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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 21 d'octubre 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 21 d'octubre de 2020, s’hi reuneix 
la COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.
Regidor Jordi Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Montserrat Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc 
Xavier Marcé Carol, Ernest Maragall i Mira, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i 
Altés, Elsa Artadi Vila, Ferran Mascarell i Canalda, María Luz Guilarte Sánchez, Josep 
Bou i Vila i Eva Parera Escrichs, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja 
Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Sra. i els Srs.: Im. Sr. Eloi Badia Casas, Im. Sr. Francisco Sierra 
López, Sra. Raquel Gil Eiroá i Sr. Antonio Muñoz Juncosa.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons i Joan 
Subirats Humet.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

La Secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S'obre la sessió a les 16.03 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 
setembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S’APROVA.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (2020/63) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 10 de març de 2020, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei d'implantació i millora de diversos models de recursos de l'eina SAP PCM, per 
als exercicis 2020-2021, i per un import de 281.847,72 euros (IVA inclòs). 

2. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 8 de 
setembre de 2020, que adjudica a Iniciatives Events, SL. el contracte relatiu al servei 
de conceptualització, desenvolupament creatiu del fil conductor, disseny de la 
proposta, producció, coordinació, difusió, execució i avaluació d'una programació 
d'activitats que conformaran part de la campanya de Nadal 2020/2021 de la ciutat i 
tindran per objectiu fomentar la compra de proximitat, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 224.455,00 euros (IVA inclòs). 

3. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 8 de 
setembre de 2020, que allibera la quantitat de 32.065,00 euros (IVA inclòs) en 
concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al servei de conceptualització, 
desenvolupament creatiu del fil conductor, disseny de la proposta, producció, 
coordinació, difusió, execució i avaluació d'una programació d'activitats que 
conformaran part de la campanya de Nadal 2020/2021 de la ciutat i tindran per 
objectiu fomentar la compra de proximitat adjudicat a Iniciatives Events, SL., per als 
exercicis 2020-2021. 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de setembre de 2020

4. – (DP-2019-27739) APROVAR, amb efectes 1 d’octubre de 2020, el contracte 
d’arrendament de l’immoble situat al carrer Escar núm. 1, cantonada amb el passeig 
Joan de Borbó, amb la Gerència Urbanística Port Vell (NIF G-58535121), per un termini 
de 4 anys des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 de setembre de 2024, prorrogable 
per períodes bianuals, fins un màxim de dues pròrrogues, és a dir, com a màxim 
quatre anys addicionals, amb una renda anual de 472.631,28 euros més l’IVA, per a 
ubicar-hi dependències municipals i amb subjecció a les normes de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes per la Llei 
4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot entenent que 
l’Ajuntament està EXEMPT de l’obligació de constituir fiança d’acord amb el que 
disposa l’article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans; 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 2.478.837,02 euros, IVA inclòs, de 
la partida pressupostària 0701 20200 93311, amb el següent desglossament: per 
l’exercici 2020, 149.979,34 euros, IVA inclòs; per l’exercici 2021, 603.066,94 euros, IVA 
inclòs; per l’exercici 2022, 615.731,34 euros, IVA inclòs; i per l’exercici 2023, 
628.661,70 euros, IVA inclòs; per l’exercici 2024, 481.397,70 euros condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents; ABONAR 
trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica 
corresponent d’acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre; 
FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el redactat annex, que s’aprova, i 
DONAR compte d’aquest acord a la propera Comissió d’Economia i Hisenda que es 
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celebri. 

5. – (3-089/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-089/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 50.000,00 euros, per fer front a despeses de la 
Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat sobrevingudes per la crisi 
sanitària derivada de la Covid 19, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 20090791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

6. – (3-092/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-092/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 15.085.000,00 euros, per fer front a despeses 
de la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica sobrevingudes per 
la crisi sanitària derivada de la Covid 19, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 20091091; 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 1 d'octubre de 2020

7. – (20000566L01) EXCLOURE de la licitació l'empresa SDG Consulting España SA, amb 
número de NIF: A-61790085, en no haver obtingut la seva oferta, valorable mitjançant 
judicis de valor, la puntuació mínima exigida als plecs. ADJUDICAR el contracte núm. 
20000566L01, que té per objecte la contractació del Servei d’implantació i millora de 
diversos models de dades amb l’eina SAP BPC: Segones fases de projectes realitzats al 
2019, a INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SL amb NIF 
B88018098 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser l'única oferta no exclosa de la licitació, per un 
import màxim de 190.478,20 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris, dels 
quals 157.420,00 euros corresponen al preu net i 33.058,20 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 79.365,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 
111.112,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92612 0701. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 7.871,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària 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. José Ignacio Santillana, Director de Serveis de Sistemes d'Informació. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
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8. – (20000566L02) EXCLOURE de la licitació l'empresa SDG Consulting España SA, amb 
número de NIF: A-61790085, en no haver obtingut la seva oferta, valorable mitjançant 
judicis de valor, la puntuació mínima exigida als plecs. ADJUDICAR el contracte núm. 
20000566L02, que té per objecte la contractació del Servei d’implantació i millora de 
diversos models de dades amb l’eina SAP BPC: Contractes i Subvencions, a INDRA 
SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SL amb NIF B88018098 de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim 
de 168.069,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
138.900,00 euros corresponen al preu net i 29.169,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 70.028,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 98.040,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92612 0701. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 6.945,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària 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. José Ignacio Santillana, Director de Serveis de Sistemes d'Informació. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

9. – (20000566L03) EXCLOURE de la licitació l'empresa SDG Consulting España SA, amb 
número de NIF: A-61790085, en no haver obtingut la seva oferta, valorable mitjançant 
judicis de valor, la puntuació mínima exigida als plecs. ADJUDICAR el contracte núm. 
20000566L03, que té per objecte la contractació del Servei d’implantació i millora de 
diversos models de dades amb l’einaSAP BPC: Previsions de tancament i Entitats 
minoritàries, a INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SL amb NIF 
B88018098 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 168.069,00 IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 138.900,00 corresponen al preu net i 29.169,00 a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 70.028,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 98.040,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92612 0701. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 6.945,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
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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. José Ignacio Santillana, Director de Serveis de Sistemes d'Informació. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

10. – (3-093/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-093/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.999.200,00 euros, per atendre despeses del 
sector esportiu de la ciutat de Barcelona, sobrevingudes per la crisi sanitària derivada 
de la Covid 19, i gestionades per l’Institut Municipal Barcelona Esports, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20091491; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

11. – (3-096/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-096/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.050.000,00 euros, per atendre despeses, 
sobrevingudes per la crisi sanitària derivada de la Covid 19, de diversos projectes 
d’educació de la Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, que seran 
gestionats per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20091991; 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 8 d'octubre de 2020

12. – (20002415) INICIAR l'expedient per a la contractació de les pòlisses d’assegurances de 
l’Ajuntament de Barcelona necessàries per cobrir els riscos que poden afectar tant als 
béns municipals com al personal al servei de l’Ajuntament, amb núm. de contracte 
20002415, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 7.879.407,38 euros, exempt d'IVA i un valor 
estimat de 12.219.111,07 euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Pòlisses 
de responsabilitat patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys materials del 
patrimoni i dels vehicles terrestres, per un import de 6.378.380,52 euros, exempt 
d'IVA; LOT núm. 02, Pòlissa de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni en 
edificis singulars, per un import de 240.000,00 euros, exempt d'IVA; LOT núm. 03, 
Pòlisses d'Accidents Personals, per un import de 941.026,86 euros, exempt d'IVA; LOT 
núm. 04, Pòlissa de responsabilitat personal de càrrecs electes i personal al servei de 
l’Ajuntament, per un import de 320.000,00 euros, exempt d'IVA; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 
120.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22400/93311 0701, un import (IVA exempt) de 352.885,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707, un 
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import (IVA exempt) de 120.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701, un import (IVA exempt) de 
2.391.892,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22400/93311 0701, un import (IVA exempt) de 160.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 
0701, un import (IVA exempt) de 470.513,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707, un import (IVA exempt) de 
120.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22400/93311 0701, un import (IVA exempt) de 3.189.190,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701, un 
import (IVA exempt) de 40.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701, un import (IVA exempt) de 
117.628,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/16205/92211 0707, un import (IVA exempt) de 797.297,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual; DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

13. – (18003547L01) MODIFICAR, de conformitat amb l'article 205 de la LCSP, el contracte 
18003547L01-002 que té per objecte Eina de gestió dels béns municipals, adjudicat a 
l'empresa DXD Aplications & IT Solutions, SL, amb NIF B83347138, per un import 
màxim de 117.351,85 euros (IVA inclòs), i ampliar-ne el termini d'execució fins el 28 
de febrer de 2021, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 92.698,10 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 76.610,00 
euros i import d’IVA de 16.088,10 euros amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació 
pressupostària D/22703/92612 0701, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2021. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 24.653,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net de 20.375,00 euros i import d’IVA de 4.278,75 euros amb tipus 
impositiu 21%, a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. FIXAR en 4.849,25 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del 
contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

14. – (18003547L02) MODIFICAR, de conformitat amb l'article 205 de la LCSP, el contracte 
18003547L02-002 que té per objecte Eina de tramitació electrònica d’expedients 
patrimoni, adjudicat a l'empresa Consultia IT, SL. amb NIF B82745076, per un import 
màxim de 101.216,38 euros (IVA inclòs), i ampliar-ne el termini d'execució fins el 28 
de febrer de 2021, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 87.273,91 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
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a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 72.127,20 
euros i import d’IVA de 15.146,71 euros amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació 
pressupostària D/22703/92612 0701, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2021. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 13.942,47 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net d'11.522,70 euros i import d’IVA de 2.419,77 euros amb tipus impositiu 
21%, a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. FIXAR en 4.182,49 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte, 
atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 
garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la 
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

15. – (3-098/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-098/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 261.000,00 euros, per fer front a despeses de la 
Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports sobrevingudes per la crisi 
sanitària derivada de la Covid-19, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 20092591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

16. – (3-099/2020) APROVAR l’expedient núm.3-099/2020 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’aportació provinent de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per atendre despeses derivades del Conveni en 
matèria d’atenció i informació ciutadana signat amb l’Ajuntament de Barcelona el 14 
de juny de 2018, per un import de 168.231,16 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 20092595; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 15 d'octubre de 2020

17. – (3-104/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-104/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 6.515.000,00 euros, per atendre despeses 
sobrevingudes per la crisi sanitària derivada de la Covid 19, de diversos projectes de la 
Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20100591; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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b) Mesura de govern

1. – Barcelona, ciutat de talent. 

El Sr. COLLBONI diu que els membres de la comissió ja coneixen el contingut d’aquesta 
mesura perquè la varen presentar al consell d’administració de Barcelona Activa i, a 
més a més, el director general d’aquest organisme, el Sr. Fèlix Ortega, ha mantingut 
una ronda d’entrevistes amb els grups municipals per donar-los detalls d’aquesta 
iniciativa. El Govern vol que aquesta mesura sigui un dels eixos del model econòmic, 
formatiu i de coneixement per al futur de la ciutat. Si bé aquest projecte ja s’havia 
pensat abans que es propagués la pandèmia de la covid-19, constata que després de 
la crisi actual encara té més rellevància, perquè representa una aposta per un dels 
vectors fonamentals del model econòmic de Barcelona, el qual volen que sigui 
inclusiu, sostenible i competitiu. En conseqüència, indica que han d’esmerçar esforços 
i dissenyar polítiques públiques per a la promoció del talent. Subratlla que aquesta 
política ha estat concertada amb molts agents de la ciutat, com ara associacions 
empresarials, entitats cíviques, universitats públiques i privades, cambres de comerç, 
sindicats i patronals, és a dir, amb tots aquells que formen part del sistema de 
formació de la ciutat de Barcelona.
A continuació, exposa que l’objectiu d’aquesta mesura és coordinar les polítiques 
públiques orientades a la generació, desenvolupament i atracció de talent a 
Barcelona, i fer-ho des de tots els punts de vista, dels joves, dels sèniors o de les 
dones, mitjançant la col·laboració publicoprivada, tot garantint que ningú perdi el tren 
de la revolució digital i del canvi de model productiu de la ciutat i del país. Apunta que 
el Govern ha marcat tres eixos d’actuació per abordar els tres objectius que ha 
esmentat: la generació, el desenvolupament i l’atracció de talent.
Pel que fa a la primera d’aquestes línies estratègiques, s’està intensificant la formació 
de vocacions científiques. En aquest sentit, apunta que més de 9.000 adolescents
passen cada any pels programes Steam i més de 13.000 estudiants reben orientació 
acadèmica i professional, especialment adreçada a la cultura emprenedora i a les 
vocacions científiques.
Amb relació al desenvolupament del talent, assenyala que la proposta que ha 
transcendit més als mitjans de comunicació consisteix en la formació de 3.000 
programadors durant els propers cinc anys, mitjançant la intensificació de la feina que 
es fa des de l’IT Academy, actualment situada al 22@, per al reciclatge i la 
professionalització de persones que han quedat fora del sistema educatiu o que volen 
trobar feina en el sector tecnològic. En relació amb aquest districte tecnològic, 
informa que el Cibernàrium es trasllada a Nou Barris, amb una clara voluntat de 
superar l’escletxa digital per origen social.
Quant a l’atracció de talent, argumenta que el capital, les empreses, les inversions i la 
feina qualificada segueixen el talent. Aquests dies, afegeix, se celebra la International 
Welcome Week, esdeveniment que canalitza i atreu el talent de la ciutat. En aquest 
context, hi ha previstes algunes activitats que han d’articular aquestes polítiques 
d’atracció de talent.
En conclusió, el Govern municipal vol augmentar, escalar i potenciar les polítiques de 
talent de la ciutat. En aquest sentit, anuncia que en el pressupost de 2021 s’hi 
destinaran més de 5 milions d’euros. Destaca que aquest any 2021 Barcelona Activa 
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tindrà el pressupost més alt de la seva història i es demostra, així, que el Govern està
convençut que les polítiques actives en els àmbits de la formació, la capacitació i el 
talent són les que tenen més futur per a la ciutat i per a la gent que busca 
oportunitats de futur.

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació d’aquesta mesura i el fet que el Govern 
municipal vetlli per generar, desenvolupar, atreure i fidelitzar talent a Barcelona. 
Exposa que en aquest moment Barcelona és la vint-i-unena ciutat del món en l’àmbit 
de la innovació i la tercera preferida per establir-hi start-ups. És, doncs, un dels pols 
d’Europa en serveis tecnològics i d’excel·lència formativa empresarial. A més a més, és 
la cinquena ciutat pel que fa la producció científica. El Grup d’ERC és conscient de la 
capacitat d’atracció de la ciutat de Barcelona i, per tant, comparteix l’oportunitat que 
representa el teletreball per continuar atraient talent.
Tanmateix, vol introduir alguns matisos a l’exposició anterior. En primer lloc, 
argumenta que cal retenir el talent existent i que malauradament any rere any es perd 
en sectors precaritzats, com el de la recerca. Així, destaca que la majoria de les beques 
doctorals se situen al voltant del salari mínim. En aquest context, cada any hi ha 
centenars de joves que acaben el doctorat a Barcelona i que es veuen abocats a 
buscar noves oportunitats a l’estranger per poder continuar el seu projecte 
d’investigació.
En segon lloc, apunta que l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat magnet, tal 
com es descriu a la mesura, ha de comportar vetllar per la qualitat de vida d’aquells 
que ja hi viuen i s’ha d’evitar que, davant l’arribada de nous teletreballadors, els quals 
se sobreentén que cobren salaris més alts, s’expulsin els veïns dels barris on han 
viscut tota la vida.
En tercer lloc, constata que aquesta mesura considera com a sinònims el talent i el 
talent digital, perquè totes les actuacions i programes que contempla el pressupost 
pertanyen a l’àmbit digital i tecnològic, o hi estan relacionats estretament. En aquest 
sentit, el seu grup entén que el talent no és una marca registrada del sector digital, 
sinó de molts altres sectors i, malgrat que és conscient de la importància que té la 
transformació digital en l’economia i en el teixit productiu, considera que el talent 
està repartit entre molts altres sectors, que també impulsen l’economia del país i 
sense els quals no podran sortir de la crisi actual.
A continuació, remarca que la ciutat pateix una escletxa digital important i, per tant, 
cal esmerçar esforços en aquest sentit.
Per acabar, reitera l’agraïment per la presentació d’aquesta mesura, però recorda que 
també caldrà fer un esforç gegantí en tots els àmbits per superar la crisi, començant 
per l’Administració pública, per redreçar la ciutat i el país, al marge dels tipus de talent 
que desenvolupi cadascú. 

El Sr. MASCARELL troba que aquesta mesura és positiva però, més enllà d’utilitzar els 
conceptes clàssics de vectors i d’eixos, creu que no és suficient. El Grup de JxCat ha 
anat coneixent la mesura per parts en els òrgans de Barcelona Activa i en converses 
amb el director general d’aquest organisme, però apunta que tot just el dilluns 
anterior els varen lliurar el document de base i, per tant, necessiten més temps per 
treballar-hi.
Tot seguit, exposa que el talent és un motor històric a Barcelona i acompanya els 
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altres motors, que són l’esforç de la gent, la diversitat i la vocació cosmopolita. 
Argumenta que a Barcelona el talent sempre ha estat un element molt important. 
Així, doncs, considera que és positiu que es faci un pla per al retorn del talent fugat, 
una oficina de benvingudes o que s’aposti per la pluralitat lingüística, tal com proposa 
el Govern municipal, i també que aquestes actuacions es facin des de les institucions 
esmentades a l’informe. Tanmateix, el seu grup entén que l’aposta bàsica i més 
important, que a mitjà termini implicarà un canvi substancial, ha de ser pel talent 
intern. Així, subratlla que tothom s’ha de sentir implicat en un projecte de ciutat on el 
talent de cadascú també pot ser decisiu. Puntualitza que quan el talent significa 
creativitat i innovació. Per tant, indica que el repte és crear un sistema econòmic i 
cultural que doni oportunitats al talent, el qual no sura precisament per manca 
d’oportunitats. Reclama que es prioritzi l’economia del coneixement científic i la 
recerca digital, però també que es doni valor tots els sectors, als artesans, als 
educadors, als venedors, als funcionaris i en definitiva als 250.000 professionals de 
Barcelona que conformen més de 100 professions i 40 col·legis professionals, perquè 
representen el coneixement pràctic, un coneixement que s’actualitza constantment i 
que té en el talent un element fonamental. Demana, doncs, que es reforci el cercle 
virtuós que comença amb una educació pensada per donar valor al talent de cadascú, 
que les famílies també donin valor al talent dels seus integrants, que les institucions 
donin valor al talent de tothom, que s’atragui el talent internacional i que Barcelona 
esdevingui una ciutat de gent talentosa en tots els àmbits i en totes les edats.
En conclusió, reclama que s’impliqui la societat civil en aquesta dinàmica. Assenyala 
que al segle XIX es deia que els catalans de les pedres en fan pans, dita essencialment 
relacionada amb el talent.
Per acabar, considera que la inversió que contempla aquesta mesura, de 5,5 milions 
d’euros, és insuficient i solament representa 3 euros per habitant. També constata 
que no hi hagi objectius quantificats ni mecanismes de seguiment per analitzar 
l’evolució de les polítiques. Reclama, doncs, ambició i gestió.

El Sr. SIERRA agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, la qual considera que 
pot ser una bona iniciativa, si més no teòricament, però en caldrà veure el
desenvolupament, els resultats l’eficàcia que tindrà per poder valorar-la. Tot i així, el 
Grup de Cs creu que la mesura és poc ambiciosa. En aquest sentit, apunta que la 
inversió de 5,3 milions d’euros és totalment insuficient tenint en compte la magnitud 
de la bretxa digital i de les noves tecnologies en el context de la pandèmia.
Tot seguit, pregunta si l’ajuntament disposarà de fons econòmics procedents de la 
Unió Europea, del Govern d’Espanya o de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, troba que aquesta mesura presenta deficiències pel que fa a la 
col·laboració publicoprivada, no solament en l’àmbit del coneixement i de les 
universitat, sinó també de l’emprenedoria, de les empreses i del teixit productiu de 
Barcelona. També considera que aquesta mesura hauria d’afectar altres àmbits i no 
s’hauria de limitar a la diversificació del teixit productiu de la ciutat, sinó que s’haurien 
d’aprofitar les oportunitats que representa l’Agenda 2030. Així, remarca que 
Barcelona serà la capital de la mobilitat, entre altres oportunitats que s’haurien de 
saber aprofitar en les circumstàncies actuals. 
En conclusió, valora positivament la iniciativa i demana que les puntualitzacions que 
ha fet no es prenguin com una crítica, sinó com aspectes a millorar. Afegeix que, en 
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les circumstàncies actuals, el seu grup troba a faltar una adaptació d’aquesta mesura a 
la realitat que ha generat la pandèmia de la covid-19. En tot cas, i fent esment de la 
dita que els catalans de les pedres en fan pans, augura que en el futur pròxim es 
reproduirà el relat de El lazarillo de Tormes i els barcelonins se les hauran de pensar 
totes perquè la situació serà molt dura. En aquest context, doncs, creu que 
l’ajuntament ha de ser molt més ambiciós.

El Sr. BOU agraeix al Sr. Collboni la presentació d’aquesta mesura de govern. El Grup 
del PP considera que aquesta mesura és necessària perquè es tracta d’una qüestió 
cabdal per a la ciutat de Barcelona. També agraeix al director general de Barcelona 
Activa, Sr. Ortega, i al seu equip que els hagin dedicat temps per explicar-los aquesta 
mesura.
Tot seguit, exposa que és imprescindible desenvolupar i atreure talent per fer de 
Barcelona una ciutat millor preparada per als reptes presents i per a aquells que 
inevitablement s’hauran d’afrontar durant els propers anys. Indica que Barcelona 
haurà de convertir el talent en la palanca per aconseguir un major equilibri del seu 
model productiu, en el qual convisquin els sectors tradicionals, que ja són 
capdavanters, amb altres sectors en auge. Per aquesta raó, el seu grup creu que la 
mesura s’orienta massa cap al talent digital i no fa el mateix èmfasi en altres tipus de 
talent, necessaris també actualment, com ara els referits als àmbits de la biomedicina 
o de l’economia verda i blava, entre d’altres. També els sorprèn que aquesta mesura 
no incideixi gaire en l’auge actual del teletreball pel que fa a l’atracció de talent 
internacional, de manera que no hi ha una proposta clara per adaptar les ofertes de la 
ciutat a aquesta tendència. 
Per acabar, subratlla que l’èxit d’una mesura no depèn solament del pressupost que 
s’hi destina, sinó sobretot de l’eficàcia de les actuacions. Així, doncs, malgrat que es 
pugui valorar positivament una mesura determinada, assenyala que aquesta no 
servirà de res si no hi ha indicadors clars i concrets que permetin mesurar-ne l’èxit un 
cop implementada.
Dit això, el seu grup es posa a la disposició del Govern per millorar la implementació 
d’aquesta mesura i garantir-ne l’èxit.

La Sra. PARERA agraeix la presentació d’aquesta iniciativa, que valora positivament. 
Sobretot agraeix la feina que fa Barcelona Activa, que és una bona eina i un gran actiu 
per a la ciutat que s’ha de saber aprofitar. Tanmateix, el Grup de Barcelona pel Canvi 
creu que aquest organisme necessita suport institucional i, per tant, totes les 
administracions s’han d’implicar per impulsar mesures que enriqueixin no solament la 
ciutat sinó tot el país.
Seguidament, considera que s’ha de començar a treballar en mesures molt més 
concretes i coherents. Si bé celebra que un document de l’ajuntament parli 
explícitament de col·laboració publicoprivada, aspecte que el seu grup sempre ha 
defensat i fins i tot exigit, perquè constata que el Govern municipal és reticent a 
aquest tipus de col·laboració.
D’altra banda, apunta que s’ha de potenciar la marca Barcelona, però també les 
relacions entre les universitats i les escoles de negocis per fer possible la transferència 
de coneixement del món acadèmic al món laboral i econòmic, qüestió que és bàsica.
A continuació, assenyala que s’acosta una gran crisi econòmica que afectarà la ciutat, i 
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Espanya en general, molt més que altres ciutats amb les quals Barcelona, com a gran 
capital que és, manté una competència directa. Per tant, en aquest context, i malgrat 
la desgràcia que significa la crisi, argumenta que Barcelona ha de ser capaç d’aprofitar 
les oportunitats que es presenten. En aquest sentit, opina que s’ha d’intentar que la 
ciutat sigui més competitiva que les altres capitals del món per poder atraure talent i 
retenir el que ja té. També s’ha d’intentar atraure més inversió. Per assolir aquest 
objectiu, afegeix, cal credibilitat internacional i institucional, i seguretat jurídica. 
Subratlla que els partits que hi ha al Govern de la ciutat també tenen responsabilitat al 
Govern de l’Estat i que el seu soci prioritari a l’ajuntament té responsabilitats al
Govern de la Generalitat, fins al punt d’ostentar-ne la presidència accidental. Per tant, 
demana a aquests partits que reflexionin perquè afirma que el procés independentista 
no ajuda a assolir aquests objectius, com tampoc les manifestacions del vicepresident 
del Govern espanyol contra el poder judicial, la proposta de reforma del poder 
judicial, sobre la qual Europa ha alertat.
En conclusió, insisteix a reclamar estabilitat, seguretat jurídica i credibilitat 
institucional.

El Sr. COLLBONI recorda que mesos enrere varen presentar l’estratègia Barcelona 
2020, la qual assenyalava que la fortalesa de l’economia rau en les persones i en la 
capacitat de formar, atraure, retenir i acollir el talent. Aquesta mesura de govern, 
afegeix, és la materialització d’aquesta prioritat que el Govern municipal de coalició va 
marcar sis mesos enrere.
En segon lloc, puntualitza que la mesura se centra en el talent tecnològic i científic, 
per desvetllar-lo, més que no pas en el talent digital. Tanmateix, es fa una aposta pel 
talent digital, entre altres raons perquè el salari mitjà en aquest sector, que és el que 
més ha resistit la crisi actual i l’únic que ha creat ocupació darrerament, és un 25 % 
superior a la mitjana de la ciutat. Per tant, remarca que és un sector amb una 
ocupació de qualitat.
Responent a alguns dels intervinents anteriors, admet que aquesta és una mesura 
coherent amb la història de la ciutat i aposta per la col·laboració publicoprivada en els 
projectes de futur. En aquest sentit, espera que en les pròximes setmanes podrà 
anunciar un projecte de col·laboració amb una gran companyia tecnològica del país i 
amb la Generalitat. Encara no ha pogut fer aquest anunci a causa dels canvis que 
s’han produït en el Govern de Catalunya, però espera que el podran fer en els pròxims 
dies, de manera que l’aposta de la ciutat i del seu Govern en aquest sentit encara serà 
més visible.

