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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 15 de desembre de 2020

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 15 de desembre de 2020, s’hi 
reuneix la COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA en sessió ordinària, sota la presidència 
de l’Im. Sr. Regidor Jordi Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Montserrat Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc 
Xavier Marcé Carol, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Elsa Artadi Vila, 
Ferran Mascarell i Canalda, María Luz Guilarte Sánchez, Josep Bou i Vila i Eva Parera 
Escrichs, assistits per l’assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja Escobedo, que actua 
per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents els Ims. Srs. Max Zañartu Plaza i Francisco Sierra López, el Sr.
Alvaro Porro Gonzàlez, comissionat d’economia social, verda, desenvolupament local i 
política alimèntaria, la Sra. Raquel Gil Eiroá, comissionada promoció de l’ocupació i 
polítiques contra la precarietat i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, interventor general. 

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

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

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

S’obre la sessió a les 16.02 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 18 de 
novembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S’APROVA amb el vot contrari del grup municipal de Ciutadans.

El president, abans d’entrar a la part informativa, vol comentar unes qüestions 
prèvies. D’una banda, indica que s’ha informat els grups de la sol·licitud de passar el 
punt 4 després del punt 10 de l’ordre del dia.
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De l’altra, comenta que hi ha regidors que no estan assignats explícitament a la 
Comissió, però que sí que intervindran.
Així mateix, apunta que el punt 15, que és una proposició del Grup del PP, i el punt 22, 
que és un prec també del Grup del PP, es debatran conjuntament, i que els punts 20 i 
24, precs del Grup de Cs i del Grup de Barcelona pel Canvi, també es debaten 
conjuntament.
Per tant, amb aquests petits ajustos de l’ordre del dia, diu que no hi ha cap més 
consideració prèvia i poden seguir amb l’ordre del dia, amb la part informativa.

La Sra. PARERA comenta que el prec del Grup de Cs i el del Grup de Barcelona pel 
Canvi, de fet, demanen dues coses diferents.

El president diu que s’ha fet arribar per correu la proposta, però que si els volen fer 
per separat no hi ha cap problema. 

La Sra. PARERA no veu com pot contestar el Govern.

El president accepta de fer-los separats. Diu que a vegades potser fan una llegida 
ràpida i els sembla que poden ajuntar punts, amb ànims d’optimitzar temps, però que, 
si consideren que no és correcte, es poden fer per separat.
Així doncs, manifesta que tractaran el punt 20 per una banda i el punt 24 per una 
altra.

La Sra. PARERA diu que és millor així, perquè són dues coses diferents i que una pot 
ser que no l’accepti el Govern i l’altra pot ser que sí.

El president reitera que les propostes d’ajuntar punts són justament propostes i que 
són els grups qui han de poder decidir si consideren que s’han d’ajuntar o no. Per tant, 
conclou que el punt 20 i el 24 els faran per separat.

II) Part Informativa

a) Despatx d’ofici

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

1. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 2 de novembre 
de 2020, que adjudica a Iluminaciones Just S.L.el contracte relatiu als serveis de 
disseny i lloguer, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies de la ciutat, lot 2, per als exercicis 2020-2021, 
i per un import de 108.700,35 euros (IVA inclòs). 

2. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 2 de novembre 
de 2020, que allibera la quantitat de 199,65 euros (IVA inclòs). en concepte de baixa 
en la licitació del contracte relatiu als serveis de disseny i lloguer, transport, 
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a 
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determinades vies de la ciutat, lot 2, adjudicat a Iluminaciones Just, S.L., per als 
exercicis 2020-2021. 

3. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 6 de novembre 
de 2020, que adjudica a Imesco Iluminaciones Artísticas, SL, el contracte relatiu als 
serveis de disseny i lloguer, transport, instal·lació, manteniment i idesmuntatge, lot 1, 
de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 72.600,00 euros (IVA inclòs). 

4. – (20003090) Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 17 de 
novembre de 2020, que modifica error material en haver-se detectat una redacció 
incorrecte en el tipus d’IVA del contracte, del Decret d’adjudicació del contracte 
relatiu a la Microxarxa d’escoles per a una alimentació sana, justa i sostenible. 

5. – (20003497) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 17 de novembre de 2020, que 
adjudica a Tradia Telecom SA el contracte relatiu a l’Auditoria 27 emplaçaments on es 
troben operadors de telefonia mòbil ocupant el domini públic, per als exercicis 2020-
2021, i per un import d’11.676,26 euros (IVA inclòs). 

6. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 23 de novembre 
de 2020, que rectifica error material detectat en lel imports indicats, en el decret 
adjudicació contracte relatiu al servei per l’oficina de producció i logística de les 
activitats culturals de dinamització comercial a Plaça Catalunya. 

7. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 23 de novembre 
de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 
contracte relatiu a la contractació de les actuacions musicals en els diferents eixos 
comercials i adjudicar-lo a Assoc. Musics Jazz de Catalunya, per els exercicis 2020-
2021, i per un import de 78.650,00 euros (IVA inclòs), 

8. – (20003582) Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 25 de 
novembre de 2020, que adjudica a Allegra Films, SL, el contracte relatiu a la cobertura 
audiovisual amb video integral de les activitats vinculades a la campanya de Nadal, per 
als exercicis 2020-2021, i per un import de 17.714,40 euros (IVA inclòs). 

