ERTO es duu a terme en el marc de la Taula de Diàleg
Social  i  li  consta  que  aquesta  mateixa  setmana  hi  ha  prevista  una  reunió  d’aquesta
taula  amb  l’objectiu  principal  de  tancar  un  acord  que  garanteixi  l’allargament
d’aquests  expedients  i  la  protecció  d’empreses  i  treballadors.  Assenyala  que  des  del
ministeri ja s’han fet manifestacions públiques sobre la voluntat de mantenir aquests
acords mentre sigui necessari.
En  aquest  marc,  indica  que  el  Govern  de  l’Estat  ha  fet  arribar  als  diferents  agents
socials  una  proposta  per  permetre  l’allargament  de  la  protecció.  Així,  es  recull  el
manteniment del comptador a zero per als treballadors, mesura que implicaria que
els més de 3 milions de persones que han estat o estan acollits a expedients de
regulació  mantinguin  les  prestacions  d’atur  intactes.  També  s’està  treballant  en  el
manteniment de la quantia de la prestació d’atur més enllà del sisè mes, sense que hi
hagi les rebaixes previstes actualment en els expedients de regulació. Espera que es
pugui arribar a un acord en aquest punt.
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Per aquesta raó, el Govern accepta el prec perquè comparteix la preocupació per la
situació dels sectors més afectats per la crisi i també la voluntat de mantenir les
empreses i l’ocupació a la ciutat. La seva voluntat, i entén que també ho ha de ser de
la resta d’administracions, és arribar a acords que permetin aquest manteniment.

El  Sr.  BOU  agraeix  l’acceptació  del  prec.  La  idea  que  vol  expressar  ben  clarament  és
que espera que els ERTO no acabin en ERO i que no hi hagi acomiadament, que es
resisteixi tant com sigui possible perquè la gent pugui tornar a treballar una altra
vegada. En nom del Gremi d’Hotelers dona les gràcies al Govern.

La Sra. GIL insisteix que el Govern ha entès que la voluntat del prec era aquesta i per
això  l’han  acceptat,  més  enllà  d’algunes  consideracions  que  el  Sr.  Bou  hagi  fet  en  la
presentació de la iniciativa, que no comparteixen, com és comprensible. En tot cas,
en tot allò que sigui buscar solucions per als afectats per la crisi el Govern sempre hi
serà.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

21. – (M1923/1171) Que el Govern de la ciutat, davant la greu situació econòmica que
vivim, materialitzi una revisió completa de les ordenances fiscals i del panorama
tributari amb la intenció d’alleugerir la pressió fiscal a la que estan sotmesos tant els
ciutadans com les empreses i autònoms que operen a la ciutat.

La Sra.  PARERA exposa que s’acosta la  fi  de l’any i  s’han d’abordar els  treballs  previs
per preparar el pressupost de 2021, i una de les bases principals d’aquest pressupost
són les ordenances fiscals. Amb el prec, doncs, demanen que es faci una revisió
completa  d’aquestes  ordenances,  perquè  creu  que  en  aquesta  situació  des  de
l’ajuntament no es pot contribuir a empobrir més els ciutadans. Creu que no té gaire
sentit  continuar  donant  ajuts  si  després  s’imposa  una  gran  càrrega  impositiva.  Per
tant, demana al Govern que analitzi la càrrega impositiva que pateix Barcelona
comparada  amb  les  altres  grans  ciutats  de  la  resta  d’Espanya  i  es  veurà  que  la  de
Barcelona és una de les més altes. Opina que és important que el Govern sigui
conscient de la situació econòmica actual i, per tant, demana que es faci aquesta
revisió de les ordenances fiscals.