La Sra. BENEDÍ insisteix que una de les grans desigualtats que hi ha a Barcelona té 
relació amb l’accés a les noves tecnologies. Per tant, replica al tinent d’alcalde que si 
no es resol aquesta escletxa digital es perdrà molt del talent ocult que hi ha a la ciutat. 
Està d’acord que l’ocupació en el sector digital és de gran qualitat i té millors salaris, i 
l’escletxa digital deixa fora molts ciutadans d’aquests beneficis.

El Sr. MASCARELL recorda que dies enrere la presidenta de la Comissió Europea, la 
Sra. Von der Leyen, va manifestar que volia fer una revolució cultural a Europa basant-
se en els principis de la Bauhaus, és a dir, sumant funció i estètica. Replica al Sr. 
Collboni que Barcelona ja ho va fer fa moltes dècades perquè el talent suma funció i 
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estètica, i a més a més afegeix creativitat i innovació. Indica que tots els ciutadans 
tenen talent i aquesta és la idea de fons que s’hauria de recollir, perquè el talent 
digital és fonamental però no és l’únic.

El Sr. SIERRA comenta que s’han de diversificar els sectors productius de Barcelona i, 
per tant, aquest tipus de mesures s’haurien d’aplicar a tots els sectors. Insisteix, 
també, que s’han d’aprofitar les oportunitats que ofereix l’Agenda 2030.

El Sr. BOU està d’acord que el sector digital és prioritari. Matisa, però, que aquest és 
un sector transversal i, per tant, hauria de ser un motor i arrossegar els altres sectors 
econòmics, sense deixar-ne cap enrere.

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (01 OOFF2021) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2021 i 
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal•lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis 
de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la 
prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per 
serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de 
residus municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions 
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les 
esmentades Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies 
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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 PER APROVADA DEFINITIVAMENT la 
modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta proposta fa referència al dictamen per a 
l’aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2021, que és un pas previ a la 
negociació amb tots els grups municipals del pressupost municipal i de les ordenances 
fiscals per a aquest exercici. El Govern és conscient que hi ha moltes incògnites 
obertes, de manera que desconeixen amb precisió quins seran els ingressos 
provinents de l’Estat, els límits de l’endeutament o els recursos que vindran d’Europa. 
Tanmateix, hi ha la certesa que si en el proper Plenari no es presenten les ordenances 
fiscals per a 2021 no es podran aprovar abans del 23 de desembre, que és quan s’ha 
de celebrar el darrer Plenari de 2020. Per tant, subratlla que aquest és el primer 
tràmit d’aquest procés i afegeix que tindran moltes ocasions per dialogar i per pactar
les ordenances, que és el que pretén el Govern municipal.
Tot seguit, exposa que la proposta consisteix a congelar els tipus impositius de tots els 
impostos i taxes per a 2021. Recorda que enguany s’ha fet una actualització de les 
contribucions, la qual preveia que els recursos municipals augmentarien en 66 milions 
d’euros gràcies a les ordenances fiscals que es varen aprovar a final de 2019.
Tanmateix, informa que la recaptació de 2020 ha caigut en 183,7 milions d’euros 
respecte de la quantitat prevista.
A continuació, assenyala que la situació actual és difícil i sap que parlar de tributació 
en aquest moment és més difícil que mai. Presenten, doncs, el projecte d’ordenances 
fiscals en aquest context, amb les quals volen garantir l’equilibri entre allò que 
necessitarà la ciutat l’any 2021 i la contribució que els ciutadans i l’activitat econòmica 
han de fer al pressupost municipal. Indica que l’ajuntament no pot renunciar a 
disposar de tota la capacitat possible per poder prestar serveis, per ajudar aquells qui 
més ho necessiten i per impulsar la reactivació econòmica de la ciutat. En aquest 
sentit, remarca que enguany ja s’han aprovat els fons covid, dotats amb 30 milions 
d’euros, per impulsar la reactivació econòmica i s’han invertit un total de 90 milions 
per ajudar la ciutadania.
Tot seguit, apunta que en les ordenances fiscals que es presenten es congelen els 
tipus de tots els tributs i taxes, amb alguna excepció per assegurar la rebaixa fiscal al 
sector de la restauració, que ja s’ha fet aquest 2020 mitjançant un decret d’alcaldia
per rebaixar el 75 % de la taxa de terrasses. La voluntat del Govern és continuar 
treballant per tal que el sector de la restauració, un dels que pateix amb més 
intensitat aquesta crisi, pugui mantenir una activitat sostenible. Apunta que aquesta 
rebaixa en la taxa de terrasses representarà una disminució d’ingressos per a 
l’ajuntament de 12,7 milions d’euros.
D’altra banda, indica que es fan altres modificacions de caràcter més tècnic. Així, en 
l’IBI, l’ICIO i l’IAE es proposen millores de la bonificació per aprofitaments tèrmics i de 
l’energia solar, i fer-ne l’aplicació més fàcil. També s’introdueix una modificació de 
l’IBI per a les promocions públiques de cessió d’ús d’habitatge, per equiparar-les a les 
promocions de lloguer social, les quals ja gaudien d’aquesta mesura. A més a més, 
s’ajusten algunes tarifes o fins i tot se suprimeixen. Pel que fa a la taxa del sharing, 
que fins ara s’aplicava a bicicletes i motos, s’hi inclouen els patinets elèctrics d’ús 
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compartit. Finalment, es crea una tarifa de 2,50 euros per a les parades d’autobusos 
discrecionals, per evitar que els encotxaments i desencotxaments s’utilitzin per fer 
aparcaments de més durada. En resum, subratlla que pràcticament la totalitat de les 
tarifes de taxes es mantindran, tret d’alguns ajustos tècnics, i aquesta mesura 
significarà una reducció entre 60 i 70 milions d’euros dels ingressos municipals per a 
2021.
Pel que fa al calendari per a l’aprovació de les ordenances fiscals, comenta que a 
partir del moment en què el Plenari les aprovi provisionalment hi haurà 30 dies hàbils 
d’exposició pública, de manera que el mes de desembre se’n podria fer l’aprovació 
definitiva. Tot i que encara hi ha incògnites per resoldre en l’apartat d’ingressos, 
assenyala que l’aprovació de les ordenances fiscals és un primer pas per a l’elaboració 
del pressupost de 2021.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Exposa que amb aquest 
tràmit s’enceta el debat sobre la part d’ingressos del pressupost municipal, els quals 
han de permetre realitzar la despesa necessària. Creu que la paraula que defineix la 
situació actual és “incertesa” i per aquesta raó el mes d’abril el seu grup va registrar 
una proposició de llei al Congrés dels Diputats per permetre l’endeutament, l’ús dels 
romanents de tresoreria i de fons europeus o estatals. Remarca que mig any després, 
a causa de la tossuderia del Govern espanyol per aprovar un decret sobre els 
romanents municipals que no tenia el suport de cap grup de l’oposició, s’han pogut 
suspendre les regles fiscals i ara es pot començar a veure quins recursos podrà tenir 
l’Ajuntament de Barcelona.
Quant a les ordenances fiscals, assenyala que el projecte que presenta el Govern és 
totalment continuista i el seu grup creu que en aquest moment cal repensar la 
fiscalitat i prendre decisions valentes per posar aquestes ordenances al servei de les 
famílies i de les empreses de Barcelona, que pateixen una crisi molt severa.
Així, recorda que en aquesta comissió el mes de setembre de 2019 es va acordar 
aplicar una taxa d’ocupació de l’espai públic a l’activitat econòmica de grans empreses 
de distribució electrònica, però no saben en quin estat d’execució està.
En segon lloc, creu que s’ha de repensar l’ordenança de terrasses. Indica que l’estudi 
econòmic en què es basa el càlcul d’aquesta taxa en aquest moment no reflecteix la 
situació actual i, per tant, més enllà de la rebaixa provisional, s’ha de repensar a fons 
com es grava l’ús de l’espai públic.
En tercer lloc, opina que l’ajuntament, com a propietari de determinats espais, s’ha de 
comportar amb els llogaters de la mateixa manera que es demana que ho faci el 
sector privat. Per exemple, en el cas dels mercats no alimentaris, que estan patint 
molt intensament aquesta crisi, demana que es rebaixin els cànons o les figures fiscals 
amb què es cobren els lloguers per tal de garantir-ne la viabilitat.
Finalment, apunta que hi haurà un increment de l’IBI i suggereix que aquests recursos 
es destinin a evitar que la gent perdi l’habitatge o el local comercial. A més a més, al 
seu grup li consta que encara no s’ha publicat la convocatòria de 2020 de les 
subvencions per a les famílies monoparentals i pregunta com està aquesta qüestió.

La Sra. ARTADI expressa la perplexitat del Grup de JxCat per la manca de treball que 
denota la proposta del Govern, atès que no hi ha absolutament res de nou, i per la 
manca de diàleg amb els grups de l’oposició. Recorda que es va convocar una reunió 
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per al divendres anterior, que a darrera hora es va cancel·lar, i el Govern va els lliurar 
el document que presenta en aquesta sessió solament amb quaranta-vuit hores de 
marge per estudiar-lo, malgrat que fa molts mesos que el seu grup reclama reunions 
per parlar sobre el pressupost de 2021 i no els han convocat mai. Insisteix que aquesta 
proposta d’ordenances palesa que el Govern no té voluntat política ni cap projecte. 
Apunta que el manteniment de la rebaixa de la taxa de terrasses ja era conegut 
perquè el Govern l’havia anunciat, i l’aplicació de la taxa de sharing als patinets no fa
res més que equiparar les empreses que s’hi dediquen a altres companyies de sharing.
A continuació, critica que davant de la crisi més gran que hagi patit mai Barcelona
l’afany del Govern municipal per apujar impostos, que en una situació normal seria 
comprensible, és absolutament devastador. Pregunta, doncs, què pensa fer el Govern 
amb el pressupost i amb l’endeutament de què fa molts mesos que parlen. Subratlla 
que en aquest moment ja saben que les famílies i les empreses no podran assumir 
l’esforç necessari per superar aquesta crisi. Recorda que dies enrere el regidor Martí 
Grau va manifestar que no renunciava a aconseguir que el pressupost de 2021 fos 
superior al de 2020.
Per acabar, insisteix a preguntar què pensa fer el Govern, si dialogarà i compartirà 
informació amb l’oposició, o si es limitarà a fer pròrrogues.

El Sr. SIERRA observa que els membres del Govern duen màscares i, per tant, constata 
que saben que Barcelona és enmig d’una pandèmia. Tanmateix, creu que no són 
conscients de la realitat que viuen els empresaris i els autònoms de la ciutat. Entén, 
doncs, que el Govern no pot congelar les ordenances fiscals perquè en la situació 
actual no pot mantenir l’apujada que en va fer el 2020, que qualifica de sablazo i 
d’impuestazo, amb la complicitat de d’ERC i de JxCat, malgrat que aquests grups ara 
facin escarafalls. Remarca que aquesta apujada ja va ser injusta i inassumible quan es 
va aprovar, però a més a més en aquest moment les condicions han canviat del tot.
Per aquesta raó, anuncia el vot contrari del Grup de Cs a la proposta. Tot i així, 
reclama al Govern que negociï amb els grups de l’oposició perquè al carrer hi ha un 
clam perquè no es torni a perpetrar aquest abús impositiu. Assenyala que el 
pressupost és la mesura més important que adopta un ajuntament i critica que el 
Govern presentés aquesta proposta solament dos dies enrere perquè les ordenances 
fiscals indiquen una aproximació sobre quins seran els ingressos de l’ajuntament. 
Recorda que el Govern municipal presumia de posar i treure ministres, i que té el 
mateix color polític que el Govern de l’Estat, l’insta a obtenir recursos per a la ciutat. 
En aquest sentit, recorda que l’alcaldessa va acceptar un prec del seu grup sobre les 
regles de despesa, el nivell d’endeutament i els recursos que provinguin d’Europa, per 
tal que es cobrin menys impostos però alhora disposar de més recursos per salvar el 
major nombre possible de llocs de treball, d’autònoms i d’empreses de Barcelona.
En conclusió, el seu grup està disposat a negociar amb el Govern. Afegeix que els 
grups que varen aprovar les ordenances fiscals de 2020 presenten proposicions per 
rebaixar taxes. A més a més, constata que el Govern també és conscient que les 
circumstàncies han canviat, perquè ha presentat un expedient per rebaixar el cànon 
de la publicitat. Així, doncs, subratlla que si les circumstàncies han canviat per a 
l’ajuntament encara més han canviat per als empresaris petits i mitjans de la ciutat.

El Sr. BOU exposa que aquesta crisi és excepcional i està convençut que encara no 
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n’han vist els pitjors efectes. Assenyala que tothom tem allò que passarà quan el 
Govern central aixequi els ERTO, situació que durà una gran quantitat de gent a l’atur. 
En aquesta situació, doncs, entén que el Govern municipal ha de donar una resposta 
ferma i valenta per afavorir l’activitat econòmica i la generació de llocs de treball, 
perquè solament així es podran mantenir les polítiques socials necessàries, adreçades 
a les persones i famílies que pateixen més intensament la crisi econòmica, com els 
aturats, especialment els joves i els de llarga durada, i les famílies monoparentals.
Per tal de finançar les polítiques socials, el PP demana que es facin tres reformes que 
creuen imprescindibles. En primer lloc, proposa una reforma impositiva que redueixi 
la pressió fiscal que pateixen els ciutadans i el teixit econòmic de la ciutat: en segon 
lloc, reformar l'Administració municipal per fer-la més àgil i reduir despesa supèrflua, i 
en tercer lloc reformar les polítiques socials i de promoció econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona. Indica que l’any anterior el Govern municipal ja va ignorar aquestes 
peticions, va a dur a terme el que qualifica de destralada fiscal, la qual vol mantenir 
per a l’exercici de 2021, amb l’única excepció de les taxes de terrasses, perquè la 
congelació de les taxes implica mantenir el nivell impositiu. Critica, doncs, que el 
Govern continuï amb el mateix afany recaptador malgrat la situació d’extrema 
vulnerabilitat de l’economia i l’amenaça real de destrucció generalitzada de llocs de 
treball. Així, constata que es manté el tipus de l’IBI, després de l’increment que s’ha 
produït en aquest impost l’any 2020, de manera que en aquest moment és un 60 % 
superior al de Madrid. També apunta que es consolida l’augment de les tarifes de les 
àrees verda i blava, l’increment del 83 % de la taxa de clavegueram o la taxa de 
recollida de residus domèstics, que en els termes en què està plantejada és totalment 
injusta. També esmenta el recàrrec en l’impost turístic, que malgrat que sigui petit és 
incomprensible, en plena crisi turística.
En definitiva, considera que aquestes ordenances no tenen com a objectiu fomentar 
l’activitat econòmica ni alleujar la pressió fiscal als barcelonins, en un moment de 
profunda crisi. Per aquesta raó, anuncia el vot contrari del seu grup en aquest tràmit 
inicial i farà les al·legacions oportunes, amb l’esperança que el Govern rectifiqui la 
proposta. El seu grup és partidari que hi hagi pressupost i ordenances fiscals, però no 
pas aquestes.

La Sra. PARERA recorda que a la darrera sessió de la comissió el Grup de Barcelona pel 
Canvi va formular un prec perquè es revisessin totes les ordenances fiscals i el Govern 
va assegurar que hi estava treballant. Constata, però, s’ha limitat a convocar-los a una 
reunió per explicar-los que han decidit no fer res. No sap si el Govern és conscient que 
per revertir la situació econòmica actual les ordenances fiscals són una eina molt 
necessària, però reitera que s’ha limitat a congelar tributs, amb l’excepció de la taxa 
de terrasses, que de poc serveix als establiments de restauració si cada quinze dies els 
fan tancar. Argumenta que l’activitat econòmica no s’ha congelat, sinó que es troba 
en caiguda lliure, de manera que la congelació dels tipus impositius no significa cap 
ajuda al teixit econòmic, sinó que obliga les empreses a destinar una part proporcional 
dels ingressos molt més important que l’any anterior a pagar impostos, perquè 
l’activitat i la recaptació ha disminuït. Per tant, indica que s’ha de rebaixar la càrrega 
impositiva, mesura que no prenen ni el Govern de la Generalitat, ni el Govern de 
l’Estat ni el Govern municipal. Insisteix, doncs, que la congelació de tipus impositius 
no és suficient i afirma que no ajudarà a reactivar l’activitat econòmica. 
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En conclusió, indica que encara són a temps per asseure’s a negociar seriosament i 
reclama que el Govern no es limiti a convocar-los a una reunió per informar que ha 
decidit no fer res. En aquest sentit, apunta que a l’ordre del dia hi ha propostes de 
tots els grups que van en la mateixa direcció i que proposen una rebaixa de la càrrega 
impositiva. Reclama al Govern, doncs, que reflexioni.
Per acabar, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposta.

La Sra. BALLARÍN recorda que falten 63 dies fins al 23 de desembre, de manera que 
tenen 63 dies per dialogar, temps que considera suficient. Adverteix, però, que si 
aquestes ordenances no s’aproven aleshores sí que quedaran congelades, sense 
possibilitat de fer cap rebaixa ni modificació. Reclama, doncs, que els grups de 
l’oposició facin un exercici de responsabilitat i que no afirmin que hi ha manca de 
diàleg perquè insisteix que tenen 63 dies per dialogar.

La Sra. ARTADI manifesta que el Govern municipal també ha de ser responsable, però 
en aquest moment no veu que ho sigui. Així, exceptuant la mesura sobre les terrasses, 
que ja es va prendre a l’estiu, indica que l’apujada impositiva de 2020 s’hauria d’haver 
fet el 2021, el 2022 o fins i tot el 2023, però acusa el Govern d’avançar-la per tal que a 
les pròximes eleccions els ciutadans s’hagin oblidat de l’increment que es va fer el 
2020. A més a més, diu que no és veritat que s’hagin congelat de tipus impositius 
perquè s’han apujat alguns impostos, principalment la nova taxa de residus, i han 
denunciat reiteradament que era el pitjor moment per prendre aquesta mesura i que 
aquesta figura tributària és merament recaptatòria. Afegeix que molts restauradors, 
després de l’apujada de la taxa de terrasses de 2020, l’any 2021 pagaran més que el 
2019.
Finalment, torna a preguntar si el Govern presentarà un projecte de pressupostos, 
perquè no es poden limitar a parlar dels impostos sense saber què passarà amb 
l’endeutament i com pensen gastar aquests recursos.

El Sr. SIERRA replica a la Sra. Ballarín que el seu grup dedicarà 63 dies, 500 nits i tot el 
temps que calgui per parlar d’aquesta qüestió perquè ells són una oposició 
responsable. Adverteix que el seu no aprovaria mai un pressupost que se situï als
antípodes ideològics, que és on situa la formació de l’alcaldessa Colau, però en les 
circumstàncies actuals estan disposats a parlar-ne i a exercir una oposició 
responsable. Tanmateix, apunta que el Govern ha de donar la primera passa i, per 
tant, en un context que ha canviat tant, no pot mantenir les mateixes ordenances 
fiscals.

El Sr. BOU assegura que el seu grup està disposat a negociar i que farà tot el que pugui 
perquè Barcelona tiri endavant. Reclama, però, que el Govern entengui la situació en 
què es trobarà en un futur pròxim i que no es limiti a aplicar pedaços. Així, doncs, tot i 
que el Govern pugui esperar que es produeixi algun miracle, li demana que s’assegui a 
parlar i a pactar amb els grups de l’oposició.

La Sra. PARERA recorda que tots els grups de l’oposició, tret d’ERC, mesos enrere 
varen aprovar una modificació pressupostària perquè són responsables. Demana al 
Govern, doncs, que no els doni lliçons de responsabilitat perquè ja han demostrat que 
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en tenen. Tanmateix, considera que amb aquesta proposta el Govern fa una 
declaració d’intencions molt clara, malgrat que quedin 63 dies per negociar, i anuncia 
que no vol rebaixar la càrrega fiscal. Si això no és així, reclama que el Govern expressi 
la seva voluntat de negociar i aleshores el seu grup estarà disposat a parlar-ne. 
Recorda que gairebé tots els grups varen votar en contra de les ordenances fiscals, en 
una situació econòmica que era molt millor que l’actual.

La Sra. BALLARÍN puntualitza que si aquestes ordenances fiscals no s’aproven 
provisionalment aquest mes automàticament es prorrogaran per a l’exercici de 2021. 
Insisteix que és una qüestió tècnica i no pas cap amenaça.

La Sra. ARTADI critica que el Govern pugui obrir torn d’intervenció quan vol i que els 
grups no puguin replicar. Anuncia la reserva de vot del seu grup i recorda que l’any 
2020 ja s’ha rebaixat la taxa de terrasses sense esperar a l’aprovació de les noves 
ordenances fiscals i, per tant, no cal que els amenaci.

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.

3. – (CO 2020-10/11) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de Fira 
Internacional de Barcelona amb l’objecte d’incorporar una nova Disposició Transitòria 
Segona, de conformitat amb el text que s’incorpora en l’expedient administratiu. 
SOTMETRE aquest acord i l’expedient a informació pública per un termini de trenta 
dies, d’acord amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals; i en el cas de no presentar-se al·legacions, TENIR-LA per definitivament 
aprovada, i com a conseqüència, RATIFICAR, en virtut de l’article 322 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord adoptat pel Consell General de Fira 
Internacional de Barcelona, en la sessió extraordinària celebrada virtualment el 19 de 
maig de 2020, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 
d’incorporar una nova Disposició Transitòria Segona. 

El Sr. MARTÍ GRAU exposa que, a conseqüència de la situació actual, es va acordar 
amb totes les institucions que participen a Fira Internacional de Barcelona la 
modificació dels estatuts per tal de suspendre durant dos anys el procés de renovació 
dels membres del consell d’administració. Exposa que aquest organisme passa per un 
moment molt difícil perquè l’activitat a què es dedica és de les més afectades per 
l’epidèmia, s’han hagut de suspendre molts congressos i fires, de manera que ha 
tingut una caiguda de facturació molt important. Fira de Barcelona va demanar al 
Govern municipal que autoritzés aquesta modificació dels estatuts i es va valorar que 
tenia sentit mantenir el mateix consell d’administració per gestionar la institució en 
aquesta època difícil. Agraeix, doncs, aquesta proposta perquè hi havia la possibilitat 
que els consellers que havien de ser substituïts haguessin volgut marxar, però en canvi 
s’han mostrat disposats a continuar en aquest moment de tanta dificultat. Espera que 
aquest sigui un període curt. En tot cas, comenta que aquesta modificació estatutària 
s’ha d’aprovar en els òrgans corresponents de totes les institucions que participen a 
Fira de Barcelona, i en el cas de l’ajuntament l’òrgan competent és el Plenari.
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El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Anuncia l’abstenció del seu 
grup, perquè malgrat la lectura que el Sr. Martí fa d’aquesta mesura cal garantir els 
relleus en els diferents organismes.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Assenyala que la rotació 
en els membres dels organismes és positiva però subratlla que la situació actual és 
excepcional. El seu grup ha revisat els informes dels serveis jurídics de la Direcció 
d’Empreses i ha arribat a la conclusió que la disposició transitòria que es proposa és 
ajustada a llei. Espera, doncs, que la mesura sigui tan transitòria com sigui possible, 
que la situació econòmica es normalitzi aviat i que es pugui tornar a la normalitat.

El Sr. SIERRA expressa el desig que aquest període excepcional sigui com més curt 
millor i que Fira de Barcelona pugui recuperar aviat l’activitat normal. Anuncia el vot 
favorable del Grup de Cs.

El Sr. BOU creu que la rotació de càrrecs és positiva i, a més a més, en aquest cas és 
avalada pels estatuts de Fira de Barcelona. Tanmateix, apunta que en la situació actual 
no és fàcil per als membres del consell d’administració continuar en el càrrec. Per 
tant, anuncia el vot favorable del Grup del PP.

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

El Sr. MARTÍ GRAU agraeix el vot de tots els grups i demana a ERC que es replantegi el 
posicionament de cara al plenari perquè tenen la responsabilitat de la política 
econòmica del país i la vicepresidència de Fira de Barcelona. Entén que convé donar 
senyals que en aquesta institució hi ha consens i unanimitat entre la societat civil, la 
Cambra de Comerç, que dona suport a aquesta mesura, i tots els grups polítics.
Insisteix, doncs, que el partit que governa la política econòmica de la Generalitat no 
pot quedar fora d’aquest acord.

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

4. – (19S18373-003) RECTIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 20 de 
desembre de 2019, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació i 
renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, en el sentit que 
l’aplicació pressupostària dels exercicis 2020 i 2021 ha de ser 0703-85001-93311, en 
lloc de 0701-75321-93311, restant inalterat la resta de l’acord. ANUL·LAR 
l'autorització i disposició a favor de Fira 2000, SA, de la despesa total de 2.630.019,76 
euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 
75321 93311 del pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2021, d’acord 
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amb l’establert en el pacte primer I b) de l'esmentat conveni. 

El Sr. MARTÍ GRAU comenta que s’havia decidit que les aportacions econòmiques a 
Fira de Barcelona per als anys 2020 i 2021 constessin al capítol 7, però atès que són 
aportacions de capital i no pas subvencions haurien de constar al capítol 8. Per tant, 
amb aquesta mesura l’únic que es fa és traslladar aquestes aportacions per als anys 
2020 i 2021 del capítol 7 al capítol 8. Per tant, apunta que des del punt de vista del 
resultat econòmic aquesta mesura no té cap impacte, sinó que simplement és un ajust 
per harmonitzar l’aportació de l’ajuntament amb allò que fan la resta 
d’administracions que participen a Fira de Barcelona.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Anuncia la reserva de vot 
del seu grup als punts 4 i 5. Es miraran aquests expedients amb calma abans 
d’expressar el vot definitiu al Plenari.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Entenen que aquesta és 
una qüestió tècnica, que es limita a fer una reclassificació entre capítols del
pressupost municipal. Vistos els informes jurídics de la Direcció de Serveis d’Empreses, 
no han trobat res que no sigui correcte.