9. – (20003571) Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 26 de 
novembre de 2020, que adjudica a Esmolet Produkzioak SL, el contracte relatiu al 
servei d’assessorament i coordinació de la producció tècnica de les activitats culturals, 
artístiques, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 12.100,00 euros (IVA 
inclòs). 

10. – (20003131) Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 25 de 
novembre de 2020 que adjudica a Com Social UTE el contracte relatiu als serveis per a 
la gestió i redacció de continguts d’Economia Social i Solidària i Consum Responsable, 
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 13.994,51 euros (IVA inclòs). 

11. – (20003862) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 25 de novembre de 2020, que 
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adjudica a Marsh SA, Mediadores de Seguros el contracte relatiu al servei 
d’assessorament, mediació i administració de les pòlisses d’assegurances subscrites o 
que hagi de subscriure l’ajuntament, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
12.562,90 (IVA exempt). 

12. – (20003287) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 25 de novembre de 2020, que 
adjudica a Motto Digital Agency S.L. el contracte relatiu a la gestió i creació de 
continguts al blog d’obrabcn.cat, per als exercicis2020-2021, i per un import 
d’11.421,43 euros (IVA inclòs). 

13. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 25 de novembre 
de 2020, que allibera la quantitat de 23.595,00 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa 
en la licitació del contracte relatiu als servies d’actualització i estudi de les activitats 
comercials, adjudicat a Infraplan Barcelona SL, per als exercicis 2020-2022. 

14. – Del gerent de l’Àrea d’Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 25 de novembre 
de 2020,que adjudica a Infraplan Barcelona, SL, el contracte relatiu als serveis 
d’actualització i estudi de les activitats comercials a Barcelona, per als exercicis 2020-
2022, i per un import de 157.905,00 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 19 de novembre de 2020

15. – (16005085-003) PRORROGAR per un període comprès des de l’01.12.2020 fins al 
31.12.2020, ambdós inclosos, el lot 1 del contracte 16005085-003 que té per objecte 
les pòlisses d’assegurances de Responsabilitat civil, danys materials i flota vehicles, 
adjudicat a l’empresa SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS amb NIF 
A28011864, per un import total de 188.906,89 euros (IVA exempt), d’acord amb els 
informes i documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l’esmentat contracte per un import de 188.906,89 euros, IVA exempt, amb 
càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament 
següent: un import net de 188.906,89 euros, IVA exempt, a l’aplicació pressupostària 
D/22400/93311 070. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

16. – (16005111-003) PRORROGAR per un període comprès des de l’01.12.2020 fins al 
31.12.2020, el lot 2 del contracte 16005111-003 que té per objecte les pòlisses 
d’assegurances d’Accidents i Vida, adjudicat a l’empresa VIDA CAIXA S A SEGUROS Y 
REASEGUROS, amb NIF A58333261, per un import total de 32.455,47 euros (IVA 
exempt), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 
32.455,47 euros, IVA exempt, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 32.455,47 euros, IVA 
exempt, a l’aplicació pressupostària D/16205/92211 0707. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

17. – (3-128/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-128/2020 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 
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l’Institut Europeu de Tecnologia i Innovació (EIT), corresponent al primer pagament 
per al projecte Bussines Plan 2020 del EIT Urban Mobility, per un import de 35.100,00 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 20110995; 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 26 de novembre de 2020

18. – (20002926) ADJUDICAR el Lot 1 (Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans 
anuals de control financer dels òrgans interventors (Barcelona)) de la contractació 
basada en l’Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 
actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20002926, a 
l’empresa Ernst & Young amb NIF B78970506, per un preu màxim de 520.421,00 (IVA 
inclòs), d’acord amb les condicions establertes al PCAP, al PPT i l’oferta presentada en 
preus unitaris, fins el termini d’execució de 24 mesos; DISPOSAR a favor de l’empresa 
adjudicatària l’esmentada quantitat i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 260.210,50 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 260.210,50 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. CONDICIONAR 
l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que 
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva adjudicació. FIXAR 
l’import de la garantia definitiva en 21.505,00 euros i RETENIR la garantia definitiva 
del preu del contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Antonio 
Muñoz Juncosa. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

19. – (20002972) ADJUDICAR el Lot 2 (Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria 
de comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) per als Organismes 
Autònoms municipals) de la contractació basada en l’Acord Marc de serveis de 
col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer 
de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), 
amb núm. de contracte 20002972, a l’empresa Auren Auditores SP, SLP amb NIF 
B87352357, per un preu màxim de 384.885,28 euros (IVA inclòs), d’acord amb les 
condicions establertes al PCAP, al PPT i l’oferta presentada en preus unitaris, fins el 
termini d’execució de 24 mesos; DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària 
l’esmentada quantitat i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 192.442,64 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22719/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 192.442,64 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. CONDICIONAR 
l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que 
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva adjudicació. FIXAR 
l’import de la garantia definitiva en 15.904,35 euros i RETENIR la garantia definitiva 
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del preu del contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Antonio 
Muñoz Juncosa. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

20. – (20002978) ADJUDICAR el Lot 3 (Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria 
de comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) per a les Entitats 
públiques empresarials locals municipals i societats mercantils no sotmeses a 
auditoria obligatòria).de la contractació basada en l’Acord Marc de serveis de 
col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer 
de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), 
amb núm. de contracte 20002978, a l’empresa Boraudit, SL amb NIF B66411919, per 
un preu màxim de 322.208,48 (IVA inclòs), d’acord amb les condicions establertes al 
PCAP, al PPT i l’oferta presentada en preus unitaris, fins el termini d’execució de 24 
mesos; DISPOSAR l’esmentada despesa a favor de l’empresa adjudicatària i amb 
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 161.104,24 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació 
pressupostària D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 161.104,24 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/92011 
0705, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l’actual. CONDICIONAR l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici 
següent a la seva adjudicació. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 13.314,40 
euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