La Sra.  BALLARÍN recorda que l’any 2019 es va fer  una actualització important de les
ordenances fiscals, que varen ser aprovades amb un acord polític molt ampli. Només
8 regidors dels 45 que té el consistori hi varen votar en contra. Considera que va ser
una modificació necessària perquè feia molts anys que les ordenances fiscals estaven
congelades i no es corresponien amb la realitat. En casos com el de les terrasses, a
més a més, les taxes s’han adequat sense haver de canviar les ordenances fiscals.
D’altra  banda,  no  entén  què  vol  dir  que  el  Govern  materialitzi  la  revisió  de  les
ordenances fiscals. Assenyala que les ordenances fiscals no són del Govern, sinó una
llei del Parlament, és a dir, són la suma de la voluntat majoritària del Plenari
municipal, on el Govern municipal no té majoria i, per tant, necessita arribar a acords.
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Dit  això,  el  Govern es  compromet a  presentar  una proposta d’ordenances i  a  iniciar-
ne el debat. A més a més, indica que aquesta qüestió té una relació estreta amb els
pressupostos. En aquest sentit, indica que la Sra. Parera, que és jurista, sap
perfectament que la justícia fiscal consisteix en la combinació entre una despesa justa
i uns ingressos justos. Així, doncs, han de fer una valoració conjunta del pressupost i
de les ordenances, de manera que no poden basar el debat exclusivament en una
postura determinada davant de les ordenances fiscals, sinó que han de parlar de tot.
Insisteix que entre tots han de construir una majoria que permeti aprovar les
ordenances i els pressupostos.

La Sra. PARERA dedueix que el Govern accepta el prec, tot i que no li ha quedat clar,
perquè el seu grup demana que es faci una revisió de les ordenances i el Govern
manifesta que faran aquesta revisió. En tot cas, li agradaria sentir-ho explícitament.

La Sra. BALLARÍN insisteix que el Govern no materialitzarà una revisió de les
ordenances fiscals perquè això és impossible.

La Sra. PARERA demana que es revisin les ordenances fiscals en conjunt perquè cal
readaptar-les a la nova situació econòmica. Entén que el Govern comparteix aquesta
opinió i, per tant, que accepta el prec. En tot cas, entén que cal assumir que la realitat
econòmica és complicada, que s’ha de baixar la càrrega impositiva i, per tant, que les
ordenances  fiscals  s’han  de  revisar.  Comenta  que  es  queixen  que  Madrid  s’emporta
tots  els  recursos,  però  constata  que  a  Madrid  s’abaixen  els  impostos  mentre  que
l’Ajuntament  de  Barcelona  els  apuja.  Apunta  que  el  Govern  de  l’Estat  s’està  reunint
amb grans empreses i implica el sector privat en les decisions, mentre que el Govern
municipal es reuneix amb Nissan i surt de la reunió per anar a una manifestació i
amenaçar  aquesta  empresa.  Considera,  doncs,  que  un  altre  cop  s’està  enviant  un
missatge molt equivocat. Està segura que en el debat de les ordenances no es
posaran  d’acord  en  alguns  aspectes,  però  en  aquest  moment  l’únic  que  demana  és
que es revisin en profunditat perquè si quan es varen aprovar opina que ja no
s’ajustaven  a  la  realitat  econòmica  de  la  ciutat,  en  aquest  moment  encara  hi  estan
més allunyades. Entén, doncs, que és important abordar aquest debat abans de
començar a parlar dels pressupostos.
D’altra  banda,  diu  que  la  Sra.  BALLARÍN  fa  trampa  quan  afirma  que  aquestes
ordenances fiscals es varen aprovar per àmplia majoria, perquè en aquell moment
estaven  negociant  els  pressupostos  de  l’Estat  i  de  la  Generalitat,  i  en  aquestes
condicions és més fàcil aconseguir consensos.

La Sra. BALLARÍN pensava que la Sra. Parera també explicaria quines despeses
s’haurien  de  reduir  com  a  conseqüència  d’una  disminució  d’allò  que  la  portaveu  de
Barcelona pel canvi entén que són les càrregues fiscals de la ciutat. Així, aquest grup
encara no ha dit quines de les despeses que fa l’ajuntament són injustes o supèrflues.
Si el prec es planteja per adequar les ordenances a la realitat el pot acceptar, però
partint  de  la  predeterminació  que  disminueixi  la  pressió  fiscal,  que  d’altra  banda  és
un concepte tècnic relacionat amb PIB de la ciutat i altres factors, no el pot acceptar,
perquè la Sra. Parera ja està predeterminant el resultat d’aquesta revisió.
En  conclusió,  manifesta  que  el  Govern  presentarà  un  projecte  d’ordenances  que
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s’adeqüin  a  la  realitat,  i  en  aquest  sentit  sí  que  accepta  el  prec,  i  que  serveixi  per
donar-hi resposta. Però no poden predeterminar la rebaixa.