El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del Grup de Cs per poder estudiar aquest 
expedient més detingudament.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP perquè aquestes aportacions de 
capital són necessàries.

La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi als punts 4 i 5 
de l’ordre del dia.

El Sr. MARTÍ GRAU agraeix els vots favorables i es mostra disposat a donar totes les 
explicacions que calgui als grups que encara tenen dubtes o no tenen tota la 
informació per poder emetre el vot definitiu. En tot cas, reitera que es tracta d’un 
tràmit que no té major significació.

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

5. – (20XF0606) AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de Fira 2000, SA, la despesa total de 
2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0703 85001 93311 del pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0703 85001 93311 del pressupost de l’any 
2021, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost posterior 
a l’actual, d’acord amb l’establert en el pacte primer I b) del Conveni de col·laboració 
signat entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de 
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Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al 
finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira Internacional de 
Barcelona.

Tractada conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia.

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

6. – (DP-2020-27806) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer Reina 
Amàlia núm. 10, grafiada en el plànol annex, amb la finalitat de constituir un dret de 
superfície a favor d’entitats sense ànim de lucre per a la rehabilitació integral de 
l’edifici i la gestió posterior dels habitatges de lloguer social i, d’acord amb allò que 
disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 
TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la 
finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica si en un termini 
de 6 anys no s’ha destinat a la mateixa en els termes de l’article 50 del referit 
Reglament; AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona a constituir un dret de superfície a favor d’entitats sense ànim de lucre per 
un termini de 99 anys per a la rehabilitació integral de l’edifici i la gestió posterior dels 
habitatges de lloguer social, així com a percebre, en el seu cas, l’import que es 
determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics i 
privats necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis 
de la contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

El Sr. MARTÍ GRAU suggereix que es debatin conjuntament els punts 6, 7, 8 i 9 de 
l’ordre del dia, relatius a cessions de finques a l’Institut Municipal de l’Habitatge.

El PRESIDENT estableix que el punt 6 es tracti per separat, perquè així ho demana el
portaveu del Grup de JxCat, però accedeix a tractar conjuntament els punts 7, 8 i 9.

El Sr. MARTÍ GRAU comenta que es tracta de la cessió gratuïta a l’IMH de la finca 
situada al carrer de la Reina Amàlia, número 10, al Raval, per constituir un dret de 
superfície per noranta-nou anys, a favor d’entitats sense afany de lucre, per a la 
rehabilitació integral d’aquest edifici i la posterior gestió dels habitatges destinats a 
lloguer social. Afegeix que aquesta finca té 766 metres quadrats, consta de planta 
baixa amb altell i quatre plantes superiors, amb vuit habitatges desocupats.

La Sra. BENEDÍ anuncia la reserva de vot del Grup d’ERC i emplaça el Govern municipal 
a solucionar el tema de la compra del gimnàs Sant Pau, que justament és darrere de la 
finca del carrer de la Reina Amàlia. També demana al Govern que compleixi l’acord del 
Plenari, del mes de maig de 2018, sobre la compra de l’immoble on hi ha el gimnàs 
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que ha esmentat, per tal de garantir-ne la continuïtat. Creu que fins que no es trobi 
una solució per a aquest gimnàs no té sentit iniciar l’expedient de la finca del carrer de 
la Reina Amàlia, número 10.

El Sr. MASCARELL apunta que han demanat que aquest punt es tracti per separat 
justament per aquesta mateixa raó, perquè podria semblar que es tracta d’una de les 
cessions habituals que es fan a l’IMH per construir-hi lloguer social. Tanmateix, apunta 
que aquest és un exemple paradigmàtic d’alguns defectes de la política d’habitatge 
del Govern de Barcelona en Comú, que fan grans anuncis i titulars però que finalment 
no es tradueixen en cap actuació concreta. Recorda que l’ajuntament va comprar 
aquesta finca el mes de juny de 2017, en el marc d’una operació que el Govern va 
anunciar ostentosament perquè suposadament havia de servir per salvar el gimnàs 
Sant Pau. Això no obstant, després de tres anys i mig de la compra aquest gimnàs té 
un gran risc de desaparèixer, malgrat la gran tasca social que fa en el barri, i durant 
aquest temps els llogaters que quedaven a l’edifici han hagut de conviure amb 
narcopisos a la mateixa escala i amb una incertesa absoluta. Indica que a Ciutat Vella 
hi ha altres edificis que es troben en la mateixa situació, com les dels carrers de 
Lancaster números 7, 9 i 11, o d’En Robador 43. Per tant, anuncia la reserva de vot del 
Grup de JxCat a la proposta.

El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del Grup de Cs per defensar l’activitat del 
gimnàs Sant Pau, que té incidència no solament al Raval sinó a tota la ciutat. També 
pregunta a quines entitats sense ànim de lucre es concedirà la cessió si és que ja s’han 
determinat, o si bé aquest és un anunci genèric. En segon lloc, vol saber quins efectes 
tindrà aquesta cessió sobre la finca on hi ha el gimnàs Sant Pau.

El Sr. BOU anuncia la reserva de vot del Grup del PP. Considera que és positiu fer 
aquesta cessió a l’IMH, però recorda que el Govern té un compromís amb el gimnàs 
Sant Pau, que s’ha de complir. 

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

El Sr. MARTÍ GRAU respon que quan es fa una cessió a l’IMH sempre s’indica quin 
tipus d’actuació farà aquest organisme, si farà l’habitatge directament, si el cedirà en 
dret de superfície o si el cedirà a alguna entitat per construir-hi habitatge dotacional, 
entre altres possibilitats. És després de la cessió quan l’IMH fa les gestions, 
evidentment amb concurrència i complint tots els requisits legals, per fer-ne 
l’adjudicació.
Pel que fa al gimnàs Sant Pau, apunta que la finca del carrer de la Reina Amàlia només 
hi té una relació de veïnatge. Per tant, el tràmit que es fa en aquest moment és 
independent d’allò que passi amb la finca del gimnàs i té sentit per si mateix. 
Assenyala que l’IMH i el Districte de Ciutat Vella poden donar una informació més 
completa abans del Plenari als grups que han anunciat la reserva de vot. Dit això, 
l’objectiu del Govern és adquirir l’edifici on hi ha el gimnàs i estan negociant aquesta 
compra amb la propietat, perquè això permetria ampliar la promoció d’habitatge 
social i a més a més garantir que aquest gimnàs mantingui l’activitat, que ha tingut un 
paper central, tal com ja s’ha esmentat. Admet que de vegades les negociacions amb 
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els propietaris privats no són fàcils, però espera que en aquest cas hi hagi un desenllaç 
feliç. Així, doncs, sense llevar gens d’importància a aquesta qüestió, insisteix que no 
hauria de condicionar l’operació relativa a aquest punt de l’ordre del dia.

La Sra. BENEDÍ destaca la tasca ingent que ha fet el gimnàs Sant Pau abans i durant la 
pandèmia, i recorda que va oferir les seves instal·lacions durant la primera onada. 
D’altra banda, indica que l’ajuntament ja fa temps que negocia amb la propietat 
d’aquest immoble i reclama que el Govern hi busqui una solució. Afirma que en 
aquest cas el Govern municipal no ha demostrat sensibilitat social.

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

7. – (DP-2020-27851) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte la finca de 
domini públic situada al carrer Binèfar núm. 22-26 (finca resultant HD/7 1 del Projecte 
de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora Urbana de 
l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’Oliva, Binèfar i el límit del terme 
municipal de Sant Adrià del Besós, a Barcelona), grafiada en el plànol annex, destinada 
a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 
lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 
adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb 
les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

El President anuncia que els punts 7, 8 i 9 es tractaran conjuntament.

El Sr. MARTÍ GRAU exposa que en el cas de les finques del carrer de Binèfar i del 
passatge d’Arriassa, al barri de la Verneda i la Pau, es tracta d’un dret real 
d’aprofitament per cinquanta anys. L’IMH en la primera construirà 54 habitatges 
dotacionals de lloguer social i en la segona 124. Pel que fa a la finca del carrer de 
Lisboa, es tracta d’un dret real de superfície per 75 anys, on l’IMH construirà 130 
habitatges de protecció oficial, que prioritàriament s’utilitzaran com a allotjament 
temporal per cobrir les necessitats del Programa Habita Carmel. Aquest programa, 
afegeix, aborda el problema d’habitatge que afecta de manera significativa
determinats indrets d’aquest barri i creu que aquesta actuació l’hauria de pal·liar.

La Sra. BENEDÍ anuncia el vot favorable del Grup d’ERC als tres punts. Sobre el punt 8 
vol fer constar que la total inacció del Govern municipal durant els dos mandats 
anteriors ha posat en perill les vides dels veïns. Considera que aquesta mesura 
s’hauria d’haver pres fa molt de temps.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat als tres punts. Tanmateix, 
quant al punt 7 de l’ordre del dia, fa notar que, tal com fan cada dimecres. avui es 
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tornaran a manifestar vint-i-dues associacions de veïns, AMPA i escoles, entre altres, 
que reclamen l’ampliació del CAP de la Pau i del centre de dia. Espera, doncs, que el 
procés que comença amb aquest expedient també doni resposta a la qüestió dels 
equipaments que caldrà construir com a resultat de la urbanització d’aquest sector de 
la Verneda.
Respecte del punt 8 de l’ordre del dia, reclama que es comencin a buscar solucions 
per als afectats pel PGM del Carmel. En aquest sentit, apunta que en aquest moment 
en aquest barri hi ha tres edificis que s’han d’enderrocar urgentment i que estan 
afectats per aquest pla. 
Finalment, pel que fa al tercer expedient, apunta que és important complir la promesa 
de construir els habitatges anunciats.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs als tres punts.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP als tres punts. Subratlla que el seu 
grup sempre estarà a favor de construir habitatge de lloguer social.

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

El Sr. MARTÍ GRAU agraeix els vots favorables. Insisteix que en el cas del Carmel, a 
més de continuar amb la política d’habitatge, que durant els darrers anys ha estat
important, s’hi aplicarà un pla de barri amb una orientació específica i amb un accent 
especial en les polítiques d’habitatge per fer-hi una actuació una mica més 
contundent durant els propers anys.

La Sra. BENEDÍ pregunta quin pressupost tindrà aquest pla de barri que anuncia el Sr. 
Martí, perquè si ha de ser com el de l’any anterior no tindrà cap mena de pressupost 
extraordinari i serà complicat de dur a terme.

El Sr. MARTÍ GRAU informa que el pressupost per al Pla de Barris serà de 150 milions 
d’euros i durant els propers mesos donaran les xifres per barris. Insta la Sra. Benedí 
que, atès que el seu partit gestiona l’economia a la Generalitat, perquè es facin les 
convocatòries corresponents a la Llei de barris i aleshores l’ajuntament podrà tenir un 
pressupost extraordinari per a aquestes actuacions que no haurà de sortir del 
pressupost municipal. Subratlla que aquesta és una obligació que té el Govern de la 
Generalitat i ja fa massa anys que no fa la convocatòria corresponent, que sí que es 
feia durant l’època del tripartit. 

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.

8. – (DP-2020-27853) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal 
d’habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), a la finca situada al carrer de Lisboa 
núm. 35.B-67 (referència cadastral 9668253DF2896H0000WW) per un termini de 
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setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per destinar-la a la construcció d’habitatges 
amb protecció oficial, que seran utilitzats prioritàriament com a allotjament temporal 
derivat de les necessitats del Programa Habita Carmel; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions 
o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret 
de superfície d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; 
INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

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.

9. – (DP-2020-27854) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte de la 
finca de domini públic, qualificada urbanísticament com a clau HD/7 (sistema 
d’habitatge dotacional públic), en virtut del “PMU en l’àmbit comprès entre els carrers 
de Guipúscoa, Ca N’Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del 
Besós, aprovat definitivament el 31.05.2013, situada al passatge d’Arriassa, s/n, 
grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges 
dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 
TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 
FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 
FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord.

Tractada conjuntament amb el punt 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

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

10. – (DP-2020-27897) MODIFICAR el pacte quart (cànon) del document de formalització de 
la concessió d’us privatiu que té per objecte la conservació, subministrament, 
instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la 
ciutat de Barcelona, subscrit el 27 de juny de 2016 amb la societat Clear Channel 
España S.L.U., de conformitat amb els informes de la Direcció de Serveis de 
Planificació i Coordinació de Patrimoni de data 1 i 6 d’octubre de 2020 
respectivament, que consten a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorporen 
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al present acord, en el sentit i pels conceptes següents: a) ESTABLIR un cànon pel 
període prorrogat de la concessió per import de 5.812.500.- €; b) ESTABLIR un reforç 
del manteniment per import de 369.783,06.- €; c) ACCEPTAR l’oferiment a cost zero 
per un total de 9 campanyes de la realització del disseny de les creativitats i producció 
de la cartelleria dels 6 circuïts que té a la seva disposició l’Ajuntament de Barcelona; i 
d) MANTENIR l’import d’inversió (750.000.- €) i de manteniment (1.947.939,32.- €); 
MANTENIR inalterables la resta de pactes de l’esmentat document i la seva remissió al 
Plec de clàusules regulador de la concessió; FORMALITZAR la modificació en 
document administratiu; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

El Sr. MARTÍ exposa que amb aquesta mesura es pretén fer una modificació de les 
condicions econòmiques per als nou mesos de pròrroga vigent del contracte de 
concessió del mobiliari urbà, adjudicat l’any 2016 i que finalitza el març de 2021. 
Comenta que aquesta modificació ha estat sol·licitada pel titular de la concessió 
davant de la situació actual del mercat publicitari per tal d’equilibrar el contracte. 
Informa que la petició inicial que va fer l’empresa Clear Channel era una rebaixa del 
70 % del cànon. Afegeix que les dades sobre el mercat publicitari, publicades en 
diferents estudis, confirmen que aquest mercat ha patit una davallada d’activitat 
propera al 50 %. Així, doncs, han arribat a un acord inicial amb l’empresa, que és el 
que porten a votació, que consisteix en el manteniment íntegre de la despesa en 
inversió que ha de fer l’empresa en tot el mobiliari urbà, un increment del 18 % de les 
actuacions de manteniment per desinfectar les marquesines de la xarxa de bus, i una 
reducció de l’aportació monetària del 50 %. Considera que aquest acord és just i 
alhora preserva els interessos municipals en aquest àmbit. En definitiva, apunta que el 
conjunt d’aquestes modificacions suposa una reducció del 38 % del cànon, mesura 
que fa possible la continuïtat del contracte i que reforça les actuacions que tenen com 
a objectiu la inversió i la millora del mobiliari públic.
D’altra banda, comenta que l’alternativa era suspendre el contracte, de manera que 
s’haurien perdut aquests ingressos i probablement aquest no sigui el millor moment 
per fer un nou concurs. Per tant, considera que aquest acord, treballat pels tècnics de 
la Direcció de Patrimoni, és molt positiu.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Anuncia el vot favorable 
del seu grup. En primer lloc, agraeix la feina ingent i professional que fan els tècnics 
municipals, com s’ha demostrat en aquest cas. Tanmateix, recorda que el contracte es 
va prorrogar perquè en finalitzar-ne la vigència la situació econòmica no era la millor, 
de manera que suggereix que es comenci a plantejar què s’haurà de fer en finalitzar la 
pròrroga. En tot cas, reitera el sentit positiu del vot per tal de garantir que els 
ingressos de l’ajuntament siguin els màxims possibles i que les activitats 
concessionades es desenvolupen en les condicions adients.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Entén que l’empresa 
concessionària sol·liciti rebaixar les obligacions atès que, en aquest moment crític, la 
despesa en publicitat és el primer àmbit on les empreses han hagut de fer retallades. 
Troba, doncs, que la proposta que es fa des dels serveis tècnics és correcta.
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El Sr. SIERRA comenta que en una intervenció anterior es referia precisament a això, 
quan deia que les circumstàncies han canviat i que a la pandèmia hi ha associada, a 
més a més d’una crisi sociosanitària, una crisi econòmica greu. Per aquesta raó sap 
que el Govern és conscient de la situació i també per això anuncia el vot favorable del 
Grup de Cs, perquè és millor un mal acord que no percebre cap tipus d’ingrés. Aquest, 
afegeix, és el mateix capteniment d’empresaris i autònoms de la ciutat. Així, doncs, 
insta el Govern a tenir la sensibilitat que els barcelonins necessiten.

El Sr. BOU considera que la pròrroga del contracte amb Clear Channel no és un mal 
acord i opina que una rebaixa del 50 % del cànon durant nou mesos significa que 
l’ajuntament n’ha fet una bona gestió.

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

El Sr. MARTÍ GRAU agraeix els comentaris dels portaveus. Afirma que el Govern 
analitzarà la situació econòmica i estudiarà què s’ha de fer a l’hora de convocar el nou 
concurs. Indica que aquest és un mercat que oscil·la molt, que ha estat molt afectat 
per l’epidèmia i, per tant, hauran de prendre les decisions que garanteixin millor el 
màxim ingrés per a l’ajuntament. En tot cas, apunta que és obvi que aquest seria un 
mal moment per convocar un concurs d’aquest tipus i, per tant, en acabar-se la 
concessió estudiaran si les condicions han millorat o si s’ha de trobar algun altre tipus 
d’acord. En aquest cas, afegeix, s’hauria d’aprovar en aquesta comissió.
D’altra banda, assenyala que quan hi ha canvis en les condicions del mercat és 
obligatori negociar amb les empreses concessionàries, tal com s’ha fet en aquest cas i 
en molts altres. Puntualitza que aquesta qüestió no té res a veure amb les taxes ni 
amb les ordenances, independentment que aquestes es puguin incrementar o reduir, 
hi ha la possibilitat de donar suport i ajuts, tal com han explicat a bastament el Sr. 
Collboni i la Sra. Ballarín en la presentació de les ordenances fiscals a l’inici de la 
sessió. Creu, doncs, que no s’han de barrejar els contractes concessionals amb les 
ordenances fiscals de l’ajuntament perquè són qüestions totalment diferents.

El Sr. SIERRA demana precisament al Sr. Martí que no barregi qüestions. Apunta que 
als autònoms i als empresaris barcelonins els han canviat les condicions del mercat i 
els ingressos, i per aquesta raó l’ajuntament no els hauria d’aplicar l’apujada 
desmesurada d’impostos que el Govern va perpetrar, amb ERC i JxCat, en les 
ordenances fiscals de 2020.

El Sr. MARTÍ constata que hi ha dues posicions que s’han manifestat sempre, la 
d’aquells que volen eliminar impostos, com el Sr. Sierra, i els que creuen que la 
fiscalitat és indispensable perquè l’Estat i el sistema funcionin, això sí, adaptada a les 
condicions i als nivells de renda, i amb possibles devolucions i subvencions als sectors 
més afectats. Aquestes, doncs, són dues visions del món, la confiança cega en el 
mercat o la necessitat d’un regulador que hi intervingui. Les formacions del Govern 
comparteixen aquesta segona visió, tant si al Sr. Sierra li agrada con si no li agrada.

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/1335) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona 
acorda: Instar el Govern Municipal a prendre les següents mesures durant el temps 
d’aturada de l’activitat econòmica: PRIMER.- Suspendre les taxes i estudiar la 
suspensió de la resta de tributs municipals durant els períodes d’aturada d’activitat 
econòmica com a conseqüència de la contenció de la pandèmia. SEGON.- Fomentar i 
promocionar a través de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) els acords d’ajornament 
d’impostos i informar de forma proactiva d’aquesta possibilitat a les empreses i 
autònoms de la ciutat afectades directament per l’aturada de l’activitat econòmica 
com conseqüència de la contenció de la pandèmia. TERCER.- Informar de forma 
proactiva, des dels serveis de l’Oficina d’Atenció a les empreses, de mesures com els 
ERTOs per impediment, permetent així la bonificació al 100% de la quota de la 
Seguretat Social dels treballadors i treballadores. QUART.- Instar l’Estat a prendre 
mesures en l’àmbit fiscal que permetin l’alleujament de la càrrega fiscal per a 
autònoms i PIMES, i a exonerar de forma directa, i sense necessitat de tramitació, la 
quota de la Seguretat Social del règim d’autònoms per a les persones professionals 
vinculades directament als sectors afectats. 

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Exposa que la situació 
actual és molt complicada per a moltes famílies i per al teixit empresarial de 
Barcelona, especialment per a les pimes i els autònoms. Afegeix que la situació 
sanitària també és molt complicada, com mostren les dades diàries, i això obliga a 
prendre decisions molt dures per garantir el dret a la salut pública, però és evident 
que també tenen efectes molt negatius sobre l’economia. En aquest context, apunta 
que es pot donar un suport retòric als sectors econòmics i generar falses expectatives 
amb propostes que no es podran aplicar.
Per aquestes raons, el seu grup proposa que se suspenguin les taxes i que s’estudiï la 
suspensió de la resta de tributs durant els períodes d’aturada de l’activitat econòmica 
a causa de la pandèmia. En segon lloc, demana que la informació sobre acords 
d’ajornament i de fraccionament d’impostos arribi a tots els autònoms i empreses 
petites i mitjanes. En tercer lloc, creu que s’hauria de garantir que la informació 
d’ERTO per impediment, els quals permeten la bonificació del cent per cent de la 
quota de la Seguretat Social, també arribi de forma efectiva a tothom. En darrer lloc, 
palesa que la part més important de factura fiscal de les grans empreses de la ciutat 
es paga a l’Estat, especialment mitjançant l’IRPF, l’impost de societats i les quotes a la 
Seguretat Social. Per tant, considera que les mesures que proposa el seu grup 
s’haurien de prendre en l’àmbit estatal i també de les altres administracions, en la 
mesura que sigui possible.
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Tot seguit, manifesta que aquesta és una proposta rigorosa, seriosa i que es pot 
aplicar. Per tant, posen aquesta iniciativa a consideració dels grups municipals perquè 
pensen que és positiva per a la ciutat i els pot situar al costat dels sectors productius, 
comercials i turístics de Barcelona, que estan patint molt. En conclusió, més que no 
pas un suport retòric, assenyala que aquests sectors han de menester un suport 
efectiu i amb mesures factibles per pal·liar els efectes negatius de la crisi.

El Sr. MASCARELL recorda que des de fa temps diuen que és l'Administració qui ha de 
fer un esforç més gran per evitar fins allà on sigui possible que les famílies i negocis 
s’hagin d’endeutar fins a nivells insostenibles. Apunta que l’endeutament de les 
famílies i dels negocis posa en risc el futur del teixit productiu i els llocs de treball. Per 
tant, opina que és el moment de rescatar els ciutadans, els autònoms, les pimes i els 
llocs de treball, i d’ajudar-los a disminuir despeses. En aquest sentit, creu que és 
crucial donar liquiditat als comerços i als negocis de la ciutat amb mesures àgils i que 
redueixin la burocràcia al mínim. Així, opina que en aquest moment és millor fer un 
gran esforç per concedir subvencions i ajudes a fons perdut per mantenir al màxim el 
teixit productiu, que no pas haver de pagar subsidis d’atur durant molts anys.
Per aquestes raons, des del primer moment el Grup de JxCat han demanat que es 
valorin individualment les possibles modificacions tributàries, sense condicionants 
ideològics de cap mena. Per això, el seu grup ha expressat la reserva de vot en el 
debat sobre les ordenances fiscals, perquè han de valorar quin és el marge d’actuació 
de l’Ajuntament de Barcelona i fins on és possible reduir la pressió fiscal als ciutadans i 
a les empreses, tenint en compte que la reducció d’ingressos s’haurà de compensar 
mitjançant l’endeutament, mesura que fa mesos que reclamen, o amb retallades 
pressupostàries. Tanmateix, assenyala que el 95 % dels impostos que es paguen a 
Catalunya els recapta l’Estat, i d’aquí ve la importància del punt 4 de la proposició, 
perquè l’alleujament real per a autònoms i pimes vindrà de l’Estat, governat pels 
mateixos partits que governen a l’Ajuntament de Barcelona.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, perquè assenyala un 
camí que comparteixen. En conclusió, constata que si la gent no pot treballar no 
podran pagar gaires impostos. 

El Sr. SIERRA celebra que els grups d’ERC i de JxCat s’acostin als posicionaments que el 
Grup de Cs ja defensava el mes de desembre de 2019 respecte a les ordenances fiscals 
de 2020, però sense la gravíssima crisi econòmica associada a la pandèmia. Aquesta 
crisi, afegeix, no ha estat causada solament per la contenció de la pandèmia, tal com 
es diu literalment a la proposició, sinó també pel Govern de la Generalitat. En aquest 
sentit, critica les mesures que el Govern de Catalunya ha pres contra els sectors de la 
restauració i de l’oci nocturn. Així, doncs, la mateixa formació que afirma que aquesta 
mesura no és retòrica, tenia moltes altres opcions, tal com s’ha demostrat en altres 
llocs d’Espanya on hi ha hagut confinaments perimetrals però els bars i restaurants 
han continuat oberts. També qualifica d’aberrants les mesures que s’han pres en 
l’àmbit de l’oci nocturn, perquè els varen dir que podrien obrir, les empreses varen 
recuperar personal dels ERTO per poder generar algun ingrés perquè estan molt 
endeutades, però finalment els varen obligar a tancar els establiments. Pregunta, 
doncs, si el suport que volen donar amb aquesta proposició als sectors econòmics no 
és merament retòric. Espera que la resposta sigui negativa.
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Dit això, comenta que han presentat una esmena per afegir un cinquè punt al text per 
instar la Generalitat que renunciï a l’impost turístic. Atès que l’esmena no ha estat 
acceptada, insisteix que aquesta mesura és solament retòrica. Recorda que fins i tot el 
Sr. Puig reconeixia que aquest no és el moment per incrementar l’impost turístic. 
Assenyala que hi ha un tram de l’IRPF autonòmic que Generalitat el podria rebaixar, 
de manera que els grups que reclamen aquestes mesures al Govern municipal i al 
Govern de l’Estat haurien de començar per aplicar-les en aquelles administracions on 
tenen responsabilitats. En definitiva, celebra aquest canvi de capteniment.
D’altra banda, acusa el Sr. Martí de fer populisme quan diu que el Grup de Cs no vol 
que hi hagi impostos. Contràriament, assegura que la seva formació està a favor dels 
impostos, creu en l’estat del benestar i té una orientació socialdemòcrata molt 
marcada, allò que no vol, però, és escorxar els contribuents, que és el que fa aquest 
Govern municipal.