21. – (20003219) ADJUDICAR el Lot 4 (Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria 
de comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) per als Consorcis, 
fundacions i associacions de l’Ajuntament de Barcelona) de la contractació basada en 
l’Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions 
d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20003219, a 
l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL amb NIF B65932725, per un preu màxim de 
511.370,20 (IVA inclòs), d’acord amb les condicions establertes al PCAP, al PPT i 
l’oferta presentada en preus unitaris, fins el termini d’execució de 24 mesos; 
DISPOSAR l’esmentada despesa a favor de l’empresa adjudicatària i amb càrrec a les 
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
255.685,10 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 255.685,10 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l’actual. CONDICIONAR l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici 
següent a la seva adjudicació. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 21.131,00 
euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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22. – (20003220) INADMETRE les proposicions de les empreses Crowe Auditores España, 
SLP i Mazars Auditores SLP presentades en el Lot 5 (Auditoria de comptes de les 
entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria) de la contractació 
basada en l’Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els 
actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20003220, 
per haver estat lliurades fora de termini; ADJUDICAR el lot esmentat a l’empresa 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, SA amb NIF A58604745, per un preu 
màxim de 655.277,92 (IVA inclòs), d’acord amb les condicions establertes al PCAP, al 
PPT i l’oferta presentada en preus unitaris, pel termini de 24 mesos; DISPOSAR a favor 
de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat i amb càrrec a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 327.638,96 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 327.638,96 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/92011 0705; 
CONDICIONAR l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva 
adjudicació. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 27.077,60 euros i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. ACORDAR la pròrroga prevista en la clàusula 
3 del document licitatori per tal de donar compliment a l’exigència de l’article 264 del 
Reial Decret Legislatiu 1/82010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Societats de Capital que exigeix el nomenament d’auditors pel termini mínim de 
tres anys. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

23. – (20001211L01) ADJUDICAR el LOT 1 (Plaça Catalunya) del contracte núm. 
20001211L01, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Ximenez 
Catalunya, SLU amb NIF B65848889 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, pel preu de 42.108,00 euros IVA inclòs, dels quals 34.800,00 euros 
corresponen al preu net i 7.308,00 euros a l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa 
adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 10.527,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 31.581,00 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700. Condicionada a l’existència de crèdit en els pressupostos posteriors a 
l’actual.FIXAR l’import de la garantia definitiva en 1.740,00 euros. 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. Manel Vazquez Asencio. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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24. – (20001211L01) ALLIBERAR la quantitat de 242,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del LOT 1 (plaça Catalunya) del contracte núm. 20001211L01, que 
té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, 
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i 
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa 
Ximenez Catalunya, SLU, amb NIF B65848889, i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 60,50 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 181,50 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i 
a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

25. – (20001211L02) ADJUDICAR el LOT 2 (carrer Aragó i Gran Via de les Corts Catalanes) 
del contracte núm. 20001211L02, que té per objecte el servei de disseny i lloguer 
(excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de 
Barcelona a Iluminaciones Ximenez, S.A. amb NIF A14041362 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, pel preu de 108.355,50 euros IVA inclòs, 
dels quals 89.550,00 euros corresponen al preu net i 18.805,50 euros a l’IVA. 
DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 27.088,87 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 81.266,63 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700.20001211L04, condicionada a 
l’existència de crèdit suficient en el pressupost posterior a l’actual. FIXAR l’import de 
la garantia definitiva en 4.477,50 euros. 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. Manel Vazquez Asencio. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

26. – (20001211L02) ALLIBERAR la quantitat de 544,50 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del LOT 2 (Carrer Aragó i Gran Via de les Corts Catalanes) del 
contracte núm. 20001211L02, que té per objecte el servei de disseny i lloguer 
(excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de 
Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, amb 
NIF A14041362, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 136,13 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 
408,37 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22703/43141 0700.DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 
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27. – (20001211L03) ADJUDICAR el LOT 3 (Via Laietana, plaça Urquinaona i avinguda 
Paral.lel) del contracte núm. 20001211L03, que té per objecte el servei de disseny i 
lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la 
decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat 
de Barcelona a Ximenez Catalunya, SLU amb NIF B65848889 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, pel preu de 74.657,00 euros IVA inclòs, dels 
quals 61.700,00 euros corresponen al preu net i 12.957,00 euros a l’IVA. DISPOSAR a 
favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 18.664,25 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 
55.992,75 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22703/43141 0700. 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 3.085,00 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. Manel Vazquez Asencio. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia 
i Hisenda. 

28. – (20001211L03) ALLIBERAR la quantitat de 363,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, LOT 3 (Via Laietana, plaça Urquinaona i avinguda Paral·lel) del 
contracte núm. 20001211L03, que té per objecte el servei de disseny i lloguer 
(excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de 
Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Ximenez Catalunya, SLU, amb NIF 
B65848889, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 90,75 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 
i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 272,25 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22703/43141 0700. 