ES DONA PER TRACTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/1183) Quina és la previsió d'ingressos per al pressupost municipal
corresponent a l'exercici 2021 i quin és el desglossament quant a les fons de
finançament previstes per aquests ingressos?

El Sr. SIERRA formula una qüestió prèvia per insistir en la necessitat de plantejar a la
Junta de Portaveus que el criteri per saber si un prec és acceptat o no per poder-ne
fer el seguiment ha de ser que no sigui rebutjat rotundament i expressament.
Seguidament, exposa que les ordenances fiscals no deixen de ser una font de
finançament per al pressupost de 2021, i la seva pregunta, per tant, també té relació
amb aquesta qüestió. En tot cas, si el Govern demana que els diguin quines despeses
del  pressupost  municipal  són  supèrflues  la  sessió  es  podria  allargar  fins  l’endemà,
perquè hi ha una multitud de campanyes d’autopropaganda i de recursos que no van
enlloc. Comenta, irònicament, que Barcelona té molt poder i ho pot assumir tot.
Entrant a la pregunta, diu que és clara. Vol saber amb quines fonts de finançament
compta el Govern municipal per a 2021, més enllà de les ordenances fiscals, perquè
encara que fossin aprovades per majoria això no els dona més o menys legitimitat. En
aquest  sentit,  apunta  que  en  aquesta  sessió  s’han  aprovat  iniciatives  amb  el  vot
favorable de tres grups municipals, que són menys grups que els que varen aprovar
les ordenances però que representen un nombre més gran de regidors. També vol
saber  el  desglossament  d’aquestes  fonts  de  finançament  i  quina  és  la  quantia
aproximada.

El Sr. MARTÍ GRAU aclareix que la legitimitat en democràcia la dona els vots i qui en té
més  té  legitimitat  per  fer  acords.  Per  tant,  si  s’aproven  ordenances,  pressupostos  o
proposicions, algunes de les quals s’aproven contra l’opinió del Govern, tenen tota la
legitimitat. Demana, doncs, que no es posin en dubte qüestions tan serioses. Afegeix
que cada grup municipal representa una part dels ciutadans i tots estan disposats a
jugar  sota  les  regles  que  imposa  una  llei  que  han  aprovat  entre  tots.  Quan  s’aprova
una iniciativa, doncs, sigui quina sigui i agradi més o agradi menys, és legítima. Així,
doncs, les ordenances fiscals són legítimes tant les d’enguany com el projecte que es
presenti quan correspongui.
Pel que fa a la pregunta, indica que en aquest moment és una mica complicat de
respondre. En tot cas, les fonts de finançament de l’ajuntament seran les mateixes de
sempre,  la  participació  en  els  ingressos  de  l’Estat,  PIE,  que  ve  marcada  per  llei  i
representa al voltant del 37 % dels ingressos; els impostos locals, que representen
aproximadament el 39 %; les taxes i tributs, el 12 %, i finalment entre el 8 % i el 9 %
prové  de  transferències  d’altres  administracions,  ingressos  patrimonials  i  passius
financers, entre altres.
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De cara a construir el pressupost de 2021, caldria saber quina serà la PIE, i
normalment  l’Estat  comunicava  la  dada  de  la  bestreta  a  final  de  juliol,  però  la
recaptació impositiva i fiscal és tan incerta que encara no ha donat aquesta dada.
Suposa, però, que la coneixeran de manera imminent. A més a més, constata que hi
ha  molts  dubtes  sobre  l’activitat  econòmica  perquè  malgrat  que  algunes  taxes  i
impostos són constants, altres estan vinculats a aquesta activitat. Per tant, és difícil
aproximar una quantitat global en aquest moment.
D’altra  banda,  comenta  que  hi  ha  una  negociació  en  curs  que  permetria  un
finançament extraordinari mitjançant els fons europeus i les aportacions directes de
l’Estat, negociació que encara no està resolta, com saben tots els grups presents.
En  qualsevol  cas,  l’objectiu  del  Govern  és  arribar  com  a  mínim  al  mateix  nivell
d’ingressos  de  la  proposta  de  pressupostos  de  2020.  En  aquest  moment  no  està
garantit, però assenyala que hi ha mesos per davant i està convençut que, amb la
complicitat de la resta de grups, quan discuteixin seriosament sobre números es
posaran d’acord i està segur que se’n sortiran.