El Sr. BOU exposa que aquesta proposició inclou mesures per afavorir els sectors 
afectats per l’aturada de l’activitat econòmica decretada per la Generalitat. Considera 
que aquesta aturada és injusta, culpabilitza determinats sectors, com el de la 
restauració, de l’expansió de la pandèmia i els perjudica greument. Denuncia que 
aquesta actuació de la Generalitat serveix de distracció perquè els ciutadans no es 
fixin en la gestió nefasta que ha fet de la crisi, i subratlla que el grup proposant forma 
part d’aquest Govern de la Generalitat. Suposa que per aquest motiu insten 
l’ajuntament i l’Estat a adoptar mesures per fer front als efectes d’aquesta aturada de 
l’activitat econòmica, però no inclouen cap reclamació al Govern autonòmic perquè 
augmenti les escasses ajudes anunciades als sectors afectats.
A continuació, i malgrat que les mesures que inclou aquesta iniciativa van en la 
mateixa línia de la proposició i el prec que presenta el Grup del PP, creu que la 
demanda de disminució dels tributs municipals és insuficient, perquè es limiten a 
demanar que s’estudiï aquesta reducció. Reconeix que ja és un pas, però el seu grup 
va més enllà. Tal com ha dit en una altra intervenció, l’ajuntament ha de tenir la 
valentia de dur a terme una reforma fiscal que alleugi la pressió fiscal que pateixen 
alguns sectors i autònoms profundament afectats per la crisi econòmica, una reforma 
de les ordenances fiscals que inclogui excepcions i reduccions automàtiques per fer 
front a aquesta aturada de l’activitat econòmica i a d’altres que es puguin produir en 
els propers mesos.
Seguidament, es mostra d’acord amb les mesures incloses en aquesta proposició i, per 
tant, anuncia el fot favorable del seu grup, amb l’objectiu de donar suport als sectors 
afectats per l’aturada imposada per la Generalitat.

La Sra. PARERA mostra la sorpresa pels canvis de posició que de vegades fa el grup 
proposant. En tot cas, celebra que hagi presentat aquesta proposició i anuncia el vot 
favorable del Grup de Barcelona pel Canvi. Espera que aquest capteniment del grup 
proposant signifiqui que han entès que cal una rebaixa de la pressió fiscal. Tal com ha 
dit la Sra. Ballarín en el debat d’un punt anterior, tenen 63 dies per negociar, ERC és el 
soci prioritari del Govern municipal sobretot a l’hora de negociar temes econòmics i 
fiscals. Espera, doncs, que se sumin a les propostes dels altres grups de l’oposició per 
renegociar a la baixa els impostos i ajudar així tots els sectors econòmics. Recorda que 
el grup proposant també té una part de la paternitat de les ordenances fiscals vigents, 
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perquè sense el seu suport probablement no s’haurien aprovat.
Tot seguit, troba sorprenent que es facin reclamacions als governs municipal i de 
l’Estat però que s’oblidi el Govern de la Generalitat. Assenyala que el vicepresident 
econòmic de la Generalitat és qui en aquests moments presideix el Govern i recorda 
que aquesta Administració ha aprovat uns impostos que inclouen una apujada 
impositiva important. També indica que el grup proposant està negociant amb el 
Govern d’Espanya el suport als pressupostos de l’Estat, que també inclouen una 
apujada impositiva important. Demana, doncs, al grup proposant menys equidistància 
i més claredat en els seus posicionaments reals. Els pregunta, doncs, si creuen que en 
la situació actual els impostos s’han d’abaixar o no. Amb la presentació d’aquesta 
iniciativa, que valora positivament i per això el seu grup hi dona suport, intueix que 
estan preocupats per la reactivació econòmica.
En conclusió, espera que aquest capteniment tingui continuïtat i que puguin treballar 
en allò que els ciutadans i els sectors econòmics necessiten realment.

La Sra. BALLARÍN diu que el Govern sap perfectament que els barcelonins i els titulars 
d’activitats econòmiques, sobretot de la petita economia de la ciutat, fa vuit mesos 
que estan en una situació complicada. Per aquesta raó varen promoure una 
modificació pressupostària per crear un fons de 90 milions d’euros per donar suport
als ciutadans i a l’activitat cultural, 30 milions dels quals eren per reactivar la petita 
economia de la ciutat.
En l’àmbit fiscal el Govern també ha adoptat un seguit de mesures, però demana als 
grups de l’oposició que no enganyin a ningú perquè, un cop aprovades les ordenances 
fiscals, la llei és taxativa i no es pot exonerar ningú del pagament dels imposts 
municipals ni de les taxes. L’única excepció, afegeix, són les taxes quan no es dona el
fet imposable, com en el cas de les terrasses quan no hi ha hagut ocupació del domini 
públic, o en el cas de la recollida de residus sòlids quan no se n’han generat.
Feta aquesta apreciació, recorda que el Govern municipal va aprovar dos decrets per 
exonerar del pagament de la taxa de terrasses i vetlladors mentre va durar l’estat 
d’alarma. També va fer un decret per exonerar del pagament del preu públic de 
recollida de residus comercials durant els tres mesos i mig que va durar l’estat 
d’alarma. Constata, doncs, que han pres les mesures que eren de la seva competència 
i assegura que també se suspendran aquestes taxes mentre duri el tancament de 
negocis decretat per la Generalitat.
Pel que fa a la proposició, diu que es pot estudiar la reducció d’impostos, però creu 
que tots coneixen les dificultats legals per dur a terme aquesta reducció.
Quant a les mesures que ha adoptat el Govern municipal, apunta que la bonificació de 
la taxa de terrasses ha tingut fins ara un cost de 7,3 milions d’euros, la de guinguetes 
5,2 milions i el preu públic de recollida de residus comercials 3,7 milions. Per tant, 
enguany l’ajuntament ha bonificat un total de 16,2 milions d’euros a causa de la 
manca d’activitat econòmica, mesura que ja s’ha aplicat.
Pel que fa als ajornaments i fraccionaments, assenyala que aquesta és una pràctica 
habitual que fa l’Institut Municipal d’Hisenda. Recorda que quan es va decretar l’estat 
d’alarma varen crear una oficina tributària i un dels objectius principals que tenia era 
fer plans individualitzats per ajornar el pagament de tributs. Afegeix que han reforçat 
aquesta oficina per ampliar els fraccionaments i ajornaments, de manera que és palès 
que el Govern hi està treballant. Puntualitza que recomanen que es facin 
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fraccionaments per comptes d’ajornaments dels tributs per facilitar-ne el pagament.
Quant a la informació que els demanen, està d’acord que un dels principals reptes que 
té l'Administració municipal és informar tots els sectors sobre les mesures que es van 
aprovant. En aquest sentit, informa que des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de 
Barcelona Activa el 23 de març ja es va posar en marxa la web Barcelona Activa al teu 
costat, des del qual s’informa de totes les mesures de suport impulsades per les 
diferents administracions. Aquesta web, afegeix, s’actualitza permanentment, és molt 
intuïtiva i inclou informació sobre els ERTO i sobre tots els temes que poden ser útils 
per a l’activitat econòmica. Subratlla que en aquest moment ja l’han visitada 120.693 
usuaris únics, una dada que demostra que aquest recurs és utilitzat de manera 
massiva.
Amb relació a les mesures proposades per alleujar la càrrega fiscal a pimes i 
autònoms, el Govern creu que són desitjables i per aquest motiu instaran l’Estat 
perquè les aprovi per ajudar aquests sectors econòmics. Tot i així, també li sorprèn 
que en la proposició no esmenti la Generalitat, institució on governa el grup 
proposant, ni se li reclami que ajudi els sectors empresarials o altres. Creu que ningú 
té cap esperança pel que fa als ajuts que pugui atorgar la Generalitat, situació que 
considera trista.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la proposició, 
amb el benentès que la suspensió de taxes només es pot fer en aquells casos que no 
es doni el fet imposable, perquè la normativa ho prohibeix.

El Sr. CASTELLANA replica que el seu grup no ha canviat el capteniment i assegura que 
sempre han fet propostes per una fiscalitat més justa, per tal que els que tenen més 
paguin més i els que tenen menys paguin menys, que no és allò que proposen i que 
han fet històricament alguns grups, que han augmentat l’IVA de manera generalitzada
o que han implementat impostos molt regressius, i que permeten l’existència 
d’offshores, d’elusió fiscal i de paradisos fiscals. Argumenta que aquest és el debat de 
fons, que el patrimoni pagui els impostos que es mereix, tot i que no sigui la matèria 
que aborda aquesta proposició.
Respecte a les mesures de la Generalitat, replica a la Sra. Ballarín que espera que 
tinguin un resultat més positiu que la mesura per a la concessió de terrasses, perquè 
s’ha trigat molt a resoldre la majoria de les sol·licituds. De fet, indica que un local de 
Gràcia va rebre la notificació que podia instal·lar una terrassa quan ja s’estava 
desmantellant. No troba adequat, doncs, fer judicis de valors sobre les esperances 
que desperten determinades iniciatives. En aquest sentit, destaca que la Generalitat 
ha obert una línia de 40 milions d’euros per fer front al tancament de 15 dies, 
quantitat superior als 30 milions que va aprovar el Govern municipal per a totes les 
actuacions, i la llista de tots els ajuts que ha atorgat la Generalitat durant aquest 
temps s’ha publicat.
D’altra banda, replica al Sr. Sierra que l’impost turístic el paga el client i si no hi ha 
client no hi ha impost. Així, doncs, aquest tribut no té cap efecte sobre l’empresari. En 
tot cas, està totalment amb les manifestacions que feia el Sr. Puig en el sentit que 
aquest no és el millor moment per aplicar un recàrrec a l’impost turístic, sinó de fer 
promoció. Ara bé, no comparteix l’opinió que durant tot l’any 2021 s’hagi d’exonerar 
del pagament d’impostos, perquè això dependrà de la situació que hi hagi l’estiu
següent, i si l’activitat es recupera s’haurà de tornar a cobrar impostos. Per tant, 
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assenyala que les mesures s’han d’adequar a la situació.
Finalment, apunta que a més a més de les bonificacions també es poden donar 
subvencions.
Agraeix el suport de tots els grups a la iniciativa, malgrat que s’hagin fet alguns 
comentaris que no considera afortunats.

El Sr. MASCARELL entén que la iniciativa demana que el Govern municipal explori vies 
per reduir la pressió fiscal. Opina que és una petició molt pertinent ateses les 
circumstàncies i no troba convenient convertir aquesta qüestió en un debat de cotilla 
ideològica tradicional. Diu que avui han sabut que el Sr. Sierra és socialdemòcrata i 
constata, doncs, que les coses poden canviar molt i en molt poc temps, especialment 
en situacions com l’actual, que obliguen a fer aquests canvis.
En segon lloc, entén que la proposició demana que l'Administració municipal sigui més 
proactiva amb les empreses per informar-los sobre els ajuts que poden rebre i salvar 
així els seus negocis. També troba que és una mesura correcta.
En tercer lloc, es proposa que es reclami al Govern de l’Estat que impulsi mesures 
valentes per alleugerir la càrrega fiscal a les empreses i als autònoms. Considera que 
és essencial treballar en aquesta línia i puntualitza que cada administració té la seva 
responsabilitat en aquest àmbit. Però aquesta actuació, que és decisiva, és 
competència de l’Estat.
Per acabar, insisteix que si la gent no pot treballar no podrà pagar gaires impostos. 
Indica que la proposició va en aquesta línia i per aquesta raó el seu grup hi dona 
suport.

El Sr. BOU celebra que ERC s’afegeixi al seny empresarial. Percep que a la Comissió de 
Presidència celebrada aquell mateix matí i també en aquesta hi ha canvis d’actitud en 
favor de l’economia dels barcelonins, i pensa que aquesta és la direcció en què s’ha de 
treballar perquè no n’hi ha d’altra. Adverteix que si no ho volen fer amb ganes i per 
pròpia voluntat ho hauran de fer a la força, però aleshores es farà tard i malament.

La Sra. BALLARÍN diu irònicament que, en nom de l’únic partit socialdemòcrata 
declarat que hi ha al consistori, a més a més d’ERC, votaran a favor de la proposició. 
Reitera que si hi ha una aturada obligada de l’activitat, es prendran aquelles mesures 
que són competència del Govern municipal, com ara condonar taxes, però insisteix 
que en impostos com l’IBI o l’IAE ara per ara no hi poden intervenir. Es mostra 
disposada a estudiar altres fórmules, com les subvencions per a aquelles persones que 
realment ho necessitin, però torna a dir que la Llei reguladora de les hisendes locals 
no els permet intervenir en algunes figures fiscals, malgrat que Barcelona té la sort de 
disposar de la Carta municipal, que els ha permès fer els decrets que ha esmentat 
anteriorment i aprovar determinades mesures. En tot cas, manifesta que el sentit 
comú no pot ser mai vulnerat pel dret.

El Sr. SIERRA anuncia que no farà ús del minut que li correspon per les al·lusions 
personals que ha rebut, però estarà encantat de fer arribar a la resta de regidors 
l’ideari de Cs.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1313) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
presentar a partir d’ara, a cada sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe mensual de gestió, de retiment de comptes i d’impacte de les mesures de 
suport a l’activitat econòmica que s’han dut a terme des de l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa i altres empreses municipals. Caldrà especificar totes les 
mesures impulsades, i per a cadascuna de les mesures impulsades, el calendari 
previst, el pressupost que s’hi ha destinat i el pressupost que s’ha executat, el número 
de beneficiaris als que s’ha arribat i els es pretenia arribar, per tant, el resultant 
obtingut i els punts de millora a desenvolupar. 

El Sr. MASCARELL exposa que qualsevol ciutadà, petit empresari, autònom o 
assalariat, viu en la incertesa, amoïnat per salvar l’empresa, pendent d’aconseguir un 
préstec o una subvenció, renegociar el lloguer, en definitiva per sobreviure. Aquest 
ciutadà sap que es troba enmig d’una pandèmia desconeguda però que té 
conseqüències molt dures en termes sanitaris i econòmics, però també sap que hi ha 
un conjunt d’administracions que no sempre estan a l’alçada de les circumstàncies. 
Molta gent té la impressió que l’Ajuntament de Barcelona afronta aquesta crisi amb 
poca convicció per endeutar-se i amb poca eficàcia per actuar correctament i per 
aconseguir que els ciutadans se sentin acompanyats. Critica que el Govern es limiti a 
fer múltiples rodes de premsa, més de 250 al llarg de la crisi, de manera que les 
explicacions es repeteixen diverses vegades i no sempre amb el mateix sentit o amb el 
mateix titular. Parla de recursos però mai no s’arriba a saber si el problema s’arriba a 
resoldre, i no avalua mai el resultat de les actuacions. Considera que aquesta dinàmica 
és molt negativa per als ciutadans. A més a més, denuncia que el Govern municipal 
afegeix un cert desordre a les complexitats pròpies de la crisi, actitud que no ajuda a 
afrontar la situació. Així, afirma que el ball de mesures és constant i la intenció sembla 
que sigui més d’autopromoció que no pas útil per als ciutadans.
Lamenta haver de fer aquestes consideracions però creu que descriuen la realitat. 
Assegura que hi ha moltes persones que els diuen que no entenen les mesures que 
proposa l’ajuntament, que no saben si els afecten i que no se senten acompanyats. En 
definitiva hi ha molta gent a la qual la manera de fer de l’ajuntament provoca 
inseguretat.
A continuació, creu que ni tan sols el Sr. Collboni podria dir quantes mesures ha 
presentat i aplicat el Govern des del mes de març, quins col·lectius han pretès 
atendre, quin objectiu realista té cada mesura, a quants beneficiaris ha arribat 
realment, quanta gent n’ha quedat al marge, quin impacte real ha tingut i quines 
mesures correctores s’han pogut aplicar sobre la marxa. Aquestes, afegeix, són 
preguntes lògiques que haurien de tenir resposta en aquest moment, no al final de la 
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crisi. Assenyala que hi ha tecnologia, talent i mitjans per saber permanentment com 
està la situació, però falta la voluntat per multiplicar la transparència i l’eficàcia de les 
actuacions. Així, opina que en aquest moment els ciutadans no poden avaluar la 
repercussió real d’allò que s’ha fet i d’allò que s’està fent durant els darrers nou 
mesos.
El Grup de JxCat vol un ajuntament del segle XXI i no pas del segle passat. En aquest 
sentit, apunta que els ciutadans volen tenir clar què s’està fent, com i quan, i com se’n 
pot beneficiar, perquè té dret a saber-ho. Així, doncs, indica que si es vol tenir una 
ciutat veritablement democràtica s’han d’optimitzar recursos, processos i calendaris, 
les mesures s’han de poder verificar en temps real. Reclama, doncs, que el Govern faci 
política en temps real perquè, malgrat que sembli que pot ser més arriscada, és la que 
avui necessita Barcelona. Afegeix que ja era necessari abans de la crisi de la covid-19, i 
en aquest moment encara ho és més, saber què es gasta i com es gasta cada euro, i 
els beneficis que comporta. El Govern en alguna reunió li ha dit que no és possible una 
administració d’aquest tipus, però altres ciutats, com Hèlsinki, Seul, Chicago o Berlín, 
ho desmenteixen, perquè aquestes ciutats donen respostes i resultats a temps real no 
pas cada mes com es demana en aquesta proposició, ni cada tres mesos, com proposa 
el Govern. Creu que Barcelona pot donar resposta a temps real i no fer-ho suposa 
perdre oportunitats de millora cada dia, cosa que no es poden permetre.
Per totes aquestes raons, proposen al Govern que per tal de ser més transparents i 
eficaços, especialment en un temps d’urgències i de creixement esgarrifós de la 
precarietat com l’actual, creï un model de gestió i un sistema d’indicadors pensat 
perquè, d’una banda, l’ajuntament es gestioni de forma més eficient i transparent, i, 
per altra banda, perquè el conjunt dels ciutadans puguin entendre què s’està fent en 
cada moment i participar-hi. Assenyala que els indicadors han de mostrar clarament 
cada mesura iniciada, els recursos que s’hi han dedicat, l’efectivitat, els calendaris i els 
beneficiaris als quals va adreçada, i també s’han de comparar els resultats que es van 
obtenint amb l’objectiu inicial i s’hi han d’introduir les correccions que calgui.
Argumenta que la crisi actual és molt ràpida i té efectes contundents.
Tot seguit, comenta que s’han proposat algunes esmenes transaccionals que 
desvirtuen completament el sentit de la proposició, com ara elaborar un informe cada 
tres mesos. Insisteix que no es tracta de sortir del pas amb la presentació d’un 
informe cada tres mesos, sinó de crear un model de gestió més innovador i que estigui 
a l’alçada de la ciutat i de les circumstàncies. Els hauria agradat poder acceptar les 
esmenes però afirma que els ciutadans no hi guanyarien res. Reitera que els efectes 
de la crisi es fan sentir cada dia i si l’Ajuntament de Barcelona no és capaç de tenir 
indicadors de gestió per avaluar-ne l’evolució a mínim un cop el mes, vol dir que és 
incapaç de gestionar la resposta a aquesta crisi. Insisteix que aquesta no és una crisi 
cíclica, com d’altres, sinó que hi ha una pandèmia que provoca una crisi i cada dia 
presenta problemes diferents i, per tant, calen respostes immediates.
Per acabar, ofereix al Govern la col·laboració del seu grup per ajudar-lo en la 
conceptualització, el disseny o la posada en marxa d’aquestes mesures, que 
simplement consisteixen a modernitzar la manera de fer de l’ajuntament per posar-lo 
al servei dels barcelonins en el context de la crisi actual.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Fent referència al debat del 
punt anterior, admet que s’han pres mesures molt dures per fer front a la crisi 
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sanitària, però argumenta que no haver-les pres hauria significat desoir l’opinió dels 
científics i dels epidemiòlegs. Opina, doncs, que no fer cas dels científics és fer un flac 
favor a l’economia i els podria obligar a prendre mesures molt més severes en les 
setmanes properes, les quals tindrien un impacte irreversible. Entén que no pertoca
discursos fàcils, que no tenen en compte la complexitat de la situació.
Quant a la proposició, anuncia el vot favorable del Grup d’ERC perquè recull tres 
factors molt importants que afecten el sector públic. En primer lloc, manifesta que cal 
fer avaluació de les polítiques públiques i informar-ne la població perquè tothom 
pugui valorar quin impacte real tenen aquestes polítiques. En segon lloc, creu que 
calen indicadors per poder fer comparacions i estudiar més a fons diferents ràtios, 
amb l’objectiu d’arribar a nivells més òptims, decidir quines polítiques són les més 
adequades i avaluar quines tenen un impacte més gran segons els recursos que s’hi 
han dedicat. En tercer lloc, subratlla la necessitat que l'Administració sigui 
transparent. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, a més a més, s’ha de garantir que 
les empreses del grup municipal siguin el màxim de transparents perquè aquests ens 
executors de moltes de les polítiques municipals puguin ser fiscalitzats fàcilment.
A continuació, creu que el Govern municipal hauria de fer un calendari d’execució i un 
pressupost per a cada una de les mesures que presenta. En aquest sentit, comenta 
que al darrer Plenari del Districte de Sants es va presentar una iniciativa relacionada 
amb el Pla de xoc de comerç sense pressupost ni calendari. Assenyala que és positiu 
tenir idees i propostes, però s’han de calendaritzar i pressupostar. Afegeix que les 
mesures també haurien d’incloure el nombre i el tipus de beneficiaris a quin van 
adreçades. Entén que aquests informes s’haurien de publicar al portal de 
transparència perquè tots els ciutadans els puguin consultar.

El Sr. SIERRA reprèn el debat anterior i apunta que hi ha indrets de la resta d’Espanya 
on s’han pres mesures per combatre la crisi sociosanitària però no s’hi han tancat 
bars, restaurants ni locals d’oci nocturn, i aquests establiments han adoptat una sèrie 
de precaucions per evitar els contagis. Reconeix que algunes de les decisions poden 
ser dures d’assumir, però constata que malgrat aquest tancament en aquest moment 
continuen augmentant les xifres d’afectats i de morts pel coronavirus.
Quant a la proposició, anuncia el vot favorable del Grup de Cs. Entén que és molt
complex fer informes mensuals sobre l’impacte que tenen les mesures que adopta el 
Govern municipal, però si el grup proposant diu que és possible fer-los i s’ofereix a 
ajudar el Govern per elaborar-los, estaran encantats de veure que la Generalitat, 
l’Àrea Metropolitana i la Diputació de Barcelona, institucions on JxCat governa amb 
altres partits. En tot cas, insisteix que fer aquests informes mensuals és complex i fins i 
tot estaria d’acord amb l’esmena que ha presentat el Govern per tal que aquests 
informes siguin trimestrals.

El Sr. BOU també fa referència al debat del punt anterior i comenta que el Gremi de 
Restauració va fer algunes propostes per evitar el tancament dels establiments. Fins i 
tot es varen oferir a controlar el rentat de mans, l’ús de màscares i la distància de 
seguretat. En definitiva, es comprometien a vetllar no solament pel negoci, sinó 
també per la salut de la clientela. Com a conseqüència del tancament d’aquests locals, 
hi ha grups de joves, però també d’adults, que s’organitzen per beure en colla per tot 
arreu. Constata, doncs, que aquesta activitat està totalment descontrolada i significa 
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un problema. Subratlla que els barcelonins són llatins i per tant és molt complicat
tancar totalment aquests establiments. Admet que algunes de les mesures que es 
podrien prendre no són competència de l’ajuntament, però suggereix que el Congrés 
dels Diputats podria declarar l’estat d’excepció. Així, és partidari de decretar un toc de 
queda de les 10 del vespre fins a les 6 del matí, que al migdia els bars i restaurants 
puguin servir menús i, si cal, sopar a les 7 o a les 8 del vespre, tot amb les mesures de 
seguretat pertinents. Creu que el tancament nocturn és convenient perquè el consum 
d’alcohol a aquestes hores incita les conductes de risc. Comenta que s’ha reunit amb 
diversos representants de la restauració i li asseguren que el sector està 
completament destruït.
Pel que fa a la proposició, anuncia el vot favorable del Grup del PP. Considera que és 
una iniciativa positiva, que afavoreix la responsabilitat municipal i el rendiment de 
comptes, tal com el seu partit fa molt de temps que reclama. Creu que és 
especialment important que es doni informació sobre el cost i els resultats de 
cadascuna de les mesures adoptades. Per tant, s’ha de definir amb anterioritat quins 
seran els indicadors d’èxit de cada mesura, a curt i a llarg termini. Com a exemple, 
esmenta les polítiques actives d’ocupació, de les quals el Govern municipal fa molta 
difusió. Apunta que sovint es compten les persones contractades durant el temps que 
dura la subvenció del Govern, però pregunta si se’n fa un seguiment a llarg termini, 
quan la subvenció s’acaba. També critica que s’avaluïn les polítiques del Govern 
segons la quantitat de recursos que s’hi destinen i no pas segons l’eficàcia d’aquestes 
polítiques.
En conclusió, pensa que aquesta és una bona proposició, que té l’objectiu de facilitar 
el rendiment de comptes del Govern municipal i, per tant, reitera el suport del seu 
grup a la iniciativa.