29. – (20001211L04) ADJUDICAR el LOT 4 (carrer Balmes) del contracte núm. 20001211L04, 
que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, 
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a 
determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones 
Ximenez, SA amb NIF A14041362 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, pel preu de 37.322,45 euros IVA inclòs, dels quals 30.845,00 euros 
corresponen al preu net i 6.477,45 euros a l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa 
adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 14.748,39 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 



CCM 11/20 Economia 10/95

pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 22.574,06 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700, condicionada a l’existència de crèdit suficient en el pressupost posterior a 
l’actual. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 1.542,25 euros. 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 el Sr. Manel Vazquez Asencio. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

30. – (20001211L04) ALLIBERAR la quantitat de 187,55 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del el LOT 4 (carrer Balmes) del contracte núm. 20001211L04, que 
té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, 
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i 
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a l’empresa Iluminaciones Ximenez, SA, 
amb NIF A14041362, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 74,11 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 113,44 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

31. – (20001211L06) ADJUDICAR el LOT 6 (Zones projecte Pla de Barris i treballs al Barri) del 
contracte núm. 20001211L06, que té per objecte el servei de disseny i lloguer 
(excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de 
Barcelona a Imesco Iluminaciones Artisticas, SL amb NIF B23411887 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, pel preu de 88.330,00 euros 
IVA inclòs, dels quals 73.000,00 euros corresponen al preu net i 15.330,00 euros a 
l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 22.082,50 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 66.247,50 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, condicionada a l’existència de crèdit 
suficient posterior a l’actual. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 3.650,00 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. Manel Vazquez Asencio. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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32. – (20001211L07) ADJUDICAR el LOT 7 (Projecte de recuperació de 6 punts de llums A) 
del contracte núm. 20001211L07, que té per objecte el servei de disseny i lloguer 
(excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de 
Barcelona a Instalaciones Nycsa, SL amb NIF B61551651 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, pel preu de 15.730,00 euros IVA inclòs, dels 
quals 13.000,00 euros corresponen al preu net i 2.730,00 euros a l’IVA. DISPOSAR a 
favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 3.932,50 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 
11.797,50 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22703/43141 0700. 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 650,00 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 el 
Sr. Manel Vazquez Asencio. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia 
i Hisenda.

33. – (20001211L09) ADJUDICAR el LOT 9 (Eixample) del contracte núm. 20001211L09, que 
té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, 
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i 
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones Just, SL amb NIF 
B46395901 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, pel preu 
de 66.070,84 euros IVA inclòs, dels quals 54.604,00 euros corresponen al preu net i 
11.466,84 euros a l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 16.517,71 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 49.553,13 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, condicionada a l’existència 
de crèdit suficient en el pressupost posterior a l’actual. FIXAR l’import de la garantia 
definitiva en 2.730,20 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. Manel Vazquez Asencio. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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34. – (20001211L10) ADJUDICAR el LOT 10 (Ciutat Vella) del contracte núm. 20001211L10, 
que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, 
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a 
determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones 
Ximenez, SA amb NIF A14041362 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, pel preu de 82.503,43 euros IVA inclòs, dels quals 68.184,65 euros 
corresponen al preu net i 14.318,78 euros a l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa 
adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 20.625,85 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 61.877,58 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700, condicionada a l’existència de crèdit suficient en els pressupostos posteriors a 
l’actual.FIXAR l’import de la garantia definitiva en 3.409,23 euros. 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. Manel Vazquez Asencio. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

35. – (20001211L10) ALLIBERAR la quantitat de 414,59 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del LOT 10 (Ciutat Vella) del contracte núm. 20001211L10, que té 
per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, 
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i 
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa 
Iluminaciones Ximenez, SA, amb NIF A14041362, i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 103,65 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 310,94 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i 
a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

36. – (20001211L11) ADJUDICAR el LOT 11 (Mercats municipals de Barcelona) del contracte 
núm. 20001211L11, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Imesco 
Iluminaciones Artísticas, SL amb NIF B23411887 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, pel preu de 79.860,00 euros IVA inclòs, dels quals 66.000,00 
euros corresponen al preu net i 13.860,00 euros a l’IVA. DISPOSAR a favor de 
l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 19.964,94 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 59.895,06 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22703/43141 0700, condicionada a l’existència de crèdit suficient en el pressupost 
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posterior a l’actual. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 3.300,00 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 S r. Manel Vazquez Asencio. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

37. – (20001211L11) ALLIBERAR la quantitat de 20.140,73 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del LOT 11 (Mercats municipals de Barcelona) del contracte 
núm. 20001211L11, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat 
adjudicat a l’empresa Imesco Iluminaciones Artísticas, SL, amb NIF B23411887, i 
retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 5.035,17 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 15.105,56 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

38. – (20002415L01) ADJUDICAR el LOT 1 Pòlisses de RC/RP, TRDM i flota de vehicles del 
contracte núm. 20002415 L01, que té per objecte les pòlisses d’assegurances de 
responsabilitat patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni i 
dels vehicles terrestres de l’Ajuntament de Barcelona a FIATC Mutua de Seguros y 
Reaseguros amb CIF G08171407, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la proposició que ha presentat, 
pel preu de 6.099.846, 94 euros, IVA exempt, en ser l’única oferta presentada. 
DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 2.287.442,60 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un 
import (IVA exempt) de 3.049.923,47 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un import (IVA exempt) de 
762.480,87 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22400/93311 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 304.992,35 euros. 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 el Director de Serveis de Planificació i Coordinació de 
Patrimoni, el Sr. Jordi Ribas Vilanova. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 
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39. – (20002415L02) DECLARAR desert el LOT 2 Pòlissa TRDM edificis singulars, del 
procediment obert ordinari, per a l’adjudicació del contracte núm. 20002415L02 que 
té per objecte la contractació de les pòlisses d’assegurances de tot risc de pèrdues o 
danys materials del patrimoni en edificis singulars, per no haver-se presentat cap 
oferta; ANUL·LAR l’autorització de despesa per un import de 240.000,00 euros, 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 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/22400/93311 0701, un import (IVA exempt) de 120.000,00 euros i a 
l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/22400/93311 
0701. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