El Sr. SIERRA agraeix les explicacions. Tornant a la prèvia, puntualitza que no ha dit
que les propostes que s’aproven no tinguin legitimitat, sinó que aquesta legitimitat no
és major ni menor, tal com ha reconegut el Sr. Martí mateix. Però el Govern es vanta
de tenir el suport de més de trenta regidors i afirma que els altres no representen res,
de manera que li demana que no faci menyspreus perquè potser en un futur pròxim
haurà  de  menester  els  quatre  regidors  d’un  grup  o  els  cinc  d’un  altre  per  poder
aprovar iniciatives.
Pel que fa a la complicitat a què s’ha referit el Sr. Martí, es remet a les manifestacions
que ha fet durant el debat anterior sobre taxes i pressupostos. Quant a l’actuació del
Govern, considera que hauria de ser una mica més proactiu. El seu grup li pot prestar
alguns vots, però subratlla que és el Govern municipal qui presumeix de posar o
treure  ministres,  té  el  mateix  color  que  el  del  Govern  d’Espanya  i  a  la  Federació
Espanyola de Municipis va renunciar a defensar el municipalisme quan es va abstenir i
va renunciar al romanent de tresoreria. Insisteix, doncs, a reclamar una total
proactivitat i a abordar decididament la situació.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

23. – (M1923/1170) Quina taxa pensa crear el Govern municipal o sota quins paraigües
legals existents pensa el govern proposar aquesta taxa? A quines empreses afectarà
aquest tribut? Gravarà també les transaccions o el transport per a petits comerços? I
si no és així, com busca fer-ho possible, sota quina norma es pot evitar incomplir la
normativa europea defensora de la lliure competència? Gravar aquestes transaccions
no pot provocar un encariment dels productes i serveis per als consumidors finals?

La Sra. PARERA comenta que setmanes enrere varen llegir amb certa sorpresa l’anunci
d’una  nova  taxa,  col·loquialment  coneguda  com  la  taxa  Amazon.  Quan  a  l’inici  de  la
comissió el Sr. Collboni ha dit que ja la tenien pràcticament a punt i que abans de final
d’any la presentarien, la sorpresa ha augmentat, és a dir, en el termini de dos mesos i
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mig. Essent aquesta mesura tan imminent, indica que la pregunta té més sentit que
mai. El seu grup vol saber què és aquesta taxa, amb quina cobertura legal pensen
aprovar-la, quines empreses afectarà i com es meritarà. És conscient que en dos
minuts i mig podrà donar poques explicacions, de manera que demana que els lliurin
un esborrany d’allò que ja deu estar preparat perquè els agradaria saber, si augmenta
la pressió fiscal, com es farà i quant s’incrementarà.