La Sra. PARERA comenta que, per respecte al grup que presenta aquesta iniciativa, la 
seva intervenció es limitarà a expressar el capteniment del Grup de Barcelona pel 
Canvi respecte de la proposició i ja tindran ocasió de parlar d’altres temes en el debat 
d’altres punts de l’ordre del dia.
A continuació, remarca que el seu grup és molt favorable a aquesta proposta perquè 
la paraula “transparència” no és la que defineix aquest equip de govern. Opina que la 
transparència i el rendiment de comptes és una obligació que hauria de ser implícita 
en tota acció de govern. A més a més, en la situació actual, en què s’han d’adoptar 
mesures molt complicades i amb molta rapidesa, sovint aquestes mesures s’apliquen 
abans de legislar per poder fer arribar els ajuts a col·lectius molt afectats per la crisi. 
En aquest moment, per tant, cal que es relacioni tota la despesa pública que es fa amb 
els resultats que se n’obtenen. En definitiva, creu que és important saber quin 
impacte tenen les mesures que adopta qualsevol administració pública sobre els 
ciutadans per valorar si realment són efectives. Solament així, afegeix, es podran 
modificar, consolidar o perfeccionar perquè realment signifiquin un ajut per als
col·lectius, ciutadans o sectors econòmics que les necessiten.
D’altra banda, reconeix que és complicat emetre informes mensuals perquè els 
serveis de l’ajuntament ja van molt atrafegats amb la feina diària, però considera que 
és positiu marcar-se un objectiu difícil i complir-lo, perquè així l’acció del Govern serà 
molt més efectiva per als ciutadans, els quals percebran que les mesures que 
s’adopten realment els són beneficioses.
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Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. COLLBONI comenta que aquest mateix debat ja l’han tingut en el si del consell 
d’administració de Barcelona Activa. Anuncia l’abstenció dels grups del Govern en 
aquest punt perquè no es pot comprometre a emetre aquests informes cada més. Tot 
i així, recorda que ell mateix es va comprometre davant del consell d’administració de 
Barcelona activa a fer públic l’informe que mesura i monitoritza la situació econòmica 
de la ciutat setmana a setmana, tenint el compte el decalatge de les dades oficials. En 
segon lloc, assegura que difondran un informe acurat sobre les 55 mesures que el 
Govern municipal ha impulsat des de l’inici de la crisi i que es basen en la comprensió 
de la situació dels comerciants, dels autònoms, de la gent que es queda sense feina i 
que s’ha hagut d’acollir als ERTO. Destaca aquest exercici d’empatia i de 
corresponsabilitat del Govern municipal en competències que la majoria de les 
vegades no són pròpies d’un ajuntament.
Tot seguit, informa que aquestes mesures es desenvolupen amb dades objectives de 
beneficiaris, de cost i de l’impacte real que tenen en l’economia de la ciutat. Malgrat 
que no es pot comprometre a emetre els informes mensualment, assegura que el 
Govern ho intentarà fer cada dos o tres mesos, que és quan les dades són disponibles. 
En tot cas, recorda la partida de 90 milions d’euros que es va aprovar amb caràcter 
extraordinari, i amb el suport de diversos grups de l’oposició, una tercera part dels 
quals s’ha destinat a ajuts i a mesures de reactivació, de protecció, de formació i a 
crèdits. En aquest sentit, recorda que fa pràcticament dues dècades que l’Ajuntament 
de Barcelona no atorgava crèdits, mentre que ara s’estan donant microcrèdits a les 
empreses petites.
En definitiva, pel que fa a les 55 mesures que ha esmentat i a les quals s’han destinat 
35 milions d’euros, assegura que informaran del cost, del resultat i l’impacte real que 
han tingut en termes econòmics i socials.

El Sr. MASCARELL lamenta l’abstenció dels grups del Govern perquè creu que podien 
haver arribat a un acord. En tot cas, adverteix que en el termini d’un mes demanaran 
els primers resultats. A més a més, creu que aquesta petició hauria de ser un estímul 
per aconseguir un ajuntament en línia, perquè és necessari i és possible, especialment 
pel que fa a les mesures relatives a la crisi generada per la covid-19.
Seguidament, agraeix el suport dels altres grups a la proposició.
Per acabar, vol fer notar que és important que l’ajuntament assumeixi el seu paper, 
perquè si el fa bé la resta d’administracions seguiran l’exemple i tots hi guanyaran.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/1328) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Primer.- El reconeixement 
dels sectors de l’oci nocturn, hostaleria, restauració i locals musicals com a sectors 
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d’especial afectació, donat que les característiques de la pandèmia han suposat 
restriccions per a aquests locals que impedeixen el normal desenvolupament de la 
seva activitat i estant posant en perill la viabilitat dels negocis i el manteniment dels 
llocs de treball que d’ells en depenen. Els sectors d’especial afectació seran objecte 
d’un seguiment específic i del desenvolupament de mesures reforçades i adaptades a 
la seva problemàtica. Segon.- L’elaboració d’un Pla específic d’ajuts per a les empreses 
i autònoms d’aquests sectors que, per les seves característiques, són especialment 
vulnerables en aquesta situació. El Pla haurà de contenir tant ajuts directes i facilitació 
de liquidesa mitjançant avals, com el reforç i ampliació de programes existents 
adreçats a aquests col·lectius. Tercer.- L’articulació de mesures fiscals de bonificació i 
exoneració d’impostos i taxes, amb l’objectiu de pal·liar la situació econòmica dels 
negocis d’aquests sectors. En especial, la presentació d’una proposta d’ordenança 
fiscal d’ocupació de via pública per a terrasses i vetlladors que exoneri el pagament de 
la taxa municipal a aquestes empreses durant l’exercici 2021 i durant la duració de les 
restriccions d’aforament. Aquesta proposta serà presentada a la Comissió d’Economia 
i Hisenda de forma separada a la resta d’ordenances fiscals per assegurar la seva 
aprovació amb caràcter d’urgència amb el major consens possible dels grups 
municipals. Quart.- L’estudi i posterior modificació o proposta de modificació de la 
corresponent normativa municipal i/o autonòmica, en el seu cas, per permetre la 
concessió de llicències extraordinàries i temporals com bar i/o cafeteria als locals d’oci 
nocturn, restauració i locals musicals, amb la finalitat que aquests empresaris puguin 
desenvolupar la seva activitat en aquestes circumstàncies excepcionals a l’empara 
d’una doble llicència i que aquestes puguin ser concedides d’una forma àgil, 
minimitzant els processos administratius i contribuint al manteniment de 
l’activitat econòmica i de l’ocupació en aquest sector. Cinquè.- La concessió, així 
mateix, com a resultat de l’autorització de les llicències esmentades en el punt 
anterior, dels corresponents permisos d’ús de l’espai públic per a la instal·lació de 
terrasses pels establiments interessats mitjançant declaració responsable. Sisè.- Instar 
el govern d’España, concretament al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a 
l’elaboració d’un Pla de suport per al sector de l’oci nocturn, hostaleria, restauració i 
locals musicals que, entre d’altres mesures, contingui l’extensió de l’ajornament del 
pagament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries sobre els préstecs 
personals, la recuperació de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per 
als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin caure els seus ingressos per 
les restriccions que siguin decretades per les autoritats sanitàries i l’ampliació dels 
ajuts extraordinaris per als ERTOs fins al moment que es pugui recuperar la situació 
prèvia a l’impacte de la crisi de la COVID-19. Setè.- Instar el govern de la Generalitat 
de Catalunya a elaborar i presentar, amb la màxima brevetat possible, un Pla de rescat 
econòmic amb ajudes específiques per al sector de l’oci nocturn, hostaleria, 
restauració i locals musicals, per evitar que aquestes empreses i els llocs de treball 
desapareguin i que puguin fer front a aquesta greu crisi econòmica. Vuitè.- Instar el 
govern de la Generalitat de Catalunya a acatar i aplicar les resolucions del TSJC, en 
relació a les resolucions sobre el tancament dels locals d’oci nocturn, hostaleria, 
restauració i locals musicals, i garantir-los la seguretat jurídica. Novè.- Traslladar 
aquests acords al govern de la Generalitat, al Gobierno de España i a las Cortes 
Generales, a la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), a la Federació 
Catalana d’Associacions de Restauració i Musicals (Fecasarm) i al Gremi de 
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Restauració, i es doni compte a la resta de grups municipals de les mesures que 
s’adoptin d'acord amb aquests. 
La Sra. GUILARTE exposa que la Generalitat ha decretat un altre tancament de bars, 
restaurants i locals d’oci nocturn, en un moment en què el sector pràcticament 
acabava de tornar a obrir. Donada la situació sanitària actual, el Grup de Cs veu 
possible que aquest tancament s’allargui més d’allò que s’ha previst. Atès que en 
aquesta segona onada de la pandèmia la prioritat ha de ser la salut, reconeix que 
moltes de les restriccions seran inevitables, però entén que no s’han de decretar de 
manera improvisada ni indiscriminadament. Per tant, considera que les dades i la seva 
anàlisi han de prevaldre, i en funció d’això s’han d’aplicar mesures proporcionals, però 
sempre acompanyades d’altres que permetin pal·liar el perjudici causat als sectors 
que sostenen gran part dels llocs de treball de la ciutat.
Tot seguit, constata que les dades més actualitzades que difon el Ministeri de Sanitat 
demostren que els nivells de contagi que es produeixen en l’àmbit social, en aquest 
cas en els establiments de restauració, amb prou feines arriben al 8 %, però més del 
50 % es generen en reunions i trobades de familiars i amics. Per tant, això demostra 
que l’esforç que han fet els sectors de la restauració i de l’oci per adaptar l’activitat a 
les mesures de prevenció recomanades ha estat eficaç. Afegeix que el tancament 
obligat d’aquests establiments no ha tingut en compte que la imposició s’ha 
d’acompanyar sempre de mesures i ajudes excepcionals i urgents reals.
A continuació, manifesta que l’objectiu de tothom, a més a més de salvar vides, que 
és la qüestió prioritària, ha de ser protegir els més de 100.000 autònoms i treballadors
de pimes que té la ciutat, que es troben en una situació veritablement agònica. 
Davant d’aquesta situació i de la manca de coordinació entre les diferents 
administracions, l’Ajuntament de Barcelona no pot esperar que el Govern d’Espanya 
tingui pressupostos o no, si prorroga els ERTO o no, si allarga l’ajornament del 
pagament de tributs i de les quotes de la Seguretat Social o no. Apunta que aquestes 
mesures s’han d’exigir i per aquesta raó les inclou en un dels punts de la proposició.
D’altra banda, no espera que la Generalitat compleixi amb els compromisos que ha 
adquirit i que posi en marxa el pla que ha anunciat, dotat amb 40 milions d’euros, que 
amb prou feines representa un 4 % dels 1.000 milions de pèrdues que preveu el 
sector. Així, doncs, reclama als membres de JxCat i d’ERC que apliquin aquest pla 
immediatament. En tot cas, i tornant a l’àmbit municipal, entén que l’Ajuntament de 
Barcelona té recursos i competències, i per tant només cal voluntat política. Així, 
doncs, proposa que es torni al consens que va generar el Pacte per Barcelona, consens 
que comportaria l’ampliació de les mesures adoptades fins ara i les ajudes directes, 
que s’ha demostrat que són insuficients, per afavorir la liquiditat d’aquests sectors. En 
definitiva, reclama que es reforcin substancialment els programes adreçats a tots els 
sectors amb mesures fiscals de bonificació i exoneració de tributs. Considera que el 
que s’ha fet fins ara en aquest àmbit és una falsa congelació dels tipus impositius i 
representa una consolidació d’una pressió fiscal abusiva, que qualifica d’impuestazo, i 
que en aquest moment és absolutament insuportable per a tots els sectors 
econòmics.
Per acabar, assenyala que el seu grup ja ha compartit aquestes idees amb el Govern i 
consten en els diferents propostes de plans de xoc que els han fet arribar, però ara és 
el moment d’aplicar-les. En el cas de l’oci nocturn i dels locals musicals, el que 
demanen és que el Govern municipal atorgui una doble llicència, per tal que de forma 
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excepcional i temporal puguin oferir serveis com a bars o cafeteries, i que aquesta 
autorització inclogui els permisos per instal·lar terrasses. En el cas dels establiments 
de restauració, reclamen que s’exoneri del pagament de la taxa de terrasses durant 
2021. En aquest sentit, pregunta en base a quina activitat pretenen cobrar la taxa 
durant aquests any, encara que només sigui el 25 %. Per aquesta raó, el seu grup 
opina que la modificació d’aquesta ordenança fiscal s’hauria de desvincular de la resta 
d’ordenances fiscals, precisament perquè l’aprovació no es posi en risc i que es faci 
urgentment. No voldrien interpretar que el Govern utilitza el sector com a xantatge 
per forçar l’oposició a aprovar la consolidació dels impostos.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Comenta que comparteix 
amb el grup proposant la preocupació per la situació actual, tot i que des de punts de 
vista i enfocaments diferents, tal com ha quedat palès en el debat d’altres punts. 
Remarca que en les institucions on la seva formació té responsabilitats de Govern 
prenen decisions però també les acompanyen amb mesures com per exemple la 
regulació dels lloguers dels locals comercials, que en cas d’inactivitat és del 50 % i en 
el cas de restriccions és proporcional, per garantir una corresponsabilitat real entre els 
propietaris, els titulars de les activitats econòmiques i el sector públic. Així, recorda 
que la Generalitat ha anunciat un fons de 40 milions d’euros per fer front al 
tancament decretat de quinze dies, però també hi ha una partida oberta, que es pot 
ampliar si cal, més enllà de més de les setanta mesures amb dotació econòmica que 
s’han pres i que es poden consultar. Subratlla que els agents econòmics feia temps 
que demanaven la regulació dels lloguers i, per tant, és una bona notícia que aquesta 
mesura tiri endavant.
Seguidament, es mostra d’acord amb la petició de fer un seguiment específic i un pla 
d’ajudes a les empreses del sector, amb la implicació del Govern municipal. També 
entenen que els ERTO s’han d’allargar per garantir l’activitat econòmica i uns 
ingressos mínims per als treballadors afectats. Altres mesures que comparteixen són 
l’ajornament o la subvenció de tributs municipals. Tanmateix, hi ha altres aspectes de 
la proposició en què discrepen.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt, perquè volen 
que aquesta iniciativa prosperi, però conté alguns punts en què discrepen, sobretot 
pel que fa a la previsió d’exoneració de tributs per a tot l’exercici de 2021. Apunta que 
el Govern municipal el mes de juliol, el mateix dia que va explicar els problemes que hi 
havia en la concessió de llicències de terrasses, va anunciar que el mes de desembre 
es mantindria la rebaixa del 75 % de la taxa de terrasses. Remarca que el mes de juliol 
no se sabia quina seria la situació a la tardor i creu, doncs, que aquesta mesura no 
s’ajusta a la realitat. Per tant, preveure quina serà la situació durant tot l’any 2021, 
quan s’anuncien possibles vacunes i noves eines per a la detecció del virus, considera 
que és fer una previsió que no s’ajusta a la realitat, tot i que no descarta que en un 
futur s’hi ajusti.

La Sra. ARTADI comenta que el Grup de JxCat està d’acord amb alguns dels elements 
de la proposició i en d’altres opina que s’hi ha de treballar des de totes les 
institucions, inclosa la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, troba incomprensibles 
alguns dels aspectes que s’inclouen en aquesta iniciativa.
Dit això, vol donar valor a la mesura que el dia anterior va anunciar el conseller 
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Tremosa per afrontar aquesta segona onada de la covid-19, dotada amb 60 milions 
d’euros per a ajudes directes i préstecs al sector de la restauració. També destaca la 
regulació dels lloguers, sobre la qual el Gremi de Restauració fa una valoració molt 
positiva i fins i tot qualifica d’històric el fet que l'Administració intervingui en aquest 
àmbit per tal que arrendadors i arrendataris comparteixin l’esforç que suposen les 
restriccions per combatre la pandèmia. Afegeix que aquestes restriccions no agraden 
a ningú i que tots voldrien que la situació fos millor per tal que no fossin necessàries. 
Tanmateix, constata que les mesures que s’han adoptat en l’àmbit dels lloguers, 
inclosa la que va decretar l’Ajuntament de Barcelona, fins ara no han estat útils 
perquè la majoria dels negocis han estat incapaços de renegociar els lloguers. Per 
tant, s’ha buscat una fórmula àgil, que no hagi de col·lapsar el sistema judicial ni 
esperar sentències per poder-se aplicar, i reitera que aquesta mesura ha estat molt 
ben rebuda pel sector.
D’altra banda, està d’acord que les mesures que es prenguin han de ser més 
previsibles. En aquest sentit, comenta que el Departament d’Empresa de la 
Generalitat està parlant amb el sectors comercials, de la restauració i de l’oci nocturn
per establir un sistema similar al que té el Departament de Cultura, de manera que hi 
hagi un quadre que estableixi les restriccions que s’hauran de fer en funció de la 
situació epidemiològica. Aquest model, que anomenen irlandès, considera que és 
positiu i creu que s’ha d’anar en aquesta direcció.
També discrepa de la frivolitat amb què es critiquen les mesures que es prenen, 
especialment quan hi ha epidemiòlegs experts i molts metges que expliquen en quina 
situació es troba Catalunya en aquest moment, i que demanen mesures molt més 
restrictives. Entén que tothom doni suport al sector i que es vulgui fer veure que la 
situació és molt més fàcil però, contràriament, afirma que la situació és molt 
preocupant. Ja ho era en el moment que es va prendre la decisió de tancar els 
establiments de restauració i d’oci nocturn i en aquest moment ho continua essent. 
En aquest moment, destaca que el risc de rebrot se situa en els 541 punts, 74 més que 
el dia anterior, i tots saben que aquesta dada descriu la situació que hi havia dues 
setmanes enrere. També apunta que les UCI tornen a tenir un 80 % d’ocupació.
En conclusió, demana que no s’utilitzi el discurs negacionista que s’ha imposat a la 
Comunitat de Madrid, on a més a més s’han falsejat les dades.

El Sr. BOU exposa que el Grup del PP està d’acord amb les mesures que inclou aquesta 
proposició. De fet, el seu grup ja n’havia presentat algunes en aquesta mateixa 
comissió. Així, recorda que el mes de juliol es va aprovar una proposta per reduir de 
forma significativa la taxa de terrasses i vetlladors per a 2021. Celebra, doncs, que 
aquesta mesura hagi estat inclosa en aquesta proposició i que el Govern mantingui 
l’exempció del 75 % d’aquesta taxa. De fet, el seu grup no es limita a reclamar la 
reducció de la taxa de terrasses, sinó que demana la reducció d’altres figures 
impositives, com l’IBI, l’IAE i la taxa de recollida de residus per als sectors 
especialment afectats per la crisi econòmica.
Pel que fa a altres punts d’aquesta iniciativa, indica que el Govern municipal ja va 
acceptar el prec que li va formular el seu grup per instar el Govern central a allargar la 
durada dels ERTO, com a mínim fins a la Setmana Santa de 2021. En la sessió del mes 
de juny es va aprovar una proposició per fer un diagnòstic sobre les principals traves 
administratives i normatives que dificulten l’activitat econòmica a la ciutat i per dur a 
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terme un pla de millora per implementar els canvis necessaris per reduir o eliminar 
aquestes traves.
En conclusió, la iniciativa que es presenta va en la mateixa línia de les propostes que 
formula el seu grup i, per tant, anuncia el vot favorable a la proposició.

La Sra. PARERA anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la 
proposició. Opina que les propostes són coherents, que tenen sentit i que els 
arguments que s’hi donen són raonables. Recorda que el president del Gremi de 
Restauració fa poc va denunciar que s’estava estigmatitzant aquest sector i aquell dia 
ella mateixa participava en una tertúlia radiofònica i va manifestar que el president 
del gremi tenia part de raó. Així, apunta que tota la responsabilitat de la lluita contra 
els contagis s’està focalitzant en aquest sector, quan la realitat és que aquest ha estat 
eficaç, ha adoptat mesures, ha fet inversions per fer els locals segurs, ha complert la 
negativa i tots els protocols establerts per minimitzar el risc de contagi. Per tant, posa 
en dubte que aquest tancament sigui una mesura efectiva, si bé admet que no és 
experta en la matèria i no vol pontificar sobre aquesta qüestió, però veu molt més risc 
de contagi entre la gent que ara es reuneix en un parc, sense distanciament social i 
sense mesures higièniques o sanitàries, o entre els que van atapeïts en un transport 
públic, que no pas entre aquells que anaven a fer un cafè en una terrassa o en un 
restaurant, llocs on s’adopten totes les mesures higièniques i es compleixen tots els 
controls i protocols necessaris.
Pel que fa a la Generalitat, critica que hagi pres mesures sense previ avís i sense 
parlar-ne amb els restauradors. A més a més, ha convidat el sector a parlar dels ajuts 
econòmics associats al tancament després d’obligar-los a cessar l’activitat. Considera 
que aquests ajuts s’havien d’haver acordat abans de decretar el tancament.
Quant al decret sobre els lloguers, indica que no es pot parlar de corresponsabilitat 
perquè el que es fa és traslladar la responsabilitat de l'Administració al sector privat, 
de manera que el problema s’expandeix. Així, comenta que aquell propietari que es 
vegi obligat a abaixar el lloguer tindrà un problema perquè probablement necessita 
aquesta renda per viure. Està d’acord que els preus del lloguer s’han de renegociar, 
però opina que aquesta és una responsabilitat de l'Administració, però insisteix que 
els problemes no s’han de traslladar als altres, tal com han fet amb les escoles o les 
residències, i ara als propietaris que tenen locals llogats.
En conclusió, demana que l'Administració assumeixi les responsabilitats pròpies, que 
s’abordi el problema i que no es focalitzi tot en el sector de la restauració, un sector 
que ha actuat correctament i està patint molt.

El Sr. MARCÉ constata que algunes de les intervencions que ha escoltat semblen més 
pròpies d’un debat del Parlament de Catalunya que no pas d’aquesta comissió, o una 
justificació d’allò que fa o deixa de fer la Generalitat.
En tot cas, opina que el grup proposant fa una descripció encertada dels problemes 
enormes que tenen els sectors econòmics de l’hostaleria, la restauració, les sales de 
música i l’oci nocturn. Assenyala que amb aquesta iniciativa es proposa un marc 
general d’ajudes a escala municipal, però indica que el perímetre que defineix el marc 
d’actuació de cadascun d’aquests sectors no és el mateix. Així, apunta que la realitat 
dels restaurants i dels bars que es varen tancar quinze dies no té res a veure amb la de 
les discoteques que no han pogut obrir en cap moment, o la de les sales musicals, que 
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podrien obrir amb unes condicions d’exhibició determinades, com de fet algunes ja 
fan. 
A continuació, recorda que el Govern ja ha reduït i ajornat taxes municipals, estan en 
fase d’aprovació de noves reduccions, han creat un servei de mediadors per 
renegociar lloguers, ha elaborat un pla especial de terrasses, s’han afavorit tot tipus 
de festivals i activitats culturals a l’aire lliure per a l’estiu anterior. En general, afegeix, 
el Govern ha estat molt proactiu i ha mantingut reunions amb Fecalon i amb altres 
representants de l’oci nocturn. També han elaborat un pla per a la campanya de Nadal 
molt ambiciós, que es presentarà de manera immediata. A més a més, han exigit a la 
Generalitat que concreti les ajudes que ha anunciat darrerament per fer front a la 
tancada que afecta l’oci nocturn. Des de les regidories de districte han facilitat tots els 
tipus d’activitat possible.
Dit això, apunta que la proposició barreja qüestions que es poden resoldre en l’àmbit 
municipal i d’altres que són competència de la Generalitat o del Govern de l’Estat. Per 
aquesta raó, anuncia l’abstenció dels grups del Govern en aquest punt, perquè 
considera que l’ajuntament no pot donar resposta al marc general d’actuació que s’hi 
proposa. Tanmateix, assegura que qualsevol proposta operativa que permeti millorar 
la situació d’aquests sectors no solament serà escoltada i atesa, sinó que en la mesura 
que sigui possible serà implementada, com de fet ja estan fent.

La Sra. GUILARTE recorda que durant la primera onada de la pandèmia totes les 
administracions varen actuar amb retard, per tant creu que no hi ha cap excusa per 
mantenir l’asfíxia fiscal, que amb l’aprovació de les noves ordenances es consolidarà. 
Considera que tampoc no poden defugir de la responsabilitat, tal com fan alguns 
grups, i carregar la responsabilitat pròpia de l'Administració en tercers. Creu, doncs, 
que no hi ha cap justificació per no exonerar del pagament de la taxa de terrasses o 
per no aplicar bonificacions a l’IAE o a l’IBI, entre altres raons perquè aquestes 
mesures ja s’han pres anteriorment, amb el suport de la seva formació, a 
l’Ajuntament de Madrid, on evidentment els grups independentistes no tenen 
presència. Subratlla que en molts casos aquestes propostes s’han aprovat per 
unanimitat. Entén, doncs, que si a Madrid s’han pogut donar ajuts directes al sector
per valor de 170 milions d’euros, a Barcelona proporcionalment correspondria fer-ho 
per valor de 80 milions d’euros. Pregunta per quina raó una mesura que es pren a 
l’Ajuntament de Madrid no es pot adoptar a l’Ajuntament de Barcelona.
Seguidament, apunta que el 50 % dels establiments comercials estan en perill de 
desaparèixer definitivament i opina que les poques mesures que s’han aplicat fins ara 
són anecdòtiques i insuficients, tal com denuncien tots els sectors reiteradament. 
Recorda que recentment hi ha hagut manifestacions davant de l’ajuntament perquè 
les ajudes i els recursos que s’han posat a disposició dels diversos sectors són 
anecdòtics. Celebra, doncs, que el Govern estigui disposat a encetar aquest debat, 
però subratlla que la situació actual exigeix que les actuacions s’agilitzin molt més. 
Reclama al Govern, doncs, que en aquesta mateixa sessió comenci a demostrar que 
no està tan allunyat de la realitat dels sectors i de tots aquells que cada dia mantenen 
la ciutat amb el seu esforç, en unes circumstàncies terribles derivades de la pandèmia.
Per tant, adverteix que si el Govern no atén aquesta crida desesperada del teixit 
econòmic de la ciutat demostrarà que no entén què significa obrir un negoci cada dia.
En conclusió, demana que aquest debat s’enceti i que durant els propers dies en 
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puguin parlar i arribar a un acord.

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

APROVADA

EL PRESIDENT anuncia que els punts 14 i 15 de l’ordre del dia es tractaran 
conjuntament.

Del Grup Municipal Partit Popular:

14. – (M1923/1307) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern Municipal es 
comprometi a incloure en el proper projecte d’Ordenances Fiscals per a 2021, una 
reducció significativa de la pressió fiscal causada per determinades figures impositives 
(entre altres: IBI, IAE, taxes de terrasses, taxes de recollida de residus comercials, etc.) 
que pateixen aquells sectors (restauració, establiments turístics, cultura, oci nocturn, 
etc.) especialment afectats per les restriccions provocades per la pandèmia de la 
COVID-19. 