40. – (20002415L04) DECLARAR DESERT el LOT 4 Responsabilitat personal de càrrecs electes 
i personal al servei de l’Ajuntament, del procediment obert ordinari, per a 
l’adjudicació del contracte núm. 20002415L04 que té per objecte la contractació de la 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat personal de càrrecs electes i personal al 
servei de l’Ajuntament, per no haver-se presentat cap oferta vàlida; ANUL.LAR 
l’AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import de 320.000,00 euros (TRES-CENTS VINT 
MIL EUROS), exempt d’IVA; amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 40.000 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2020 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 120.000 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/22400/93311 0701.DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 

41. – (3-132/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-132/2020 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 compromís d’ingrés del 
Servei Català de Salut, derivat del Conveni de cooperació entre el Servei Català de la 
Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per l’ocupació del 
Pavelló de la Vall d’Hebron com a PAV-Salut, per un import de 408.781,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 20111595; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda. 

42. – (3-133/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-133/2020 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’European Institute of innovation and Technology- EIT, derivada del Conveni EIT-
SUGA, per un import de 109.079,27 euros, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 20111695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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43. – (3-134/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-134/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 5.915.000,00 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. 20111791; 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 3 de desembre de 2020

44. – (F-2005-01) ACCEPTAR I FORMALITZAR, de conformitat amb l’acord aprovat per la 
Comissió de Govern en sessió de data 16 d’abril de 2020, les ofertes per a la 
formalització de préstecs a llarg termini de Kutxabank, Bankia i Caixa d’Enginyers, per 
un import màxim global de 66.000.000 d’euros, d’acord amb les condicions i els 
imports que es descriuen en els annexos i que consten a l’expedient. DELEGAR a l’Im. 
Sr. Jordi Marti Grau, regidor d’Economia i Pressupostos, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, 
gerent de Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta, l’atorgament de tota la 
documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions.
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

45. – (20002415 L03) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002415L03 que té per 
objecte Assegurances d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, a 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA - CASER, amb CIF 
A-28013050, i a MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SOBRE LA VIDA HUMANA, amb CIF A28229599; de conformitat amb l’article 149 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per haver presentat 
una oferta considerada presumptament anormal o desproporcionada, segons els 
límits previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la present licitació, i no haver justificat la baixa ofertada amb la documentació 
presentada, en haver incorregut en un error en la fixació de l’import de la proposició. 
ADJUDICAR el LOT 3 del contracte núm. 20002415 L03, que té per objecte 
Assegurances d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, a MARKEL 
INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb CIF W-2764898-I, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l’oferta més avantatjosa, pel preu de 
444.076,44 euros, IVA exempt. DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària 
l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 
166.528,67 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/16205/92211 0707; un import (IVA exempt) de 222.038,22 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/16205/92211 0707; un 
import (IVA exempt) de 55.509,55 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/16205/92211 0707. 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 22.203,82 euros. 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 
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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 el Director de Serveis de Planificació i Coordinació de 
Patrimoni, el Sr. Jordi Ribas Vilanova. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

46. – (20001211L06) ALLIBERAR la quantitat de 1.210,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del el LOT 6 (Zones projecte Pla de Barris i treballs al Barri) del 
contracte núm. 20001211L06, que té per objecte el servei de disseny i lloguer 
(excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració 
lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de 
Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa IMESCO ILUMINACIONES 
ARTISTICAS, SL, amb NIF B23411887, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 302,50 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 907,50 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

47. – (20001211L09) ALLIBERAR la quantitat de 51,85 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del LOTE 9 (Eixample) del contracte núm. 20001211L09, que té 
per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, 
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i 
o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa 
Iluminaciones Just, SL, amb NIF B46395901, i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12,96 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 38,89 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 10 de desembre de 2020

48. – (20002415L01) ALLIBERAR la quantitat de 278.533,58 euros (IVA exempt), en 
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20002415L01 que té per objecte 
assegurances de responsabilitat patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys 
materials del patrimoni i dels vehicles terrestres de l’Ajuntament de Barcelona, el qual 
ha estat adjudicat a l’empresa FIATC Mutua Seguros, amb NIF G08171407, i retornar-
lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
exempt) de 104.450,10 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació 
pressupostària D/22400/93311 0701; un import (IVA exempt) de 139.266,79 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22400/93311 
0701; un import (IVA exempt) de 34.816,69 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2020 i a l’aplicació pressupostària D/22400/93311 0701. DONAR COMPTE d’aquesta 
resolució a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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49. – (20002415L03) ALLIBERAR la quantitat de 496.950,42 euros (IVA exempt), en 
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20002415L03 que té per objecte 
assegurances d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, el qual ha 
estat adjudicat a l’empresa Markel Insurance SE sucur. en España, amb NIF 
W2764898I, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA exempt) de 186.356,40 euros a l’exercici pressupostari de 
l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/16205/92211 0707; un import (IVA exempt) 
de 248.475,21 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/16205/92211 0707; un import (IVA exempt) de 62.118,81 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/16205/92211 
0707. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

50. – (20XC0265 20S08145) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació sense ànim de lucre Scitech Diplohub, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa i amb caràcter excepcional per l’execució del Projecte 
Promoció Econòmica Internacional de Barcelona com a ciutat de ciència i innovació 
2020-2023, per un import de 120.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 240.000,00 euros i una durada fins al 
31/12/2023, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre de 
2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 120.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
D/48903/43321, dividits en 15.000,00 euros del pressupost de l’any 2020, 35.000,00 
euros del pressupost de l’any 2021, 35.000,00 euros del pressupost de l’any 2022 i 
35.000,00 euros del pressupost de l’any 2023, condicionats a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos de 2021, 2022 i 2023. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
31/12/2021, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
la clàusula cinquena del conveni. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer 
Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Economia i Hisenda. 