La Sra. BALLARÍN no creu que aquesta qüestió signifiqui cap sorpresa perquè ja se
n’havia  parlat  reiteradament  en  aquesta  comissió.  Recorda  que  el  Govern  tenia  un
encàrrec anterior a la pandèmia, i que es va haver se suspendre per diversos motius,
per  estudiar  la  implementació  d’aquesta  taxa.  El  Govern  entén  que  el  comerç
electrònic i la seva distribució és un dels grans reptes que tenen totes les grans ciutats
i allò que es planteja en aquest moment és aconseguir que les grans empreses i les
plataformes que fan ús de l’espai públic de la ciutat, n’incrementen la contaminació i
el trànsit però no hi paguen els impostos, tal com sí que fan els comerços locals,
puguin contribuir d’alguna manera a ajudar la ciutat.
Pel que fa als fonaments legals s’està estudiant. En principi es va plantejar que fos una
taxa amb finalitat fiscal i extrafiscal, i els recursos que se n’obtinguessin es destinarien
a ajudar el comerç local. Això plantejava algunes dificultats i el punt de connexió
entre l’empresa i la ciutat segurament n’era l’aspecte més complicat. Per resoldre-ho,
la  base  legal  seria  la  capacitat  que  té  l’ajuntament  per  gravar  l’ocupació  de  l’espai
públic, i en aquest moment s’estan estudiant fórmules que ho permetin.
A continuació, indica que es vol evitar penalitzar aquells comerços locals que fan
servir el comerç electrònic com a activitat complementària, perquè la unicanalitat ha
de quedar  al  marge  d’aquesta  taxa.  Així,  s’hauria  d’aplicar  només a  les  empreses  de
fora de Barcelona, que distribueixen a la ciutat i tornen a marxar. També es vol evitar
que siguin els distribuïdors els qui assumeixin aquesta taxa. Així, doncs, estan pensant
en una taxa que gravi el benefici que obtenen aquest tipus d’empreses.
Finalment,  assegura  que  quan  l’esborrany  estigui  més  avançat  el  compartiran  amb
tots els grups, tal com s’havia aprovat.

La  Sra.  PARERA  té  més  dubtes  després  d’aquesta  resposta.  Recorda  que  el  Govern
durant  l’estat  d’alarma  va  incentivar  el  comerç  en  línia  i  ara  el  volen  penalitzar.  Si
aquesta taxa només està pensada per a les grans plataformes, indica que aquestes
tenen un mercat web i el petit comerç de Barcelona també ven mitjançant les grans
plataformes. No veu clar, doncs, com els pot afectar aquesta mesura. A més a més,
esmenta el principi de lliure competència i no sap si el Govern ha avaluat
correctament com la mesura afecta aquest principi. Com a jurista, d’entrada li genera
molts dubtes.
En segon lloc, apunta que és la Unió Europea qui ha de regular les qüestions referides
a les grans plataformes i, de fet, ja han dit que ho estan estudiant perquè són ells qui
en tenen les competències i no pas els ajuntaments.
En conclusió, creu que no han estudiat bé aquesta qüestió i, per tant, serà impossible
que  presentin  aquesta  mesura  a  final  d’any,  o  bé,  tal  com  va  passar  amb  la  taxa  de
residus, ho tenen molt mal embastat i presentaran un nyap que serà un desastre. A
més a més, adverteix al Govern que aquesta taxa no la pagaran les grans plataformes,
sinó el consumidor final, de manera que en el fons el que fan és aprovar una
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sobrecàrrega impositiva al ciutadà de Barcelona perquè l’empresa repercutirà la taxa
en  el  preu  del  producte.  Per  tant,  insisteix  que  el  Govern  lliuri  l’esborrany  als  grups
municipals per poder avaluar què es vol aprovar en el termini de dos mesos.

ES DÓNA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/1188) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió
d’Economia  i  Hisenda,  en  data  15  de  juliol  de  2020 amb  el  següent
contingut:(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.

El  Sr.  CASTELLANA intervé com a portaveu del  Grup d’ERC.  Exposa que en el  context
de la situació de Nissan i, encara que afecti menys la ciutat de Barcelona, de la
mineria  al  Bages  i  dels  subcontractes  d’altres  empreses,  comproven  que  algunes
grans multinacionals aprofiten la pandèmia per deslocalitzar-se. Assenyala que la
legislació laboral els permet marxar sense haver de retre comptes pràcticament a
ningú, de manera que es compliquen molt els processos de negociació posteriors, en
un moment en què precisament cal  reindustrialitzar  l’economia.  Creu que en aquest
tema hi ha consens.
A continuació, vol saber si la proposició que el seu grup va presentar el mes de juliol
s’ha fet arribar al Govern espanyol, si hi ha hagut resposta i com està la situació, atès
que els treballadors de Barcelona, del seu entorn i de la resta del país continuen
patint  aquestes  pràctiques  inacceptables  d’algunes  multinacionals,  que  causen  un
impacte molt negatiu en el mercat de treball.