El Sr. BOU té la sensació que estan repetint arguments sobre la mateixa qüestió i una 
de les coses que el preocupen enormement és tenir la sensació de perdre el temps.
Espera que això no passi en aquest debat però adverteix que molts dels arguments ja 
s’han dit, de manera que creu que no hi haurà aportacions noves, que hauran 
d’analitzar tot el que s’ha dit, i intentar avançar a partir d’aquí.
Entrant en l’exposició d’aquesta iniciativa, apunta que en el debat del punt anterior ja 
s’ha plantejat la situació d’alguns sectors especialment colpejats per les restriccions 
causades per la pandèmia. Indica que l’últim cop rebut ha estat el tancament de bars i 
restaurants imposat per la Generalitat fins a final d’octubre, si és que el Govern 
autonòmic no decideix allargar aquest termini. Aquesta aturada, afegeix, és injusta 
perquè culpabilitza alguns sectors de l’expansió de la pandèmia, els perjudica 
greument i serveix de mesura de distracció per treure el focus d’altres problemes 
realment importants que té la gestió d’aquesta Administració. Així, assenyala que 
sectors com el de la restauració, el turisme, l’oci nocturn o la cultura pateixen una 
davallada dràstica d’ingressos mentre han de continuar fent front a les despeses de 
personal i de lloguers dels establiments, i a la incompetència d’alguns governs.
Davant d’aquesta situació, s’han de preguntar si és just que els comerços, els locals 
d’oci, els equipaments culturals o els hotels, en un moment que tenen molts menys 
ingressos, hagin d’assumir els mateixos tipus impositius. Creu que el Govern 
s’equivoca si la resposta que dona a la situació excepcional que pateixen aquests 
sectors és mantenir gairebé intactes les ordenances fiscals de 2020. Per tant, el Grup 
del PP opina que és més necessària que mai una reducció impositiva que alleugi el 
patiment d’aquests sectors i que en faciliti la viabilitat. Subratlla que estan parlant 
d’empreses, de projectes, d’il·lusions, de ruïnes personals i de treballadors sense 
feina, i per tant de la situació més greu que es pot produir. Reclama, doncs, que no es 
fixin només en el gran capital i en les grans empreses, perquè aquesta crisi afecta 
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greument tots els barcelonins.
Per aquestes raons, la seva proposició insta el Govern municipal a incloure en la 
proposta d’ordenances fiscals per a 2021 una reducció significativa de les figures 
impositives de l’IBI, l’IAE i les taxes de terrasses i de recollida de residus que han de 
patir aquests sectors. Tal com ja va advertir en una sessió anterior de la comissió, 
reitera que si no es volen prendre aquestes mesures ara ho hauran de fer més 
endavant. Tot i que la seva visió és més empresarial que política, està convençut que 
arribaran en aquest punt i, per tant, com abans s’actuï més empreses es podran salvar
i menys negocis s’hauran de tancar.
Pel que fa a la proposició que presenta el Grup de Barcelona pel Canvi, tot i que 
només esmenta el sector de l’hostaleria i l’IBI, assenyala que va en la mateixa línia que 
la seva i, per tant, anuncia el vot favorable del seu grup.
Tot seguit, pensa que l’Ajuntament de Barcelona ha d’assumir que és una entitat de 
servei públic. Argumenta que s’ha d’ajudar la gent que té més capacitat 
d’endeutament i més capacitat per jugar-se el patrimoni propi per muntar un negoci, 
perquè darrere de cada tancament hi ha una desgràcia familiar. A més a més, remarca 
que molts dels titulars de negocis tenen quaranta o cinquanta anys i són espanyols, i si 
es veuen obligats a cessar l’activitat no tindran perspectives de futur. Per tant, opina 
que els regidors de l’ajuntament s’han d’esforçar fins al límit per afrontar aquesta 
situació. Puntualitza que no parla d’ideologia, tot i que admet que segurament els 
criteris ideològics s’imposen, però afirma que la seva ideologia és poc profunda i té un 
sentit pràctic de la vida. Es defineix com a català i espanyol, i sempre ho ha estat, però 
no pot entendre segons quines ideologies. En tot cas, creu en un ajuntament fort, 
potent i capaç, però de dimensions més reduïdes, que pugui fer la feina que la gent li 
demana. En aquest sentit, assenyala que les despeses del consistori són enormes i 
està convençut que les empreses, els autònoms i les famílies s’estan esforçant per 
gastar menys i poder sobreviure. En canvi, constata que quan l’ajuntament té 
problemes el que fa és apujar els impostos, capteniment que considera un parany 
perquè els impostos no són vendes, sinó una extracció de diners de la butxaca dels 
barcelonins. En les circumstàncies actuals considera que aquesta actitud és negativa.
En conclusió, entén que la proposició es pot aprovar o no, però reclama que el Govern 
sigui conscient que té l’obligació moral d’ajudar els ciutadans i ha de demostrar que 
l’ajuntament té cor i ànima.

La Sra. PARERA exposa que la proposició que presenta el Grup de Barcelona pel Canvi 
és molt simple i consisteix a bonificar o buscar altres fórmules per eliminar durant un 
any l’IBI vinculat als negocis que es dediquen al turisme i a l’hostaleria. Assenyala que 
aquest és l’impost més important que les empreses paguen als municipis, la majoria 
de les quals són petites i mitjanes. Subratlla que el turisme representa el 15 % de 
l’ocupació i de l’activitat econòmica de Barcelona, per tant estan parlant d’un sector 
molt important, que inclou moltes empreses de la ciutat. Així, doncs, el turisme és un 
sector molt gran, que pateix una afectació greu per la crisi causada per la pandèmia i 
preveu que la continuarà patint quan se superi la crisi sanitària, circumstància que 
espera que es produeixi aviat.
A continuació, argumenta que les ordenances fiscals són un element actiu de 
l’economia de la ciutat, no es pot permetre que esdevinguin un element passiu, i han 
de servir per impulsar l’economia. El seu grup creu, doncs, que més enllà dels ajuts 
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puntuals o les subvencions que puguin donar les diverses administracions, 
l’ajuntament disposa d’un instrument molt important, com són les ordenances fiscals, 
per incidir en l’economia i ajudar a reactivar-la. Afegeix que mitjançant l’IBI es pot 
incidir en la rebaixa dels lloguers perquè pot ser un element de negociació i és de 
competència municipal.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Respon al Sr. Bou que ell es 
mira la realitat amb ulls d’economista i que forma part d’una determinada formació 
política integrada en la Internacional Progressista. Afronta la vida, doncs, amb sentit 
pràctic i des d’un punt de vista progressista. Per fer-se entendre, posa com a exemple 
el cas real d’un fons d’inversió que és propietari d’un local, que cobra més de 30.000 
euros de lloguer a un comerciant o a un restaurador i que no ha volgut rebaixar gens 
aquesta quantitat fins ara. Pregunta, doncs, si a aquest fons se l’ha d’exonerar de 
pagar l’IBI. El seu grup opina que qui té ha de pagar i qui no té no ha de pagar.
Tanmateix, constata que en aquesta crisi, com en totes les crisis, hi ha qui s’aprofita 
de mesures que poden ser preses amb bona intenció però que haurien de ser el 
màxim de quirúrgiques possibles perquè beneficiessin realment el teixit productiu, 
comercial i turístic de la ciutat. A més a més, insisteix que desconeixen quina serà la 
situació en els mesos propers.
Tot seguit, refusa d’entrar en el debat científic i epidemiològic perquè les dades ja són 
conegudes. Entén que la prioritat principal és aplanar la corba de contagis i garantir la 
salut de la població, perquè sense salut no hi haurà economia. Espera que cap dels 
grups del consistori faci discursos negacionistes perquè són molt perillosos, i augura 
que si la corba de contagis no s’aplana la situació econòmica també empitjorarà. En 
aquest context, està d’acord que l'Administració pública ha d’acompanyar i ajudar els 
sectors econòmics, especialment pimes i autònoms, i les famílies perquè puguin surar 
de la millor manera possible.
D’altra banda, argumenta que els tributs obligatoris gestionats per l'Administració 
local, regulats en el text refós de la Llei d’hisendes locals, no es poden eliminar per 
sectors. La Sra. Parera ha apuntat opcions diferents, però insisteix que tècnicament no 
és possible dur a terme la proposta literal que es presenta. En el debat d’un altre punt 
de l’ordre del dia ja ha manifestat que s’ha d’estudiar cas per cas com afecta aquesta 
crisi.
A continuació, opina que modificar l’IBI no és una bona mesura, en primer lloc perquè 
aquest impost representa el 24,40 % dels ingressos de l’Ajuntament de Barcelona. 
Replica al Sr. Bou que els ingressos municipals es corresponen amb les despeses 
municipals i per tant han de garantir que aquests ingressos siguin una eina per lluitar 
contra els efectes de la crisi. Continuant amb l’IBI, indica que els articles 60 a 77 del 
text refós de la Llei d’hisendes locals estableixen que el subjecte passiu és el que té el 
dret de propietat, i la majoria dels locals de Barcelona estan en règim de lloguer, de 
manera que abans de prendre una mesura han de vigilar molt a qui beneficia. 
Constata que els grups del consistori que se situen a la dreta de l’espectre ideològic, 
malgrat que algun d’ells es defineixi com a socialdemòcrata, no estan d’acord que cal 
que tothom es corresponsabilitzi de la sortida de la crisi, també els propietaris dels 
locals. En definitiva, assenyala que algunes mesures podrien beneficiar els propietaris 
però no gens el teixit productiu, comercial i turístic de la ciutat.
En conclusió, opina que aquestes proposicions no estan ben enfocades, que el suport 
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als sectors econòmics s’ha de fer per la via de la despesa, mitjançant diferents tipus 
d’ajuts, simplement per una raó pràctica, perquè aquests ajuts arribin a les empreses i 
les persones que ho necessiten i siguin el màxim d’eficients possible. Pensa que amb 
l’escassesa general de recursos que hi ha en aquest context l’eficiència és un concepte 
molt important.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a ambdues proposicions.

La Sra. ARTADI comparteix la sensació que té el Sr. Bou de repetició d’arguments i per 
tant insta tots els grups, i especialment els del Govern, per trencar aquest bucle. Tal 
com han constatat en el debat sobre les ordenances fiscals, insisteix que el Govern 
municipal està paralitzat, no fa propostes adaptades a la realitat i fa una política 
continuista, com si no hagués passat res durant els darrers mesos. En aquest context, 
doncs, el Grup de JxCat no pot votar en contra d’aquelles iniciatives que pretenen 
millorar la situació.
Dit això, creu que s’ha de fer una feina rigorosa i, per tant, el debat ha de tenir un 
nivell de detall i de concreció com el que hi va haver quan es va fer la modificació del 
pressupost de 2020. Indica que s’ha d’analitzar quin impacte tenen totes les figures 
impositives i la casuística de cada sector, fins i tot fer una comparativa internacional, 
per tal de tenir en compte tots els elements que puguin ser útils. Està d’acord, doncs, 
que tots s’hi han d’esforçar al màxim.
D’altra banda, creu que el capteniment de tots els grups de l’oposició des que va 
esclatar la pandèmia ha estat absolutament responsable i han treballat intensament. 
Tanmateix, constata que per molta feina que es faci i per molt propositius que vulguin 
ser, si els grups de Barcelona en Comú i del PSC no fan allò que els pertoca serà 
impossible que l’oposició resolgui els problemes. En aquest moment no saben quina 
part del fons municipal de 5.000 milions d’euros arribarà a Barcelona, no saben què 
passarà amb el fons del transport, i no saben quin nivell d’endeutament es podrà 
tenir, malgrat que ho han proposat i hi han votat a favor. Per tant, torna a instar el 
Govern municipal a actuar, a explicar quina és la situació, a donar dades, i a partir 
d’aquí podran analitzar quines són les mesures que s’han d’adoptar. Opina que 
algunes de les que es proposen en aquestes dues iniciatives seran necessàries.
Tot seguit, manifesta que no es pot fer un debat fictici i fer falses promeses sobre 
l’eliminació de l’IBI. Remarca que si l’ajuntament deixa d’ingressar 200 milions d’euros 
s’ha de saber si es compensaran amb endeutament, amb la reducció de la despesa o 
amb l’increment d’altres impostos. El seu grup comparteix la voluntat dels grups 
proposants i l’orientació d’aquestes iniciatives perquè, tal com han apuntat en un 
debat anterior, cal avaluar les mesures i contextualitzar-les. Això no obstant, critica 
que alguns grups diguin que el desembre de 2019 ja preveien aquesta situació, com si 
d’aleshores ençà la crisi actual no hagués tingut cap efecte.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup en ambdós punts perquè 
precisament tenen la voluntat de parlar sobre totes les figures tributàries i 
d’aconseguir canviar el capteniment d’aquest Govern municipal, que no fa cap 
proposta i es comporta com si no hi hagués cap crisi.

El Sr. SIERRA està d’acord que els arguments ja s’han donat durant el debat de les 
ordenances fiscals i d’altres proposicions, i constata que hi ha un front comú de tots 
els grups de l’oposició, que reclamen al Govern municipal que rebaixi la pressió fiscal. 



CCM 9/20 Economia 50/70

Aquest, afegeix, és el mínim comú denominador de totes les propostes. Observa que 
el Govern s’està quedant sol en aquesta qüestió i comenta irònicament que fan com 
aquella mare que mira una desfilada i se sent orgullosa del seu fill perquè és l’únic que 
marca el pas correctament. Reclama, doncs, que el Govern reflexioni i que dialogui 
amb els grups de l’oposició.
A continuació, anuncia el vot favorable del Grup de Cs a ambdues proposicions i 
valora positivament que incloguin algunes concrecions.
Tot seguit, considera que el capteniment dels grups de l’oposició durant els darrers 
mesos ha estat exemplar perquè han presentat iniciatives i han treballat intensament, 
fins i tot s’han pogut posar d’acord per fer un gran pacte de ciutat i per aprovar una 
modificació de crèdit amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius de la pandèmia. 
Indica que en aquest moment pertoca debatre les propostes concretes i aconseguir 
així que les ordenances fiscals responguin a la realitat de la pandèmia. Com a exemple 
esmenta la proposició que presenta el Grup de Barcelona pel Canvi. Si bé el seu grup 
podria compartir l’opinió que ha expressat el Sr. Castellana que l’exoneració general
de l’IBI podria no representar una millora real per als establiments turístics, perquè a 
qui beneficiaria és al propietari, assenyala que a l’ordre del dia hi ha un prec del seu 
grup per tal que aquesta mesura s’apliqui a aquells propietaris que estiguin disposats 
a fer una determinada rebaixa del lloguer.
En definitiva, demana que el Govern parli amb l’oposició, que faci polítiques valentes i 
que els faci un xantatge com el que ha fet la Sra. Ballarín en un altre punt de l’ordre 
del dia. Apunta que si les ordenances fiscals es prorroguen serà un fracàs del Govern, 
de la Sra. Colau i el Sr. Collboni, i significarà un desastre per a la restauració de la 
ciutat, però no en podran culpar l’oposició perquè el Govern duu el pas canviat quan 
aquesta oposició reclama insistentment ajuda, en nom dels autònoms, de les 
empreses, de la restauració, de l’oci nocturn i de tot el sector productiu de la ciutat.

La Sra. BALLARÍN no mostra cap preocupació perquè els arguments es puguin repetir. 
Assenyala que estan parlant d’ordenances fiscals, dels pressupostos i, per tant, estan 
tocant el moll de l’os de les polítiques que podrà fer l’ajuntament l’any 2021. Poden 
compartir o no les propostes que es fan, però insisteix que aquesta és la qüestió més 
important que es pot tractar de cara a l’exercici de 2021.
A continuació, assegura que el Govern té tota la voluntat de parlar amb l’oposició i 
buscar solucions. Puntualitza que la no-aprovació de les ordenances fiscals no serà un 
fracàs de l’oposició ni del Govern municipal. Considera que si no aconsegueixen 
ajustar els tributs que es cobraran als ciutadans a les despeses que es faran mitjançant 
els pressupostos per satisfer les necessitats de Barcelona, el fracàs serà de la ciutat. En 
tot cas, la voluntat del Govern és treballar per la ciutat de Barcelona. Així, doncs, no li 
preocupa que es repeteixin els arguments perquè la missió principal que tenen és 
parlar entre ells.
Dit això, replica al Sr. Sierra que no ha fet cap xantatge, sinó que s’ha limitat a 
descriure la realitat. Indica que en aquest moment hi ha moltes incerteses i encara no 
saben quants diners els transferirà el Govern de l’Estat a fons perdut, quin dèficit 
podran tenir ni quants fons arribaran d’Europa. Sí que saben, però, que els fons de 
transport es varen aprovar el dimarts anterior. En definitiva, constata que hi ha moltes 
incerteses, tant per a l’oposició com per al Govern municipal. Tanmateix, tenen la 
certesa que si el dia 23 de desembre, moment en què s’ha de celebrar el darrer 
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Plenari d’enguany, les ordenances fiscals no estan aprovades, el dia 1 de gener de 
2021 tots els tributs es meritaran i s’aplicaran les ordenances vigents. Per tal, doncs, 
que les ordenances es puguin aprovar de manera definitiva el dia 23 de desembre, és 
obligat que el mes d’octubre s’aprovin provisionalment. Per aquesta raó, han 
presentat aquesta proposta, que congela alguns tipus impositius i que inclouen alguna 
rebaixa, mesura que pot semblar suficient o insuficient, però en tot cas queden 63 
dies a partir d’aquest moment per negociar i debatre totes i cadascuna de les 
iniciatives que es presentin. Així, doncs, hauran de quantificar el cost de les propostes 
i a mesura que vagin coneixent els recursos disponibles per configurar el pressupost 
es podran anar ajustant les despeses als ingressos. Aquest és el plantejament bàsic 
que creu que s’ha de fer. Comenta que la proposta d’ordenances fiscals que ha 
presentat el Govern implica una disminució d’ingressos de 60 o 70 milions d’euros 
respecte d’allò que s’havia pressupostat per a 2020.
D’altra banda, replica al Sr. Bou que els membres del Govern sí que tenen cor i se’ls 
trenca quan veuen que no poden donar resposta des de les competències pròpies a 
algunes necessitats que té la ciutat, perquè no poden complir la missió per la qual són 
al consistori.
Tot seguit, reivindica les polítiques socialdemòcrates i considera que és millor 
redistribuir els recursos que no pas fer una rebaixa d’impostos indiscriminada. Admet 
que aquesta és una concepció ideològica determinada, però apunta que Ghana és el 
país que té la pressió fiscal més baixa del món i no creu que sigui un exemple de 
justícia tributària. En conclusió, manifesta que l’ajuntament necessita tenir solvència 
financera per poder donar resposta a totes les necessitats socials que es plantejaran
l’any vinent, que malauradament seran moltes, per reactivar l’economia i per donar 
els ajuts necessaris per evitar el tancament de negocis. Afegeix que justament per 
l’esforç que es va fer amb les ordenances fiscals de 2020 hi ha hagut recursos 
suficients per crear el fons extraordinari de 90 milions, que ha servit per donar ajuts 
socials, impulsar la reactivació econòmica o donar suport a les activitats culturals, 
entre altres. Constata, doncs, que si en aquelles ordenances no s’hagessin actualitzat 
els tributs i no s’haguessin reforçat els ingressos propis no s’hauria pogut crear aquest 
fons.
Pel que fa a la proposició que presenta el Grup del PP, apunta que no es pot retornar 
al passat i, per tant, el projecte d’ordenances que ha presentat el Govern no va en la 
línia que planteja aquest grup. Tanmateix, això no vol dir que no puguin continuar 
treballant-hi, perquè els grups de l’oposició poden plantejar propostes que es poden 
debatre dins del marc que ha assenyalat. Insisteix que si retiressin aquesta proposta i 
en presentessin una altra, no es podria aprovar a final de desembre i per tant no 
entraria en vigor fins a l’1 de gener de 2022. Així, doncs, insisteix que la proposta 
d’ordenances fiscals és un document de base per començar a treballar en aquesta 
qüestió.
Quant a la proposició presentada pel Grup de Barcelona pel Canvi, es planteja 
l’eliminació de l’IBI durant dotze mesos en els sectors del turisme i de l’hostaleria. 
Reitera que l’IBI és un impost general i no grava l’activitat sinó l’immoble. Per aquesta 
raó la llei estableix que aquest impost no es pot eliminar, ni tan sols de manera 
temporal o sectorial. Tot i així, comenta que es podria fer alguna maniobra 
d’enginyeria jurídica, com ara una declaració d’especial interès, per decretar-ne una 
rebaixa, però indica que el subjecte passiu de l’IBI és el titular del dret d’habitació i en 
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última instància el propietari, no pas el llogater. En canvi, la titularitat de la immensa 
majoria d’activitats econòmiques a Barcelona no és de propietaris sinó de llogaters. 
Per tant, una rebaixa en l’IBI no beneficiaria els titulars de l’activitat econòmica, que 
són els qui han de menester l’ajut. Admet que a alguns propietaris els aniria molt bé 
aquesta rebaixa perquè són persones justes i la repercutirien en els llogaters, però 
subratlla que en molts casos això no seria així, tal com s’ha comprovat durant els 
darrers mesos. Afirma que molts propietaris no s’han dignat ni tan sols a parlar amb 
els titulars de l’activitat, quan aquests no podien pagar la despesa fixa més onerosa 
que tenen. Per aquesta raó el Govern prefereix que aquests diners els tingui 
l’ajuntament per posar-los al servei de tots els barcelonins, i fer-ho de manera 
acurada, quirúrgica i justa perquè arribin a les persones que més els necessiten.
Per aquestes raons els grups del Govern no poden votar a favor de les proposicions, 
en un cas perquè és extemporània i en l’altre perquè no comparteixen en absolut el 
criteri atès que es produirien resultats injustos, malgrat que la intenció del grup 
proposant sigui bona.
Finalment, insisteix que tenen un document per començar a treballar i a mesura que 
vagin tenint dades sobre els recursos que arribaran i les possibilitats d’endeutament 
es podria plantejar si és possible rebaixar alguns impostos, sempre que aquesta 
mesura no signifiqui laminar la capacitat financera i la solvència de l’ajuntament per 
donar resposta que les necessitats que tindrà Barcelona l’any 2021, que seran moltes.

El Sr. BOU comenta que té un temps d’intervenció limitat i no pot donar una 
explicació exhaustiva. Diu que quan no hi ha activitat econòmica es pot demanar la 
reducció d’un 50 % del lloguer. Ell mateix és arrendador i arrendatari, i com a 
arrendador considera que si es decreta el tancament obligatori de l’activitat no es pot 
cobrar el lloguer. Per tant, en aquest cas la reducció no hauria de ser del 50 % sinó del 
100 %. Aquest supòsit, però, no hauria d’incloure els casos en què l’establiment és 
tancat no pas per una decisió governamental sinó per altres raons.
Pel que fa a l’IBI, assenyala que si el propietari del local és l’empresari que 
desenvolupa l’activitat no hi hauria d’haver problema per reduir aquest tribut, i una 
reducció per petita que sigui seria estimable. En cas que el local fos de lloguer, el 
propietari hauria de tenir l’obligació de repercutir la rebaixa de l’IBI en el llogater. 
Puntualitza que aquesta mesura hauria d’afavorir l’economia productiva i no pas els 
rendistes, els fons d’inversió o el capital de risc.
D’altra banda, està d’acord que els impostos han de servir per donar qualitat de vida 
als ciutadans i per redistribuir la riquesa. Tanmateix, apunta que abans d’apujar els 
impostos es pot millorar l’eficàcia de l'Administració. Tal com ha dit en altres ocasions, 
indica que l’ajuntament té despeses ordinàries, estructurals, empreses, càrrecs i 
14.000 funcionaris que cobren un sou. Està convençut que si l’ajuntament fos una 
empresa privada es podrien abaixar els impostos perquè la gestió seria més eficient. 
Així, doncs, reclama que es faci un esforç per buscar l’excel·lència i l’eficàcia en la 
gestió, i que es renunciï a finançar-se apujant impostos, perquè en aquest moment 
allò que convé és rebaixar-los.

La Sra. PARERA només ha sentit moltes excuses del Govern, però apunta que el seu 
grup presenta aquesta proposició i tots els grups de l’oposició han presentat 
iniciatives relatives a les ordenances fiscals perquè perceben que en el tema fiscal hi 
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ha un gran immobilisme del Govern. Denuncia que el Govern pretén que l’oposició 
aprovi les mesures que proposa perquè, en cas contrari, els acusarà de ser els 
culpables de no congelar la càrrega impositiva als ciutadans. Allò que demana el seu 
grup és que s’iniciïn els tràmits per debatre les propostes que plantegen, però encara 
no han rebut cap oferiment per parlar-ne. Admet que potser no caldria eliminar tot 
l’IBI i se’n podria bonificar una part, però no ha observat cap interès del Govern per 
parlar sobre aquesta qüestió. Així, doncs, en el fons el que fa el Govern és dir-li al 
ciutadà que s’endeuti per pagar uns impostos molt alts per després poder presumir 
que dona ajuts. Qualifica aquesta actitud de vergonyosa i simplista, i demana més 
imaginació perquè es poden fer bonificacions i exempcions l’IBI. Perquè aquestes 
mesures siguin possibles, afegeix, només cal acordar-les amb el Ministeri d’Hisenda a 
Madrid, negociació que entén que seria senzilla perquè ambdós governs són del 
mateix color polític. En definitiva, assenyala que només cal voluntat política per 
aplicar aquesta mesura però el Govern municipal no en té, tal com la Sra. Ballarín ha 
deixat clar. Està convençuda que la congelació dels tipus impositius serà la que 
s’aprovarà definitivament i que després de 63 dies de negociació el Govern no 
acceptarà cap canvi significatiu en la proposta que ha presentat.
Pel que fa al capteniment del Grup d’ERC, els veu molt obsessionats en contra de la 
propietat privada. Ella està orgullosa de defensar-la i no se n’amaga gens ni mica. 
Assegura que es pot obligar a abaixar el lloguer a aquells que vulguin accedir a la 
bonificació de l’IBI, perquè aquesta mesura es pot incloure en l’ordenança fiscal i és 
ben simple fer-ho. Per tant, nega que amb aquesta mesura s’ajudi el propietari i no 
pas el llogater, perquè aquest rebria una ajuda indirecta. Quant als fons d’inversió, 
apunta que aquells que tenen locals llogats a pimes i petits negocis no representen ni
el 10 % del total. Insisteix, però, que aquest grup és obsessiu en aquesta qüestió i per 
tal de no beneficiar els fons inversió són capaços de perjudicar el 90 % dels negocis de 
la ciutat. A més a més, afirma que es pot obligar els fons d’inversió a rebaixar el 
lloguer.
En tot cas, assegura que la intenció del seu grup no és beneficiar els fons d’inversió, 
que es poden permetre el luxe de no cobrar els lloguers, però el 90 % dels propietaris 
no s’ho poden permetre i necessiten aquestes rendes. Opina, doncs, que amb aquesta 
mesura ajuden a tothom, s’ajuda un sector molt perjudicat i que ho continuarà estant 
durant molt de temps, i a més a més es pot fer sense imposar res a ningú, i es pot 
ajudar altres persones, que es poden beneficiar d’una menor càrrega impositiva. 
Remarca, doncs, que aquesta mesura pot ajudar a reactivar altres opcions 
econòmiques i altres negocis.
D’altra banda, si es considera que l’aprovació d’aquesta mesura pot perjudicar la 
hisenda municipal perquè rebrà menys ingressos, pregunta si en aquesta situació 
s’han de prioritzar els interessos de l’ajuntament. En aquest cas, suggereix que es 
comenci a revisar en què es gasten els recursos perquè potser hi ha molta despesa 
supèrflua que es pot estalviar. Contràriament, critica que el Govern trobi més senzill 
incrementar la càrrega impositiva als ciutadans. Reclama, doncs, més mentalitat 
empresarial, perquè és molt positiva, en la gestió dels comptes municipals, i que es 
faci un debat seriós i rigorós sobre aquesta qüestió. No accepta que el Govern es limiti 
a congelar els tipus impositius i critica que no s’estigui explorant cap via alternativa. A 
més a més, apunta que el Govern s’atribuirà el mèrit de la rebaixa de la taxa de 
terrasses, tot i que va ser precedida per moltes pressions del sector. Opina que no 
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s’ha d’esperar que el sector pressioni abans d’adoptar mesures per ajudar-lo, perquè 
aquesta és l’obligació de l’ajuntament.
En conclusió, lamenta que el Govern no vulgui parlar sobre aquesta qüestió, però 
adverteix que hi continuaran insistint, tant pel que fa a l’IBI com a d’altres impostos. 
Finalment, dona les gràcies als grups municipals que han entès la seva proposta i hi 
donen suport, i anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició del Grup del PP.