51. – (118/2020) CONCERTAR l’arrendament dels locals de la planta baixa (finca registral 
8.608) i planta primera, portes primera i segona (finques registrals 12.823 i 12.825 
respectivament), de la finca núm. 31 del carrer Anglí, amb núm. de contracte 
20XP0103 amb la societat Osharay Inmobiliaria, SL, amb CIF B95154928, per un 
termini de tres anys, des de l’1 de gener del 2021 fins el 31 de desembre de 2023, 
amb un valor estimat del contracte d’1.381.786,04 € i possibilitat de pròrroga per un 
any més, amb les rendes mensuals i les despeses que s’estableixen en la proposta de 
contracte que consta a l’expedient. ABONAR trimestralment, mitjançant la nòmina de 
lloguers de renda i altres despeses acordades. FORMALITZAR el contracte 
d’arrendament segons el redactat annex, que s’aprova. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa del contracte per un import màxim d’1.187.270,75 euros, dels quals 
1.045490,25 euros són d’import base i 141.780,50 euros de 21% d’IVA, i amb un valor 
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estimat del contracte d’1.381.786,04 euros, a favor d’Osharay Inmobiliaria, S.L. amb 
NIF B95154928, i amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os amb el 
desglossament següent: un import de 399.701,29 euros a l’exercici pressupostari de 
l’any 2023 i a l’aplicació pressupostària D/20200/92011/0605; un import de 
395.743,86 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/20200/92011/0605 i un import de 391.825,60 euros a l’exercici pressupostari de 
l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/20200/92011/0605, atès que l’execució 
d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

52. – (3-145/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-145/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 4.500.000,00 euros, per atendre despeses del 
finançament del conveni amb Fira Barcelona per cobrir necessitats sobrevingudes per 
la suspensió dels salons derivats de la pandèmia de la COVID-19, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20120391; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal.DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

b) Mesures de govern

1. – Per a una alimentació sostenible 2020-2021. 