La Sra. GIL admet que en una sessió anterior el Govern va acceptar aquesta iniciativa i
confirma  que  l’ha  traslladada  al  Govern  de  l’Estat.  Tanmateix,  assenyala  que  en  la
proposició inicial es demanava que aquesta actuació es fes en un termini de quinze
dies. Amb un acord transaccional es va eliminar aquesta limitació perquè faltava poc
per acabar el període de sessions i les vacances eren a punt de començar, de manera
que  era  difícil  abordar  una  qüestió  d’aquesta  importància  en  quinze  dies.  En  segon
lloc,  el  Govern  entenia  que  no  es  tracta  solament  de  derogar  lleis,  sinó  que  s’ha
d’elaborar  una  normativa  que  substitueixi  la  que  es  deroga.  Tal  com  varen  dir  en
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aquell moment, entenen que s’ha de fer amb la major brevetat possible però no s’hi
pot  posar  un  termini  de  quinze  dies.  Per  tant,  a  l’hora  de  fer  una  valoració  de
l’actuació s’han de tenir en compte aquests aspectes.
Tot seguit, reitera el compromís no solament pel que fa a la comunicació amb el
Govern de l’Estat, sinó també amb les raons que els varen dur a acceptar el prec, que
es resumeixen en la necessitat de donar suport a la indústria en uns moments de
molta dificultat. Son conscients que hi ha hagut pràctiques, tot i que absolutament
legals,  qüestionables  èticament.  Des  de  l’ajuntament  han  intentat  incidir  en  aquesta
situació  des  de  l’àmbit  competencial  propi,  però  també  col·laborant  amb  la  resta
d’administracions competents en matèria laboral, tant l’Estat com la Generalitat. Creu
que s’ha d’arribar a acords que permetin una sortida digna a aquestes empreses i als
seus treballadors.
Per acabar, opina que les administracions han de prendre totes les mesures
necessàries  per  reactivar  l’economia,  especialment  en  un  moment  com  l’actual.  A
més  a  més  de  la  derogació  d’alguns  articles  de  la  reforma  laboral,  en  la  qual  s’ha
començat a treballar, apunta que en aquest moment també és molt important que es
mantingui  la  normativa  dels  expedients  de  regulació,  que  se’n  faci  un  seguiment  i
control perquè hi ha eines per fer-ho. Saben que també hi ha pràctiques en algunes
empreses que no sempre són legals, tot i que celebra que això no passi en la majoria
d’elles.  Per  tant,  també han demanat al  Govern de l’Estat  la  continuació de mesures
de  protecció,  tant  dels  expedients  de  regulació  com  la  posada  en  marxa  de  l’ingrés
mínim vital.

El  Sr.  CASTELLANA  agraeix  la  resposta.  Creu  que  estan  d’acord  en  el  contingut,  però
reclama que es passi del contingut als fets. Considera que un dels problemes
principals de Nissan és que l’empresa va presentar un ERO en règim de comunicació i
posteriorment  va  costar  molt  encetar  una  negociació  perquè  l’empresa  no  hi  té  cap
incentiu. Aquest, afegeix, és un dels grans problemes que varen ocasionar les
reformes laborals de 2010 i de 2012. En definitiva, opina que aquesta és una qüestió
important que afecta la defensa del teixit industrial de Barcelona i del seu entorn.
Entén que s’ha de garantir el poder del sector públic i de la negociació col·lectiva, és a
dir, dels sindicats, per poder interactuar quan es presenta un ERO, per tal que la
situació sigui el menys danyosa possible.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/1202)  Que  el  govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat a la Comissió d’Economia i  Hisenda del 17 de juny de 2020, amb el següent
contingut:  (M1923/959)  Que  el  govern  municipal  apliqui  fins  a  final  d’any  una
bonificació significativa als cànons dels concessionaris del mercats Encants-Fira de
Bellcaire, Encants de Sant Antoni i Dominical de Sant Antoni, i que els ajorni el
pagament de cànons previst per principis de juliol.