El Sr. CASTELLANA agraeix la presentació d’aquestes propostes perquè creu que han 
generat un debat molt detallat, molt interessant i molt ideològic sobre com s’ha 
d’afrontar la greu situació actual.

La Sra. ARTADI constata que el Govern no té cap projecte, tal com s’ha demostrat en 
aquesta sessió, en la trobada que varen mantenir el dilluns anterior, en la 
compareixença posterior davant dels mitjans de comunicació. A més a més, allò que la 
Sra. Ballarín ha qualificat com el moll de l’os de la política municipal els ho presenten 
quaranta-vuit hores abans de celebrar-se la comissió i la proposta es limita a 
reconèixer que el Govern no pensa fer res. Considera, doncs, que aquest serà un 
fracàs per al Govern municipal. Assenyala, però, que les conseqüències d’aquest 
immobilisme les pagaran la ciutat i els ciutadans, tal com ha passat amb altres 
fracassos, el darrer dels quals va ser la subhasta del front marítim. Insisteix a reclamar 
al Govern més responsabilitat, més feina i menys rodes de premsa per repetir anuncis
i elogis per a ells mateixos constantment.
D’altra banda, pregunta si hi haurà pressupost o no per a 2021, com es materialitzaran 
les promeses que va fer el Sr. Martí Grau en el sentit que aquest pressupost seria 
superior al de 2020. Insisteix que els grups de l’oposició estan disposats a col·laborar, 
però qui ha de fer la feina és el Govern.

El Sr. SIERRA coincideix amb la Sra. Ballarín en la consideració que el pressupost, que 
inclou les ordenances fiscals perquè no deixen de ser una part dels ingressos que 
rebrà l’ajuntament, és la tasca més important del Govern. També coincideix que si no 
s’aproven el pressupost i les ordenances fiscals serà un fracàs per a la ciutat de 
Barcelona, però la responsabilitat serà del Govern, de la Sra. Colau i del Sr. Collboni. 
Critica que la proposta d’aquesta mesura, que és la més important que es pren al llarg 
de l’any, el Govern l’hagi presentada dos dies abans de la celebració de la comissió. 
Remarca la incongruència d’anunciar que les ordenances s’aprovarien el mes 
d’octubre com si es trobessin en el mes d’agost, quan en realitat ja es trobaven a 
mitjan octubre. Denuncia que fa un any que el Govern no va al despatx del Grup de Cs 
per negociar cap mesura, tret de les negociacions per a la creació del fons covid i la 
modificació pressupostària. Qualifica aquest el capteniment del Govern de xantatge 
perquè es limita a presentar una proposta sense voluntat de negociar-la i si els grups 
de l’oposició no s’hi avenen mantindran per a l’any 2021 les ordenances vigents. 
Insisteix, doncs, que els grups de l’oposició, en nom de milers d’autònoms i 
empresaris de la ciutat, estan cridant perquè el Govern els escolti.
Per acabar, demana que el Govern no falti a la veritat i que no digui que es recaptarà 
menys, perquè a la reunió en què varen explicar el projecte d’ordenances fiscals, que 
en aquestes condicions el seu grup no aprovarà, varen afirmar que es recaptarien 
300.000 euros més que l’any anterior i el Sr. Martí Grau assegura que aquest 
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pressupost serà més expansiu que l’anterior. Pregunta, doncs, on hi ha la rebaixa 
impositiva. Tampoc no està d’acord que la pressió fiscal que suporta Barcelona sigui 
baixa, perquè té el tipus mínim més alt d’Espanya, el 21,5 %, i també el tipus màxim 
d’Espanya, el 48 %. En una ciutat equiparable a Barcelona com és la ciutat de Madrid, 
el tipus mínim és del 18,5 % i el tipus màxim és del 43 %. Demana al Govern, doncs, 
que reflexioni i que s’assegui a negociar perquè insisteix que el seu grup no aprovarà 
aquestes ordenances fiscals tal com estan plantejades. Barcelona necessita que el 
Govern municipal sigui conscient de la realitat i que escolti no solament els ciutadans, 
sinó també tots els grups polítics que en aquesta sessió han demanat rebaixes 
impositives.

La Sra. BALLARÍN comenta que s’ha acusat el Govern de no tenir cap intenció de 
modificar res, però insisteix que han presentat la proposta d’ordenances fiscals com 
un document de base per començar a treballar. A més a més, indica que si tota 
l’oposició no hagués votat en contra del pressupost que el Govern de l’Estat va 
presentar un mes enrere, que incloïa una partida de 3.000 euros per als ajuntaments a 
fons perdut, en aquest moment es podrien permetre rebaixar els tributs.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

15. – (M1923/1316) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
iniciar els tràmits per eliminar durant 12 mesos l’IBI dels negocis dedicats a turisme i 
hostaleria. 

Tractada conjuntament amb el punt 14 de l’ordre del dia.

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

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1336) Que el govern municipal impulsi els canvis normatius necessaris per tal 
de que es puguin reprendre les activitats ramaderes al municipi de Barcelona dins el 
Parc Natural de Collserola, amb l’objectiu de fomentar aquest tipus d’activitat 
econòmica i alhora abaratir els costos associats a la gestió i manteniment forestal. 
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El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Exposa que formulen 
aquest prec perquè es puguin reprendre les activitats ramaderes al parc de Collserola, 
de tal manera que siguin compatibles amb els usos del parc natural. En primer lloc, 
creuen que una activitat d’aquest tipus, amb els límits necessaris, abaratiria els costos 
associats a la gestió i al manteniment forestal. A més a més, podrien ser un factor de 
prevenció d’incendis. Entén que aquesta activitat s’hauria de circumscriure a dins del 
Parc Natural de Collserola i apunta que altres municipis ja ho permeten, com Sant 
Cugat o Sant Just Desvern, amb experiències positives. Afegeix que aquesta activitat, 
mentre es respectin una sèrie de requisits, no plantejaria cap tipus d’inconvenient i a 
més a més ajudaria a mantenir l’equilibri ecològic i territorial. De fet, comenta que el 
cap de setmana anterior a la finca de Can Mandó els Mossos d’Esquadra varen aixecar 
una acta perquè hi havia cinc cabres, quatre gallines i abelles, que tothom sap que fan 
una funció ecològica molt important. Opina que això és un contrasentit quan 
Barcelona ha de ser la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible l’any 2021 i es 
plantejaran qüestions com la sobirania alimentària i l’autoabastament com a 
exemples de sostenibilitat i de valors allunyats del capitalisme desbocat que hi ha en 
l’àmbit agroalimentari.
En definitiva, considera que aquesta és una oportunitat per renaturalitzar l’economia i 
que aquesta mesura tindria un impacte positiu.

El Sr. BADIA comparteix el diagnòstic i, per tant, accepta el prec. De fet, el Govern ja 
estava treballant en aquesta qüestió, si bé reconeix s’ha d’accelerar una mica. Creu 
que es podrà desencallar de forma més ràpida l’activitat vinculada a l’autoconsum. Pel 
que fa a l’activitat ramadera, indica que s’haurà d’adaptar al Pla agropecuari de 
Collserola i això pot ser més lent però intentaran accelerar-ho al màxim. Confirma que 
altres municipis també han fet passos endavant en aquest àmbit. Destaca que no 
solament es tracta d’activitat alimentària i econòmica, sinó també de preservació del 
sotabosc i prevenció de risc d’incendis forestals. Per tant, i tal com estableix el Pla de 
Collserola, aquestes activitats s’han de desenvolupar en equilibri amb la naturalesa.
Tot seguit, comenta que aquest és un tema històric perquè ve d’una ordenança que ja 
té molts anys, de manera que s’ha d’actualitzar tan aviat com sigui possible.
D’altra banda, apunta que també s’ha d’estudiar què cal fer amb l’agricultura urbana. 
Han mantingut converses amb el Govern de la Generalitat, que també té la voluntat 
de resoldre aquesta qüestió. En tot cas, caldria acabar de regular aquesta activitat, 
que també té interès no solament pels valors alimentaris, sinó també recreatius i
psicoterapèutics.

El Sr. CASTELLANA agraeix l’acceptació del prec. Creu que aquesta és una fita 
important i anuncia que en faran el seguiment. Creu sincerament que és una bona 
notícia que aquesta qüestió es pugui desencallar com abans millor.

El Sr. BADIA reitera que el Govern hi està treballant però diu que aquesta feina s’ha 
d’accelerar perquè ja fa temps que hauria d’estar enllestida, i aquest és un bon 
moment per resoldre aquesta qüestió.

ACCEPTAT
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El PRESIDENT anuncia que els punts 17, 19 i 23 es tractaran conjuntament.

17. – (M1923/1337) Que el Govern municipal impulsi mesures d’impuls al comerç de 
proximitat enfocades a la propera campanya de Nadal de forma acordada amb les 
principals entitats comercials de la ciutat, com és la celebració d’activitats al carrer 
descentralitzades, campanyes de promoció i de descomptes en entrades en 
equipaments municipals com poden ser museus o altres activitats culturals, entre 
altres, i també acordi amb aquestes entitats com abordar qüestions com l’enllumenat 
de Nadal per garantir, de cara als propers anys, un salt qualitatiu en l’enllumenat de 
Nadal a la ciutat. 

El Sr. CASTELLANA comenta que en aquesta sessió ja han debatut a bastament sobre 
la situació social i econòmica de Barcelona, i creu que la temporada de Nadal és un
moment crucial per al comerç de la ciutat. Saben que el gener anterior es va crear la 
Taula de Nadal i que aquesta es va reunir a final de setembre, però encara queda 
molta feina per fer. En aquest sentit, comenta que solament setze eixos comercials
s’han afegit al nou model d’enllumenat nadalenc, quan l’any anterior n’hi va haver 
més de seixanta que varen demanar subvencions. Creu que al marge de les actuacions 
anunciades, que bàsicament consisteixen en la subvenció del 75 % de l’enllumenat, 
activitats a la plaça de Catalunya i algunes altres, cal treballar conjuntament amb els 
eixos comercials dels barris en alguns aspectes fonamentals de la campanya de Nadal 
amb l’objectiu que aquesta campanya ajudi a superar la crisi, sempre tenint en 
compte la situació sanitària.
En aquest sentit, considera que és molt important la celebració d’activitats 
descentralitzades, que omplin de vida no solament la plaça de Catalunya, sinó també 
la resta de la ciutat. També suggereix que es poden fer campanyes de promoció i 
descomptes, per exemple, en equipaments culturals o altres tipus d’equipaments 
municipals, per tal que la despesa que puguin fer les famílies que durant aquests 
mesos han pogut estalviar perquè han continuat cobrant un sou però no han gastat al 
ritme habitual signifiqui un suport al comerç local.
Finalment, assenyala que el Govern municipal està en minoria i per tant la participació 
dels grups de l’oposició en mesures com aquestes és fonamental. Els hauria agradat, 
doncs, que el Govern hagués comptat amb la seva col·laboració, però en tot cas el seu 
grup presenta iniciatives com aquesta per continuar parlant d’aquestes qüestions.

La Sra. ARTADI diu que enguany la campanya de Nadal és vital per al comerç, després 
dels mals resultats de l’estiu. El seu grup vol saber quines seran les mesures sanitàries 
que s’aplicaran a les fires de Nadal i espera que no es repeteixi la situació que es va 
viure al mercat dominical, que varen necessitar moltes setmanes per posar-se d’acord
en com s’havia de fer. En segon lloc, pregunta com s’ha gestionat el nou model 
d’enllumenat nadalenc perquè hi ha molts eixos i associacions que tenen dubtes. En 
tercer lloc, vol saber quines són les accions de promoció i de dinamització que es 
duran a terme. Creu, doncs, que el Govern municipal hauria de presentar un informe
per aclarir totes aquestes qüestions.

El Sr. BOU indica que per a ell és una satisfacció constatar que els grups d’ERC, de 
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JxCat i del PP mostren interès per la campanya de Nadal. A més a més, opina que 
agrupar aquest debat els permet guanyar temps.
Tot seguit, recorda que el Govern municipal temps enrere va anunciar ostentosament 
un nou model de contracte centralitzat per gestionar l’enllumenat nadalenc i que 
l’ajuntament s’encarregaria de la licitació, del contracte, de dissenyar el model i de fer 
la instal·lació. La setmana anterior varen saber que solament han optat per aquest 
nou model setze eixos comercials dels seixanta que l’any anterior varen demanar 
subvencions per posar llums als seus carrers. Així, doncs, apunta que la desconfiança 
en aquest model ha estat generalitzada, de manera que o bé el model no és prou 
atractiu o bé el Govern no l’ha sabut explicar. Fins i tot aquells que s’han afegit a 
aquest model n’han fet valoracions negatives.
El seu grup, doncs, vol que el Govern expliqui per quin motiu aquest nou contracte ha 
tingut un seguiment escàs, si té pensat continuar amb aquest model l’any vinent i 
quins canvis ha previst dur a terme per millorar-ne l’acceptació entre els eixos 
comercials.

La Sra. BALLARÍN celebra que es parli d’aquesta qüestió perquè considera que és 
important, especialment enguany, perquè tothom té dipositades moltes esperances 
en la campanya de Nadal. Espera, doncs, que la pandèmia permeti que totes les 
activitats previstes es puguin dur a terme amb alegria. Comenta que s’han augmentat 
les mesures higienicosanitàries i es treballarà perquè l’espai públic sigui segur durant 
aquesta campanya.
Tot seguit, informa que l’ajuntament està adaptant les recomanacions que fa el 
Procicat i destaca que ha estat molt útil l’experiència que han adquirit amb l’obertura 
dels mercats. Pel que fa al mercat del llibre, per exemple, replica a la Sra. Artadi que 
l’ajuntament va proposar un seguit de mesures als paradistes, que aquests no varen 
acceptar, però quan finalment el mercat va poder obrir varen veure que eren 
absolutament correctes. Recorda que el mercat del Rastro de Madrid encara no ha 
obert. Assenyala, doncs, que el Govern va treballar de manera molt intensa perquè els 
mercats poguessin desenvolupar la seva activitat.
A continuació, apunta que a més a més de treballar per garantir la seguretat sanitària, 
el Govern dedica molts esforços per tal d’assegurar l’èxit de la campanya i ajudar el 
comerç de proximitat i la restauració, sectors que han estat molt castigats per la crisi 
actual. Així, per dinamitzar els barris i els comerços s’ha fet una proposta d’activitats 
singulars, que es desenvoluparan al llarg de quaranta dies a tots els barris de la ciutat. 
Comenta que els horaris i les ubicacions d’aquestes activitats han estat acordats amb 
els comerciants. En aquest moment no pot detallar totes les activitats previstes, però 
en destaca l’encesa de l’enllumenat amb un espectacle de dansa a l’espai públic; un 
seguit d’activitats que es desenvoluparan durant dotze dies en franges de matí, tarda i 
nit i que tindran la plaça de Catalunya com a epicentre, i una programació pròpia molt 
atractiva als districtes. El sector privat també ha organitzat diverses activitats, a les 
quals s’han sumat alguns equipaments municipals, com ara els mercats. Afegeix que 
s’està preparant la distribució de targetes regal en comerços i mercats per afavorir la 
interacció entre el centre de la ciutat i els districtes.
D’altra banda, informa que el pressupost d’aquesta campanya s’ha incrementat en un 
37 % respecte de la campanya de 2019. Pel que fa a la despesa que es farà a la plaça 
de Catalunya, s’ha incrementat un 81 %. Considera que les activitats són l’aspecte més 
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important, però vol donar valor també a l’esforç pressupostari que s’ha fet en aquesta 
campanya.
Quant a l’enllumenat de Nadal, comenta que n’hi haurà en un conjunt de carrers 
estratègics i de referència, i també s’il·luminaran les 39 façanes dels mercats 
municipals. L’ajuntament es farà càrrec del cost d’aquestes actuacions. D’altra banda, 
comenta que varen oferir als comerciants l’opció de demanar la subvenció del 50 %
per a l’enllumenat o de sumar-se a la contracta pública que ha fet l’ajuntament. 
Admet que només setze eixos comercials es varen arriscar a sumar-s’hi. Atribueix 
aquesta escassa resposta al fet que la contractació administrativa és molt lenta i 
havien de prendre la decisió el mes de febrer, però en aquell moment els comerciants 
tenien altres preocupacions i els va constar una mica de convèncer-los. En tot cas, no 
varen voler forçar ningú, de manera que els que s’hi varen afegir ho varen fer de 
manera voluntària, i l’experiència d’enguany la consideren una prova pilot per tal que 
quan es repeteixi aquesta experiència l’any vinent la resposta dels eixos comercials 
sigui més àmplia.
Continuant amb la il·luminació de Nadal, indica que s’ha augmentat la subvenció als 
eixos comercials, que ha passat del 50 % al 75 %, i aquells que s’han sumat al concurs 
també se’n beneficiaran. Aquesta mesura, afegeix, tindrà un cost addicional de 
550.000 euros.
Per acabar, accepta ambdós precs i creu que ha respost a la pregunta formulada.

El Sr. CASTELLANA espera que aquesta campanya de Nadal sigui exitosa perquè és 
més necessari que mai. Considera que en la qüestió de l’enllumenat hi ha molt marge 
de millora. Apunta que s’ha passat d’un concurs internacional d’idees a una 
contractació conjunta, que no ha acabat de funcionar. Adverteix, doncs, que el seu 
grup seguirà aquesta qüestió.

La Sra. ARTADI agraeix l’acceptació del prec i esperaran l’informe que s’ha de 
presentar en el termini de dues setmanes i espera que el Govern compleixi les tres 
demandes que es formulen en el prec. Pel que fa al mercat del llibre, recorda que el 
Govern s’havia compromès a reduir el cànon a partir d’un prec que va formular el seu 
grup abans de l’estiu, però es varen veure obligats a presentar un seguiment del prec 
perquè el Govern havia canviat d’opinió i es negava a complir el compromís adquirit.

El Sr. BOU lamenta que la Sra. Ballarín hagi exhaurit el temps d’intervenció i que per 
tant no pugui respondre. Apunta que l’any 2019 seixanta eixos comercials es varen 
adherir a la campanya d’enllumenat de Nadal i l’any 2020 solament ho han fet setze 
eixos. Entén, doncs, que la inversió sobrant es deu destinar als mercats municipals i a 
altres activitats.

ACCEPTAT

El PRESIDENT anuncia que els punts 18 i 27 de l’ordre del dia es tractaran 
conjuntament.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
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18. – (M1923/1311) Que el govern municipal expressi el seu compromís total amb la 
divulgació i el desenvolupament dels APEUs durant aquest mandat i presenti quins 
seran els seus eixos de treball en aquesta matèria un cop s’aprovi el Projecte de Llei 
de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana al Parlament de Catalunya.

La Sra. ARTADI creu que la Sra. Ballarín està d’acord en la importància que té la llei 
dels APEU, que és necessària, que la tramitació va endarrerida, que hi ha consens en 
el sector i que en les circumstàncies actuals és més urgent que mai. Creu que si els 
partits que tenen presència al consistori i que també són al Parlament treballen 
intensament podran aprovar aquesta llei abans del 21 de desembre. Al marge de 
l’opinió personal de la regidora Ballarín i del PSC, vol saber si hi ha un compromís real 
del Govern municipal per impulsar el projecte dels APEU i fer-ne una prioritat.

El Sr. SIERRA exposa que el seu grup sempre han cregut fermament en els BID, que a 
Catalunya s’han anomenat APEU, hi han donat suport i recorda que l’any anterior es 
va acceptar un prec per tal que les proves pilot que s’havien fet al Born i a Sant 
Andreu es tornessin a posar en marxa. Per tant, presenten aquest seguiment de prec 
en una circumstància estranya perquè Barcelona en Comú, que forma part del Govern 
municipal, al Parlament de Catalunya va pretendre eliminar aquesta iniciativa, a més a 
més amb una votació estranya perquè la CUP va ser l’únic grup parlamentari que va 
donar suport a aquesta proposició. Així, doncs, vol saber com està aquesta qüestió, si 
s’està complint el prec que es va acceptar i quin és el posicionament del Govern
municipal en aquest tema, més enllà de l’opinió del PSC, que coincideix prou amb la 
de Cs.

La Sra. BALLARÍN agraeix que es plantegi el tema dels APEU perquè aquesta ha estat 
una preocupació per al PSC. Reconeix que el Grup de Cs va entendre d’entrada 
aquesta qüestió i hi va donar suport. Creu que a l’antiga CiU li va costar una mica més 
però en aquest moment la Sra. Artadi és la ponent d’aquesta llei, que s’hauria d’haver 
fet en un termini de divuit mesos a partir de l’aprovació de la Llei de comerç, de 
manera que s’ha endarrerit una mica. Tanmateix, pensa que tenen l’oportunitat 
d’aprovar-la aviat.
Tot seguit, recorda que el Govern de Barcelona és un govern de coalició entre el PSC i 
Barcelona en Comú i que es va formar a partir d’un pacte d’esquerres per a tot el 
mandat, i aquest pacte té un apartat que diu textualment que el Govern aposta per la 
promoció d’una gestió més professional dels eixos comercials per augmentar-ne 
l’eficàcia, en el marc d’un model sostenible de col·laboració publicoprivada 
comunitària, que sigui garantia per al comerç de proximitat, garanteixi l’equitat de 
l’espai públic i, per tant, necessiti un consens amb el teixit veïnal. Impulsar els APEU 
com a vertebradors d’eixos comercials de proximitat. Els APEU han de permetre la 
garantia que els comerços s’associïn i la promoció comercial dels eixos, sempre tenint 
en compte que els serveis bàsics, com la gestió de l’espai públic, la seguretat o la 
neteja, depenen de la iniciativa pública. Creu, doncs, que aquest és un compromís clar 
i exprés del Govern. Per tant, adverteix que si alguna formació es vol apartar d’aquest 
pacte caldrà revisar moltes altres qüestions. No vol valorar l’esmena a la totalitat que 
es va presentar al Parlament de Catalunya perquè no li correspon analitzar-la, però 
assegura que té molta fe que aquesta llei prosperi, i amb opina que després de 
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l’aprovació de la llei podran continuar treballant en la creació d’APEU a Barcelona.
En conclusió, manifesta que han fet tota la feina que es podia fer sense disposar d’un 
marc normatiu concret. Ara que el tindran, podran encetar la fase següent.

La Sra. ARTADI desconeix quines dificultats va tenir la consellera Chacón per fer 
prosperar aquesta llei, però afirma que el conseller Tremosa li ha donat l’impuls 
necessari des del Parlament. Tots saben la feina que cal fer i creu que abans que acabi 
la legislatura la llei es podrà aprovar, de manera que aquestes àrees de promoció 
econòmica urbana puguin ser una realitat a la ciutat de Barcelona, sempre que la Sra. 
Colau i el Grup de Barcelona en Comú impulsin aquesta iniciativa. Insisteix que el 
discurs que va fer el portaveu d’aquesta formació al Parlament de Catalunya va ser 
molt preocupant, que va arribar a dir textualment que els comerciants són egoistes, 
no volen saber res del barri o de la ciutat i només pensen en el seu interès. Considera 
que és difícil generar una col·laboració publicoprivada amb aquest tipus de 
declaracions. Aquest diputat va afegir que es privatitzen els serveis públics i es passa a 
una lògica que posa al centre l’ànim de lucre. Diu que aquesta afirmació és falsa. 
Constata, doncs, que el Grup de Barcelona en Comú s’està allunyant del pacte que ha 
esmentat la Sra. Ballarín, però espera que s’arribi a complir. Ofereix la col·laboració 
del seu grup perquè això sigui, perquè espera que els acords que es prenen serveixin 
per a alguna cosa i que no passi com en altres qüestions, que s’imposa el criteri de 
Barcelona en Comú i sembla que a vegades el PSC no hi sigui.
Per acabar, celebra que s’accepti el prec. Creu que la llei servirà perquè la interlocució 
amb el Govern municipal millori, per enfortir les entitats comercials, perquè el sector 
se senti ben tractat i per avançar en la professionalització dels eixos.

El Sr. SIERRA agraeix a la Sra. Ballarín que hagi expressat la voluntat d’una part del 
Govern municipal de complir amb el prec que va presentar el seu grup. Tanmateix, 
voldria que algun membre del Govern que pertany a Barcelona en Comú es 
pronunciés sobre aquesta qüestió, perquè no es pot defensar un posicionament en 
aquesta comissió i la contrària al Parlament de Catalunya. Agrairia, doncs, que algun 
membre de Barcelona en Comú tingui la valentia de respondre.