El Sr. PORRO diu que intentarà fer una presentació més o menys lleugera i ràpida, 
perquè creu que en general tots els regidors i regidores coneixen la iniciativa. Recorda 
que al principi, quan van començar a treballar-hi, ell mateix va fer una ronda amb tots 
els grups municipals per explicar-los la iniciativa i el projecte i recollir propostes.
Indica que al Plenari del setembre es va aprovar la Carta alimentària de l’Àrea 
Metropolitana amb el suport de tots els grups municipals, que d’alguna manera 
establia un marc conceptual per a aquesta mesura. Aprofita per agrair el suport de 
tots els grups.
Indica que la setmana anterior, més o menys, se’n va fer la presentació oficial al Saló 
de Cent amb la participació de la majoria dels grups, a part del suport d’alcaldes 
d’altres ciutats que han fet un projecte similar, la ministra de Transició Ecològica, la 
consellera d’Agricultura de la Generalitat, etc.
Explica que bàsicament hi ha 3 eixos, que són els que impulsen a prendre aquesta 
mesura de govern i a impulsar tot el projecte de «Barcelona, capital mundial de 
l’alimentació sostenible». D’una banda, indica que cal treballar sobre el foment de les 
dietes saludables. Creu que en aquest cas hi ha un consens generalitzat sobre el fet 
que la dieta és un element bàsic de la nostra salut. Comenta que un dels darrers 
informes de la Agència Municipal de la Salut apunta dades com el fet que el 10% dels 
infants entre 3 i 4 anys pateixen problemes de sobrepès o obesitat infantil.
Posa de manifest, doncs, que hi ha algunes alertes que els posen a treballar en aquest 
sentit. Diu que hi ha un historial de treball a les diferents administracions, però hi 
volen donar un impuls amb aquesta iniciativa.
Afirma que el segon eix és impulsar economies locals sostenibles. Pensa, sens dubte, 
que construir un model alimentari sostenible no és un llast econòmic, sinó al contrari, 
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és una oportunitat per poder treballar per tal que el sector primari del país, la 
restauració, el comerç de proximitat i la indústria agroalimentària puguin tenir una 
oportunitat de projecte de futur de valor afegit i de poder donar una cosa que la 
ciutadania està demanant.
Explica que la darrera enquesta de l’Òmnibus sobre hàbits alimentaris posa de 
manifest que el 73% de la població de Barcelona vol i mira criteris de proximitat a 
l’hora de comprar i prendre decisions de consum d’aliments, i un 58% vol productes 
cada vegada més sostenibles, en aquest cas ecològics. Per tant, és posar a l’abast de la 
ciutadania allò que ja està demanant des de fa temps i que cal facilitar-li.
Finalment, des d’una perspectiva més mediambiental, i concretament climàtica, 
comenta que l’IPCC del canvi climàtic de l’ONU, el panell científic, apunta que entre el 
23% i el 33% de les emissions procedeixen del model alimentari en tota la seva 
cadena, des de la producció fins a la distribució i el transport. Per tant, diu que, si es 
vol fer front al canvi climàtic, cal tocar i revisar el model alimentari.
A continuació, indica que l’alimentació sostenible és un concepte força ampli, i creu 
que intenta aplegar una transversalitat ideològica i de sensibilitat bastant àmplia, cosa 
que pensa que és un element a posar en valor d’aquest tema.
Explica que bàsicament es construeix sobre tres idees. En primer lloc, afirma que cal 
tenir una alimentació que sigui bona per a les persones, en termes de l’accés que 
tenen les persones a la informació, a la formació i als recursos per poder alimentar-se, 
preparar, cuinar, etc., de manera sana i plena, amb una mirada especial per les 
persones vulnerables, que en el moment actual és més evident que mai, tenint en 
compte que l’alimentació és la base de tota la resta d’aspectes.
En segon lloc, diu que ha de ser bona per als territoris. Constata que aquí hi ha una 
dimensió clara d’enfortir les economies locals perquè siguin pròsperes i diversificades, 
una cosa que en moments de crisi com aquest és molt important i queda molt en 
evidència. Pensa que cal treballar pel benestar de les persones que treballen en 
aquesta cadena alimentària, en tota la seva llargada. També vol posar en valor les 
dietes i els coneixements tradicionals, així com la diversitat cultural, i diu que cal 
treballar per una relació més justa entre territoris, entre el medi urbà i el medi rural.
En tercer i últim lloc, assenyala que ha de ser bona per al planeta, que la forma de 
produir, distribuir i cuinar aliments permeti conservar i regenerar els recursos 
naturals, que són limitats, i especialment que contribueixi a frenar la crisi climàtica, 
que contribueixi al benestar animal i també a fomentar la biodiversitat en el planeta, 
que, amb crisis com les pandèmies, es veu com un element molt important.
Indica que aquesta mesura de govern no parteix del no res, sinó que ve, primer, d’una 
col·laboració i una interlocució amb diferents organismes municipals i també amb 
altres administracions. Diu que estan treballant tant amb el Govern de l’Estat com 
amb el Govern de la Generalitat perquè hi hagi una col·laboració de cara a aquest 
projecte.
Comenta que també parteix de diferents polítiques que hi ha hagut al llarg dels anys a 
l’Ajuntament de Barcelona, no tan sols en aquest mandat, sinó també en mandats 
anteriors. I, per descomptat, respon al compromís de Barcelona amb l’Agenda 2030, 
amb el Pacte de Milà i amb la Carta alimentària metropolitana. Posa de manifest que 
se li vol donar una dimensió metropolitana treballant amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i municipis propers. 
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Exposa que hi ha 6 eixos de treball, en què hi ha més de 90 actuacions que aniran 
coneixent al llarg dels mesos. Recorda que la setmana passada presentaven el 
Biomarket com un gran exemple de Mercabarna del que pot ser aquesta capitalitat. 
Indica que el pressupost que aplega per ara és al voltant de 9 milions d’euros, 
distribuïts per diferents àrees i projectes i que és un pressupost en evolució, en funció 
de diferents projectes.

El Sr. CASTELLANA diu que el Grup d’ERC comparteix els principis bàsics d’aquesta 
mesura de govern que intenta impulsar un sistema alimentari que permeti beneficiar 
tant les persones com els territoris, com tot el planeta, tal com s’especifica en el Pacte 
de la política alimentària urbana de Milà i que Barcelona va signar en el seu moment. 
Indica que, arran d’aquest Pacte de Milà, surt aquesta capitalitat mundial de 
l’alimentació sostenible.
Constata que, des d’un punt crític i entenent que comparteix el fons de la mesura, en 
aquest sentit hi ha moltes mesures que són de divulgació, de formació, de promoció, 
que li semblen bé, que no van en contra de l’objectiu, però que, certament, tenen un 
recorregut que tampoc no és tan ampli com hauria de ser. Indica que, de fet, si miren 
dades dels darrers anys i exceptuant la situació de la COVID-19 i com afectarà això en 
un futur, es pot veure, mirant dades de duanes del 2018, que augmentava un 8% la 
importació de fruites i hortalisses; si miren Mercabarna, només el 15% dels aliments 
frescos que hi ha són conreats a Catalunya, per tant, de proximitat. Apunta que, de 
fet, en productes que es conreen a Catalunya, com la patata, el 90% prové de fora, 
encara que hi ha cultiu propi.
Observa que, si miren més dades, des dels anys 50 la província de Barcelona ha perdut 
un 60% dels seus conreus, i si miren les dades anuals d’ocupació en el sector primari, 
aquest s’ha anat enfonsant.
Constata, doncs, que hi ha un problema, evidentment, d’hàbits de consum, però 
també d’oferta pròpia, ja que s’han de generar els estímuls adients perquè pugui ser 
el màxim. 
Posa de manifest que, en aquest sentit, hi ha la proposta del CIAP de Mercabarna, del 
centre alimentari d’intercanvi de productes de proximitat, una reivindicació de fa anys 
d’Unió de Pagesos i que l’Ajuntament també preveu, que li sembla que és una bona 
línia en què es pot treballar. Reconeix que el Biomarket també és una bona línia en 
aquest aspecte, però també amb l’èmfasi de no solament la producció bio, sinó també 
quina és la cadena de distribució d’aquest producte bio, ja que l’efecte que té un 
producte bio que ve de l’altra punta del món és limitat.
Per tant, diu que s’ho mira en termes d’oportunitat. Constata que es parla de termes 
com sostenibilitat, salut, equitat o economia i, per tant, són molt importants i, a més, 
lliguen tota una cadena de valor, des del sector primari, indústria, serveis i, en l’àmbit 
de serveis, sectors importants per a la ciutat com ara restauració i gastronomia, que 
van vinculats a altres àmbits com ara un model de turisme concret.
Així doncs, tenint en compte la Xarxa de Mercats Municipals i infraestructures com 
Mercabarna, li sembla que és un àmbit molt important de treball i espera que es 
desenvolupi la mesura de govern amb el màxim d’èxit possible.