La Sra. ARTADI exposa que aquest seguiment fa referència a un prec aprovat el 17 de
juny proppassat i que va ser acceptat. El Govern municipal en aquell moment va
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adquirir i allò que els consta, si no ha canviat res des del diumenge anterior, és que no
s’està complint el compromís amb els Encants – Fira de Bellcaire, els Encants de Sant
Antoni i el mercat dominical de Sant Antoni. El govern havia anunciat la rebaixa dels
cànons als concessionaris d’aquests tres mercats no alimentaris, però el seu grup s’hi
va reunir el diumenge anterior i els varen dir que el Govern municipal no els havia
donat cap informació.

La Sra. BALLARÍN comenta que la resposta a la situació econòmica derivada de la crisi
de  la  covid-19  que  va  donar  l’Ajuntament  de  Barcelona  es  va  traduir  en  un  decret
general, de 14 d’abril de 2020, i un de propi i específic per als mercats, de 2 de juliol
de 2020. Aquest darrer decret es va negociar amb el sector i és relatiu a l’aplicació de
mesures i criteris addicionals per als mercats municipals de Barcelona. En primer lloc,
inclou un calendari per al cobrament dels cànons corresponents a 2020. Recorda que
el  primer  trimestre  el  cobrament  va  coincidir  amb  l’estat  d’alarma  i  es  va  haver  de
refer tot el calendari. En segon lloc, en els casos que el titular de la parada
desenvolupa una activitat suspesa, d’acord amb la normativa dictada, l’import s’ha de
reduir en proporció als dies de tancament obligat i suspensió de l’activitat. Qualsevol
titular d’una parada que manifesti  que ha patit  una davallada d’ingressos a causa de
la disminució de l’activitat i tingui dificultats per afrontar el pagament pot sol·licitar la
modificació de les condicions econòmiques del cànon.
Pel que fa als tres mercats a què feia referència la proposició, informa que del cànon
del primer trimestre es varen descomptar els dies de març que van haver de tancar i
no es va cobrar el del segon trimestre perquè tampoc no varen poder obrir. Apunta
que  s’han  rebut  205  sol·licituds  per  ajornar  el  pagament  del  cànon  del  primer
trimestre i recorda que el compromís del Govern era destinar 250.000 euros
addicionals per ajudar aquests mercats, és a dir, aproximadament 62.500 euros per a
cadascun. En aquest moment estan negociant amb els paradistes un pla per decidir
quines  inversions  volen fer.  En alguns casos  s’estan fent  controls,  en altres  activitats
de  dinamització.  En  tot  cas,  l’Institut  Municipal  de  Mercats,  i  no  pas  el  Govern
directament, està treballant conjuntament amb els mercats, en una altra mostra de
col·laboració publicoprivada.

La Sra. ARTADI llegeix textualment el prec del qual fan el seguiment i constata que el
Govern no ha complert amb el seu compromís. Critica que la Sra. Ballarín hagi parlat
molta estona però no hagi concretat res. Assenyala que fins aquest moment ningú
s’ha posat en contacte amb els paradistes per explicar si aquesta bonificació es durà a
terme o no. No entén, després que el Govern acceptés el prec, que el mes de
setembre els hagi arribat el rebut sense cap altra explicació i que, a més a més,
tinguin greus problemes per posar-se en contacte amb el Govern municipal o amb
l’IMM. Afegeix que l’única informació que han rebut ha estat sobre una subvenció de
250.000  euros,  que  ja  se’ls  havia  promès.  Tanmateix,  aquesta  informació  era
agregada i ningú no en sap els detalls ni com es desagregarà entre quatre mercats,
perquè  aquesta  mesura  també  inclou  el  mercat  de  la  Boqueria.  Se’ls  ha  dit  que
aquests diners han de servir per pagar el servei de controladors dels accessos, un
servei que fins ara oferia l’ajuntament, de manera que allò que els ofereixen per una
banda  els  la  lleven  per  una  altra.  A  més  a  més,  s’ha  eliminat  la  subvenció  ordinària
que obtenien anualment, de manera que s’han reduït les actuacions de promoció, per
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atreure  més  visites  i  incrementar  les  vendes,  i  s’han  quedat  pràcticament  sense  res.
Tot això s’afegeix al  fet que el mercat dominical no va poder obrir fins al  28 de juny,
tal com ha havien denunciat en aquesta mateixa comissió.
En conclusió, insisteix que el Govern està incomplint el prec que havia acceptat.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/1182) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la
proposició aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda del 20 de maig de 2020, amb
el contingut següent: (M1923/837) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern
municipal a procedir a la bonificació en un 50% de l'import corresponent a l'exercici
2020 del preu públic de la recollida comercial de residus a tots aquells comerços que
han vist reduïda o paralitzada la seva activitat comercial durant la crisi provocada pel
Covid19, com a mesura de suport a la seva liquidesa i al finançament de l'adquisició
de materials per garantir la seguretat sanitària de treballadors i de clients.