La Sra. BALLARÍN recorda que la regidora de Comerç, sobre la qual recau aquesta 
responsabilitat, és ella mateixa i, per tant, li correspon parlar en nom del Govern. En 
tot cas, reitera que aquesta qüestió forma part de l’acord de govern i creu que quan 
se signa un acord de govern es fa amb voluntat de complir-lo. Creu que s’han de tenir 
en compte les opinions dels veïns, però en tot cas el seu grup està totalment d’acord a 
adaptar els BID a la ciutat de Barcelona. Dit això, insisteix que el compromís del 
Govern és ferm.
D’altra banda, vol reconèixer l’impuls que la consellera Chacón i la directora de 
Comerç han donat a aquesta llei, de manera que el conseller Tremosa ja ha trobat la 
feina pràcticament enllestida.
Finalment, assenyala que els APEU són bons instruments per a la reactivació 
econòmica i per millorar l’espai públic. Admet que es poden produir abusos i en algun 
cas perversions, però creu que no és la situació habitual. En aquest sentit, manifesta 
que el Govern municipal sempre hi ha de ser present per garantir l’interès general i 
que no es produeixi cap tipus de perversió. Creu, doncs, que des del coneixement és 
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molt difícil negar les virtuts que tenen els APEU. De fet, remarca que no és cap 
casualitat que n’hi hagi arreu del món.

ACCEPTAT

19. – (M1923/1312) Que el govern municipal presenti en el termini de dues setmanes un 
informe l’enfocament que tindrà la imminent campanya de Nadal, concretant: a) Les 
mesures sanitàries que hauran d’adoptar les fires de Nadal de la ciutat (com ara les de 
Santa Llúcia, Sagrada Família, Port Vell, etc.). b) La resposta que ha tingut entre les 
associacions de comerciants el nou model d’enllumenat nadalenc, especificant les 
subvencions i ajuts adjudicats per aquells eixos que les hagin demanat. c) Les accions 
de promoció i dinamització que es duran a terme. 

Tractat conjuntament amb el punt 17 de l’ordre del dia.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/1327) Que el govern municipal garanteixi l’aplicació de la bonificació 
compromesa amb els paradistes dels mercats no alimentaris de Barcelona en el rebut 
corresponent al quart trimestre de 2020, i retorni, en el mateix rebut, l’import 
equivalent a aquesta bonificació que hauria d’haver-se aplicat en el tercer trimestre. 

El Sr. SIERRA s’adreça a la Sra. Ballarín perquè, tal com acaba de dir, és la regidora 
responsable dels mercats, i llegeix el text del prec.

La Sra. BALLARÍN recorda que els mercats no alimentaris varen haver de tancar durant
el període de l’estat d’alarma perquè no són serveis essencials. Tanmateix, no varen 
quedar en l’oblit perquè es va aprofitar aquesta circumstància per programar la 
desescalada i el funcionament posterior. Així, es varen preparar detalladament els 
plans de reobertura per tal que en el moment que s’activessin les fases de 
desescalada aquests mercats poguessin començar a funcionar amb l’aprovació del 
Procicat. Puntualitza que les dates d’obertura varen ser diferents per a cada mercat, 
però en tots els casos es va fer el més aviat possible. En aquest sentit, recorda que el 
Rastro de Madrid  encara no ha obert. Subratlla que l’Institut Municipal de Mercats ha 
seguit aquesta qüestió molt de prop per tal que aquests mercats poguessin tornar a 
funcionar en el moment d’iniciar-se la desescalada.
Tot seguit, comenta que el mes de juliol es va aprovar un decret d’Alcaldia relatiu als 
cànons dels mercats, que preveia un calendari de pagaments i establia que no es 
cobrarien el cànon i la facturació dels serveis comuns durant el període de tancament. 
També excloïa la facturació dels consums energètics. Pel que fa al rebut del primer 
trimestre de 2020, s’ha ajornat el pagament, que s’haurà de satisfer sense interessos, 
fins a final de novembre d’enguany. També s’ha previst la possibilitat de demanar
l’ajornament més enllà de 2020, però en aquest cas amb el pagament d’interessos de 
demora, tal com exigeix la normativa. A més a més, es preveu la possibilitat que els 
paradistes, individualment, sol·licitin la reducció dels cànons, prèvia justificació de les 
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circumstàncies particulars que s’han produït en cada cas. Indica que la crisi està tenint 
efectes molt diferents sobre els mercats alimentaris i no alimentaris. Així, comenta 
que als encants de les Glòries es produeixen cues a les entrades. En tot cas, informa 
que les mesures preses han significat que es deixi de cobrar als paradistes dels 
mercats no alimentaris un total de 1.057.348 euros. Insisteix que no s’han cobrat els 
serveis de neteja, seguretat i manteniment, i l’IMM ha assumit aquestes despeses.

El Sr. SIERRA comenta que si ell no ha entès aquesta explicació encara menys ho faran 
els paradistes. Subratlla que volen claredat i si l’IMM diu a la gent que arrisca els seus 
diners, que fa els pagaments, als quals han apujat els cànons i els han reduït els 
serveis, que els tornaran els diners, han de complir amb aquest compromís. Torna a 
preguntar, doncs, quan es farà la devolució dels pagaments dels cànons 
corresponents al tercer i quart trimestre de 2020. Afegeix que l’endemà s’ha de 
celebrar la reunió del consell rector de l’IMM i tindran l’oportunitat de parlar d’altres 
qüestions, perquè aquests paradistes estan patint molt i reclamen igualtat de tracte 
respecte d’altres establiments als quals l’ajuntament ha atorgat bonificacions i ajudes. 
Creu, doncs, que la Sra. Ballarín, com a responsable de l’IMM i com a regidora de 
Comerç ha de donar una resposta a aquests paradistes, perquè també són 
comerciants i estan patint intensament les conseqüències de la crisi sanitària i 
econòmica derivada de la pandèmia.
Atès que la Sra. Ballarín ha exhaurit el temps d’intervenció, diu que mirarà el vídeo de 
la sessió per mirar d’entendre les explicacions que ha donat i traslladar-les als
paradistes d’aquests mercats.
Per acabar, matisa que amb aquest prec no sol·liciten una rebaixa del cànon sinó que 
s’apliqui una bonificació que el Govern s’havia compromès a fer. Per tant, demana 
que consti en acta que el Govern té dret a rebutjar un prec, però no ho pot fer basant-
se en una petició que no s’ha fet.

NO ACCEPTAT

21. – (M1923/1325) Que el govern municipal apliqui una bonificació en l’IBI dels locals 
comercials de la ciutat de Barcelona per a l’exercici 2021. Aquesta bonificació haurà 
d’incloure l’obligació per part de la propietat de demostrar la reducció de la renda 
aplicada a l’inquilí en els casos que el propietari del local i el titular del negoci siguin 
diferents, sent proporcional a l’esmentada reducció.

La Sra. GUILARTE exposa que una de les formes més directes, més efectives i de més 
abast per reactivar l’economia, per evitar la pèrdua d’activitat i per preservar els llocs 
de treball en qualsevol crisi és la fiscalitat, en aquest cas la dels locals comercials. 
Observen que la subvenció testimonial que va anunciar el Govern, amb un pressupost 
d’un milió d’euros per als més de 60.000 locals comercials de Barcelona que la poden 
necessitar, com a molt pot arribar a 1.500 d’aquests establiments. A més a més, indica 
que moltes d’aquestes sol·licituds encara s’estan tramitant, amb el cost corresponent 
dels tràmits i les gestions, i amb el risc que s’aprovin tard, quan ja no s’hi pugui fer res. 
Per tant, amb aquest prec demanen que s’apliqui una bonificació en l’IBI dels locals 
comercials per a l’exercici 2021, perquè aquesta seria una mesura molt més directa. 
En els casos en què el propietari del local i el titular del negoci no siguin el mateix, 
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demana que aquesta bonificació s’apliqui quan el propietari demostri la reducció de la 
renda de lloguer, mesura que resoldria els dubtes que plantejava una de les propostes 
que s’han debatut anteriorment.

La Sra. BALLARÍN creu que ja han debatut a bastament aquesta qüestió. El Govern ja 
ha explicat que l’IBI s’aplica als propietaris dels locals i està d’acord que en cas 
d’aplicar una rebaixa d’aquest impost qui se n’hauria de beneficiar és el titular de 
l’activitat, que és qui està patint les dificultats de la situació actual. Tanmateix, 
assenyala que tècnicament aquesta mesura és molt difícil d’aplicar. Indica que l’IMH 
té poc més de 300 treballadors i ha de controlar tot aquest tipus de subvencions i les 
relacions privades. Al cap i a la fi, afegeix, la relació entre un propietari i el llogater 
s’insereix en l’àmbit del dret privat i per poder prendre aquest tipus de mesures la llei 
hauria de permetre inspeccionar aquestes relacions. Assegura que quan es va 
dissenyar l’ajut d’un milió d’euros que ha esmentat la Sra. Guilarte el Govern la va 
estudiar a fons la possibilitat d’atorgar aquestes subvencions quan els propietaris 
acreditessin una rebaixa del lloguer superior al 50 % o al 25 %, perquè aquesta era la 
manera que els ajuts beneficiessin el titular de l’activitat.
En tot cas, el Govern no creu que ara com ara sigui possible fer aquesta bonificació i 
per tant no pot acceptar el prec. En primer lloc, indica que aquesta no és una potestat 
del Govern municipal perquè l’establiment i les bonificacions dels tributs estan 
regulats per llei i per les ordenances. Caldria, doncs, incloure aquestes bonificacions 
en les ordenances fiscals. Apunta que tenen 63 dies per negociar aquesta possibilitat, 
però insisteix que en aquest moment aquesta mesura no es pot adoptar.

La Sra. GUILARTE observa que el Govern no pot fer una rebaixa indiscriminada d’un 
impost però sí que n’ha fet una apujada indiscriminada. Creu, doncs, que haurien de 
reflexionar sobre aquesta qüestió. D’altra banda, replica que en aquest cas l’esforç no 
l’ha fet el Govern municipal sinó els ciutadans, que són els qui han de suportar 
aquesta càrrega impositiva. Reitera que l’Ajuntament de Madrid ha abaixat un 5,39 % 
l’IBI en benefici del 99,99 % dels immobles de la ciutat, mentre que l’Ajuntament de 
Barcelona l’ha incrementat en un percentatge similar. Conclou que si a Madrid, on 
tenen una càrrega impositiva més baixa, han estat capaços d’abaixar aquest impost i a 
Barcelona, que té una càrrega impositiva més alta, el que fa el Govern municipal és 
apujar-lo, el que aconseguiran és fer que el comerç desaparegui i aquesta situació 
representarà una altra càrrega per a l'Administració, que haurà d’atorgar subsidis. Per 
tant, mentre no arribin altres ajuts provinents del Govern de l’Estat o de la 
Generalitat, el Govern municipal haurà d’assumir les conseqüències que pot tenir 
aquesta situació.
Per acabar, demana que en el marge que tenen per negociar les ordenances fiscals es 
revisi aquesta mesura, perquè insisteix que és de les més efectives i ja s’aplica en 
altres ciutats. En conclusió, reclama al Govern diàleg i lideratge.

La Sra. BALLARÍN replica que l’efectivitat d’aquesta mesura no s’ha demostrat en cap 
lloc i afirma que les quotes que es paguen a Madrid no són més baixes que les de 
Barcelona, sinó al contrari. A més a més, indica que la bonificació que ha establert 
l’Ajuntament de Madrid va lligada a molts altres aspectes, a més de la rebaixa de l’IBI. 
Insisteix que el Govern prefereix optar per la via de l’ajut directe als sectors realment 
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necessitats.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1308) Instar al Govern Municipal a convocar abans de 15 dies una cimera 
urgent amb representants del sector i partits polítics per acordar, entre tots, mesures 
de xoc concretes a adoptar per l’administració municipal en suport del sector de la 
restauració. 

El Sr. BOU exposa que el sector de la restauració és un dels més perjudicats per la crisi 
provocada per la covid-19. Segons estudis del Gremi de Restauració, des de l’inici de la 
pandèmia han tancat el 15 % dels 9.000 establiments que hi havia a la ciutat, al 
voltant de 1.350 negocis, amb l’impacte consegüent sobre les famílies afectades. 
Aquest gremi pocs dies enrere alertava que el 40 % dels establiments que van tornar a 
obrir després del confinament podrien tancar en els pròxims mesos si la situació no 
millora. A més a més, apunta que amb l’aturada imposada per la Generalitat el sector 
ha rebut un altre cop que port portar molts establiments que es troben en una 
situació límit a haver de tancar definitivament.
En aquest context, indica que l’Ajuntament de Barcelona no pot estar gaire orgullós 
del tracte que ha donat a bars i restaurants. Si bé el Govern municipal va pactar amb 
la resta de grups l’ampliació de terrasses i l’exempció del 75 % de la taxa, qualifica de 
desastre el procés de resolució de sol·licituds perquè en molts casos la resposta ha 
trigat molt i en altres casos la resolució ha estat negativa. Considera, doncs, que el 
tracta que els dona l'Administració ha de millorar i en aquesta comissió s’ha 
demostrat que els grups de l’oposició tenien moltes aportacions a fer en aquesta 
qüestió.
Per aquestes raons, sol·licita al Govern municipal que convoqui una cimera amb el 
sector de la restauració i la resta de grups per tractar sobre mesures que beneficiïn 
aquest sector. Tots plegats s’han de comprometre a no abandonar la negociació fins 
que no s’acordin mesures concretes.

La Sra. BALLARÍN assegura que el Govern està en contacte permanent amb el Gremi 
de Restauració i amb el sector en general, i pot assegurar que valora positivament 
totes les demandes que els fan, sempre amb la voluntat de trobar solucions, i que són 
les mateixes que fan a la resta de grups. Entén que els representants d’aquest sector 
han d’utilitzar tots els recursos disponibles per obtenir resultats. Així, doncs, no 
considera que sigui necessari celebrar una cimera amb la participació d’altres partits 
polítics per acordar mesures de xoc, perquè el sector ja les planteja directament al 
Govern. El Govern està disposat a parlar d’aquesta qüestió en l’àmbit que 
correspongui.
D’altra banda, creu que el balanç de l’actuació dels darrers mesos no és tan pessimista 
com el que ha exposat el Sr. Bou. Confirma que quan les terrasses varen poder tornar 
a obrir, després de l’estat d’alarma, es va fer un decret que oferia espai públic als
establiments perquè poguessin ampliar les terrasses. A tal fi, l’ajuntament va haver de 
crear un servei nou per oferir aquest servei i per aquesta raó els tràmits no es varen 
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poder fer amb la celeritat que els hauria agradat. En tot cas, apunta que aquesta 
mesura ha permès obrir 3.000 terrasses noves, mentre que Madrid, que és una ciutat 
molt més gran que Barcelona, amb una mesura similar ha permès obrir-ne 1.500 de 
noves. Per tant, creu que s’ha de posar de manifest que el Govern ha fet un gran 
esforç per permetre l’obertura d’aquestes terrasses, tot i que segurament des del 
punt de vista estètic poden ser millorables, i també reconeix que els tràmits podien 
haver-se fet més ràpidament, però subratlla que allò important és que l’actuació s’ha 
fet.
Pel que fa a la tributació, el Govern també n’ha parlat amb el sector, es va acordar 
amb l’oposició, i està disposat a parlar-ne si es presenten altres propostes. Però 
insisteix que no és necessari fer una cimera en els propers quinze dies sense saber 
quina serà la situació.

El Sr. BOU replica que el Gremi de Restauració, en una reunió on hi havia el president 
regional del PP, els va transmetre algunes dades molt crues. Lamenta que no s’accepti 
el prec, però ell ja ha fet el que ha pogut. Tot i així, pregunta si el Govern accepta de 
parlar amb el gremi cada vegada que li ho demanen. Remarca que aquest gremi és 
molt important i que el sector es troba en una situació molt difícil.

La Sra. BALLARÍN assegura que el gremi té una interlocució directa amb el tinent 
d’alcalde Collboni, amb ella mateixa i li consta que també té contactes amb la regidora 
d’Urbanisme. I la darrera vegada que han parlat ha estat aquest mateix matí.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/1309) A quines causes atribueix el Govern Municipal que només 16 eixos 
comercials hagin optat pel nou model de contracte centralitzat de l’enllumenat de 
Nadal promogut per l’Ajuntament de Barcelona? 

Tractada conjuntament amb el punt 17 de l’ordre del dia.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1314) Al Pla de Xoc per l’Ocupació s’hi van assignar 6 milions d’euros, dels 
quals 4,2 corresponien al Fons Covid i 1,8 a nous plans d’ocupació. Quins han estat els 
resultats d’aquesta mesura? 

La Sra. PARERA assenyala que aquesta pregunta pretén que el Govern rendeixi 
comptes, tal com es demanava en el debat d’un punt del dia anterior. Recorda que el 
Govern va anunciar un pla de xoc per l’ocupació, dotat amb un total de 6 milions 
d’euros, dels 1,8 milions s’havien de destinar a plans d’ocupació. Pregunta, doncs, 
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quin ha estat el resultat d’aquestes mesures i, si ja els han analitzats, demana que 
n’informi als grups de l’oposició.

La Sra. GIL respon que el mes de novembre faran un informe més exhaustiu, tal com 
ha anunciat el Sr. Collboni a l’inici de la sessió, i que ampliarà les dades que oferirà ara 
ella mateixa. Recorda que el pla de xoc incloïa sis mesures. La primera d’elles era 
l’organització del Saló de l’Ocupació, juntament amb BizBarcelona, que es va celebrar 
entre el 21 i el 23 de setembre i va ser la primera fira presencial que es feia a 
Catalunya i la segona a Europa. Hi varen col·laborar institucions públiques, com el SOC
i la Diputació de Barcelona, 42 entitats del tercer sector, patronals i gremis, i hi varen 
participar 45 empreses diferents, hi varen assistir presencialment més de 4.000 
persones i en línia més de 1.000.
Una altra de les mesures d’aquest pla tenia relació amb els plans d’ocupació amb
formació, que anomenen PIF, amb l’objectiu d’arribar a 436 noves places, amb 
diferents formats. D’aquestes, en aquest moment se n’han cobert 143 amb 
pressupost municipal, 36 corresponen a contractes que s’han fet a persones en 
situació irregular i pel que fa a la resta de places encara s’estan fent les 
contractacions. Quant a les 72 places que s’havien de cobrir amb el fons covid de la 
Generalitat, la setmana anterior se’n va publicar la resolució. Destaca l’esforç que 
estan fent els treballadors de Barcelona Activa per formalitzar aquestes 
contractacions, en un moment en què no es poden fer accions grupals i, per tant, no 
es poden seguir els procediments habituals. A més d’allò que s’havia previst, s’hi ha 
sumat la contractació de persones en situació d’especial dificultat als barris de la 
ciutat que es troben en una situació més precària.
Pel que fa a reskilling i formació, han fet més de 200 accions formatives en línia, en les 
quals han participat més de 2.000 persones, que és el doble de les que havien previst. 
També s’han posat en marxa la línia d’ajuts dels programes “Impulsem el que fas”, 
que ja estava en funcionament, i “Crea feina, Barcelona!”, que es va presentar la 
setmana passada amb l’objectiu d’arribar a 300 contractacions.
Per acabar, estan treballant amb les entitats en el Pla de xoc d’ocupació juvenil.

La Sra. PARERA queda preocupada per aquesta resposta i esperarà al mes de 
novembre per conèixer les dades més detallades, però subratlla que a Barcelona hi ha 
90.000 desocupats i d’una inversió econòmica de l’ajuntament molt alta. Per tant, les 
xifres sobre ocupacions efectives en relació amb la inversió feta són molt pobres. Per 
tant, vol saber quantes persones han passat de no tenir feina a tenir-ne, amb la 
inversió que s’ha fet, i aquest és el resultat que s’ha d’analitzar per valorar si aquesta 
inversió ha estat productiva o no. Assenyala que tot apunta que no ho ha estat, de 
productiva, i pregunta on s’han perdut aquests diners, tot i que sospita que ha estat 
en aspectes superflus. Indica que a la comissió pot ser difícil prendre notes acurades 
de les dades que dona el Govern i, per tant, agrairà que li facin arribar aquestes dades 
per correu electrònic. 

ES DÓNA PER TRACTADA

25. – (M1923/1315) Al mes d’agost de 2020 el grau d'execució del pressupost de despesa 
per polítiques previst per "Comerç, turisme i pimes" era del 37,4% mentre que al 
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mateix període de 2019 era del 51,3%. A què es deu aquesta manca d’execució 
pressupostària? 

La Sra. PARERA comenta que disposen de xifres actualitzades sobre l’execució del 
pressupost a l’agost de 2020, concretament de la despesa prevista a la partida 
pressupostària de comerç, turisme i pimes. Han observat que l’execució era del 37,4 % 
executat, però en el mateix període de 2019 va ser del 51,3 %. Assenyala que aquesta 
és una disminució molt important i vol saber a què s’ha degut aquesta manca 
d’execució pressupostària.

La Sra. BALLARÍN indica que l’epígraf de comerç, turisme i pimes inclou totes les 
polítiques que es fan des de Barcelona Activa i des d’Economia Social i Solidària, i 
també els convenis de desenvolupament econòmic. Per tant, constata que és una 
partida bastant àmplia. En el cas concret del comerç, que compta amb una subpartida, 
el grau d’execució a l’agost de 2020 és superior al del mateix període de 2019, perquè 
ha passat del 30 % al 40 %.
En tot cas, pel que fa a la partida general, comenta que per primera vegada al 
pressupost de 2020 es va incorporar com a crèdit inicial una part de la previsió dels 
ingressos que havien de provenir de l’impost turístic de la Generalitat, quantificada en 
10 milions d’euros. Puntualitza que aquest crèdit anteriorment no s’incloïa en el 
pressupost inicial, sinó que es feia quan es rebia la transferència. Aquest pagament no 
s’ha començat a efectuar fins al mes de setembre i, per tant, el percentatge 
d’execució global al mes d’agost encara no inclou aquest aspecte.
En segon lloc, apunta que la partida contemplava una transferència de 5 milions 
d’euros per a l’organització del Mobile World Congress, i que el mes d’agost encara no 
s’havia fet.
A continuació argumenta que el pressupost és una eina viva i, per tant, quan 
apareixen les xifres no s’entenen alguns aspectes. Així, doncs, agraeix l’oportunitat 
d’explicar aquestes diferències.

La Sra. PARERA agraeix les explicacions, que troba raonables, però pregunta si 
aquestes partides es podien haver redirigit cap a altres qüestions urgents, perquè en 
aquest moment el que cal és executar despesa, especialment en aquests sectors. 

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/1310) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat a la Comissió d’Economia i Hisenda del 20 de maig de 2020, amb el següent 
contingut: (M1923/824) Que el govern municipal, a través de la traçabilitat que 
permet el sistema de factura electrònica, actuï d’ofici i posi en marxa revisions per 
garantir que les empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona paguen dins del 
termini legal de 30 dies a les empreses subcontractades. 
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ES DÓNA PER TRACTAT

La Sra. ARTADI recorda que el mes de maig varen presentar un prec per tal que 
l’ajuntament utilitzi els recursos que té per garantir que les empreses proveïdores de 
l’ajuntament paguin a trenta dies a les empreses subcontractades. Assenyala que fa 
molts anys que Pimec denuncia que, malgrat que les grans empreses cobren 
puntualment de l'Administració, aquestes no fan els pagaments a les empreses 
subcontractades i als autònoms dins del termini legal, i aquesta morositat representa 
una competència deslleial per a les empreses petites i les posa en perill. Per tant, en 
aquest moment en què és més important que mai que les empreses petites i els 
autònoms tinguin liquiditat, vol saber quines passes ha fet el Govern municipal.

La Sra. BALLARÍN explica que els responsables municipals que fan el seguiment dels 
contractes també vetllen perquè les subcontractacions es desenvolupin d’acord amb 
allò que preveu la Llei de contractes. Per al creuament de factures entre proveïdors i 
subcontractistes, utilitzen el portal electrònic, que permet el control i la validació de 
les factures i és operatiu des d’octubre de 2019. Tal com va explicar a la sessió del mes 
de maig, el mes de febrer varen incloure una clàusula en tots els plecs administratius 
que fa l’Ajuntament de Barcelona que prohibeix expressament els pactes entre 
contractista i subcontractista per tal que el pagament es faci en terminis superiors a 
30 dies, malgrat que la llei permet que es pugui fer en un termini de 60 dies. En 
aquest moment, afegeix, estan treballant per garantir el compliment d’aquests 
terminis. També han establert una penalització en el cas que aquests terminis 
s’incompleixin i estan treballant amb Pimec perquè els informin sobre els 
incompliments flagrants i poder iniciar la inspecció corresponent. A més a més, per 
evitar represàlies dels contractistes cap als subcontractistes que exigeixen el 
compliment dels terminis, han habilitat la bústia ètica, que permet presentar 
denúncies anònimes i garanteix l’anonimat del denunciant.
En tot cas, indica que depositen l’esperança per resoldre definitivament aquesta 
qüestió en el futur tramitador d’expedients de contractació, les proves del qual 
s’iniciaran aviat, i inclourà un mòdul per fer el seguiment dels contractes. Aquesta 
aplicació anirà rebent automàticament tota la informació sobre l’execució del 
contracte i de les relacions amb tercers. A més a més aquesta aplicació, quan es 
presenti una factura que no compleixi els requisits establerts, per exemple si no s’ha 
fet el pagament als subcontractistes, de manera automàtica farà saltar una 
disconformitat i tornarà la factura al contractista.

La Sra. ARTADI voldria saber quin és el calendari previst per implementar aquesta 
eina. Recorda que hi ha empreses de l’Ibex 35 que abans de la crisi pagaven a 200 i a 
300 dies a les subcontractades. En les circumstàncies actuals aquesta demora 
implicaria el tancament de les empreses petites. Per tant, han formulat el prec per 
saber si entre els mesos de maig i octubre s’havia avançat en aquesta qüestió. Agraeix 
l’explicació que ha donat la Sra. Ballarín, però voldria una mica més de concreció en la 
resposta als seguiments perquè, de fet, els han de fer perquè a allò que pregunten per 
escrit no s’hi respon en temps ni forma.

Del Grup Municipal Ciutadans:
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27. – (M1923/1326) Que el Govern Municipal informi de l’estat d’execució del prec 
acceptat corresponent a la Comissió d’octubre de 2019, amb el següent contingut: 
(M1923/139) Que el Govern Municipal torni a posar en marxa els projectes inacabats 
d’APEUS en el Born i Gran de Sant Andreu. 

Tractat conjuntament amb el punt 18 de l’ordre del dia.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.25 h.
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