La Sra. GUILARTE exposa que el proppassat mes de maig el seu grup va presentar una
proposta perquè es reduís el 50 % de la taxa de recollida de residus per als comerços,
iniciativa que va ser aprovada. Després d’alguns mesos, i atès que la situació d’aquest
sector  empitjora  cada  dia,  després  d’haver  fet  el  Pacte  per  Barcelona  i  d’haver-se
constituït el Fons covid, i mentre el Govern parla contínuament de suport als negocis i
als autònoms, vol saber quan s’aplicarà aquesta mesura i si el Govern ha fet res sobre
aquesta  qüestió.  Assenyala  que  el  sector  els  assegura  que  no  s’ha  fet  res  i  continua
llançant crides d’auxili.

La Sra. BALLARÍN recorda que el Govern es va abstenir en aquella votació perquè
aquest tema havia de ser objecte del pacte global sobre la modificació
pressupostària. El Grup de Cs va proposar aquesta mesura, a la qual es va sumar la
resta de grups i es va consensuar que, per comptes de fer una rebaixa del 50 % de la
taxa durant el temps que va durar el tancament de l’activitat econòmica, es faria una
reducció de la part corresponent del preu públic de recollida de residus comercials.
Informa  que  aquesta  rebaixa  tindrà  un  cost  de  3,7  milions  d’euros.  D’altra  banda,
reconeix que segurament no han explicat als comerciants amb prou claredat aquesta
rebaixa, perquè en aquests moments encara no s’ha liquidat aquest preu públic. El 31
de juliol es va publicar el decret en virtut del qual s’aprovava aquesta reducció i, atès
que  fins  a  final  d’any  no  es  liquidarà,  els  comerciants  encara  no  són  conscients
d’aquesta  rebaixa.  Per  tant,  faran  difusió  d’aquesta  mesura  perquè,  a  més  a  més,
apunta que aquest debat es barreja amb el debat de la taxa de recollida inclòs en el
rebut  de  l’aigua,  la  qual  no  s’aplica  als  comerciants,  sinó  que  paguen  el  preu  públic
que ha esmentat. Remarca que 100.000 establiments no el pagaran durant tot aquest
temps en què alguns no han pogut obrir. A més a més, indica que els comerços
tindran  el  10  %  de  descompte  si  se  sumen  a  l’Acord  per  una  Barcelona  més
sostenible, una reducció addicional.

La Sra. GUILARTE insisteix que la seva proposta es va aprovar i, per tant, se li ha de
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donar compliment, i  entén que s’ha de fer en els termes amb què es va aprovar i  no
pas segons la valoració que posteriorment en faci el Govern. Recorda que en punts
anteriors  de  l’ordre  del  dia  han  parlat  de  legitimitat  i,  per  tant,  entén  que  aquesta
mesura s’aplicarà tal com la varen presentar. El seu grup reclama que aquesta rebaixa
del 50 % del preu públic no es limiti al temps que els comerços varen haver de tancar,
sinó que es consolidi.

La Sra. BALLARÍN recorda que en la negociació pressupostària el Govern i tots els
grups, el de Cs inclòs, varen pactar que aquesta mesura se substituiria per la reducció
del preu públic durant el temps que va durar l’estat d’alarma i per la reducció del 10
% que ha esmentat anteriorment, reduccions que en molts casos representa una
reducció global del 50 %.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20,40h.
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