El Sr. MASCARELL dona l’enhorabona al comissionat per la feina feta i li dona les 
gràcies per les seves explicacions.
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Considera que aquest és un tema excepcionalment important per a Barcelona. 
Comparteix la idea que una bona alimentació és imprescindible per a les persones, per 
als territoris i també per al conjunt del planeta, en la línia del que es va decidir en el 
Pacte de Milà.
Creu que és una oportunitat per a la ciutat de Barcelona, però que cal fer-ho amb 
molta convicció. Diu que és cert que, a l’entorn del concepte alimentació, hi ha una 
cadena de valor, un cercle virtuós, en què hi són pràcticament tots els aspectes de la 
dinàmica social, des del sistema productiu, comercial i econòmic fins al sistema de 
recerca, de salut, fins i tot el conjunt d’idees i coneixements culturals que una ciutat i 
un país atresora. Per tant, des d’aquest punt de vista, considera que és elemental, 
important i essencial que la ciutat ho agafi com un dels seus grans factors de futur.
A títol constructiu però també a partir d’aquesta consideració primera, d’acord amb la 
necessitat de seguir en aquesta línia, vol fer esment d’alguns aspectes que li semblen 
no sòlids en el document que el Govern ha presentat.
En primer lloc, indica que li sobta que la mesura de govern se situï en una temporalitat 
estreta, 2020-2021, ja que li sembla que caldria situar-se en una temporalitat que va 
molt més enllà (2025, 2030) per ser eficients. Li sembla que el Govern ha oblidat que 
l’ecosistema agroalimentari de proximitat va més enllà de l’àrea metropolitana, de la 
ciutat i fins i tot de la regió metropolitana. Pensa que, a aquestes altures, no 
considerar la dimensió global del país, el conjunt de Catalunya, és un error de 
plantejament que fins i tot podria tenir una significació notable des del punt de vista 
del seu èxit futur. Opina que no es pot proclamar que Barcelona vol ser la capital 
mundial de l’alimentació i no saber ser, des d’aquest punt de vista, la capital d’un país 
que està absolutament estructurat en termes alimentaris, d’agroalimentació de 
proximitat, no en una regió tan estreta com la de la mateixa ciutat, sinó en el conjunt 
del país.
A continuació, constata que el mateix passa en la dimensió turística de tot el que 
estan dient, ja que al darrere de l’alimentació hi ha noms, aspectes, vinculats a 
granges ecològiques, a bodegues, a vinyes, que tenen una dimensió que va molt més 
enllà de l’estrictament metropolitana i que té una connexió extraordinàriament 
interessant amb l’àmbit alimentari. 
Pensa que totes aquestes qüestions haurien de ser considerades, i li sembla que en el 
document hi ha una tendència molt notable des del punt de vista de l’activisme social. 
Creu que caldria una orquestració de les bases estructurals una mica més sòlida.
En tot cas, demana que el comissionat agafi tot el que ha plantejat com a elements de 
crítica que li sembla que cal considerar per fer créixer en positiu el projecte que estan 
desenvolupant tots plegats.

El Sr. SIERRA dona les gràcies al Sr. Porro per les explicacions. Posa de manifest que el 
Grup de Cs comparteix i dona suport a l’alimentació sostenible i saludable. Constata 
que està dins dels objectius de l’Agenda 2030, igual que està dins de la Carta 
alimentària, a la qual també ha donat suport.
Però diu que cal anar amb compte perquè tenen l’enveja mundial, ja que tenen la 
dieta mediterrània, que és l’enveja del món. Aclareix que no ho diu ell, sinó el Govern 
d’Espanya, ja que Espanya és el país més ric del món. Aclareix que deia que cal anar 
amb compte perquè no es poden equivocar, és a dir, no es pot contraposar el que és 
la sostenibilitat, la riquesa en la dieta, la lluita contra la fam i molts altres factors que 
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comparteix amb el que és imposar un model ideològic que els porti a posar en risc 
l’objectiu final. Posa com a exemple que no es pot iniciar una guerra contra el sector 
carni. Diu que, a partir d’aquí, el Grup de Cs estarà al costat del Govern per a tots els 
temes de sostenibilitat, de lluita contra el malbaratament d’aliments, contra totes les 
polítiques que s’estan implantant des de l’Ajuntament, des de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, des de Mercabarna, de l’Institut Municipal de Mercats. Insisteix que el 
Govern tindrà sempre un aliat en el seu grup en aquests temes, però diu que cal anar 
amb compte de tractar de posar aquest sistema ideològic en una cosa que és 
compartida per tots i que s’ha votat per unanimitat en diverses ocasions.
En aquest sentit, vol posar de manifest el perill que ha detectat en la mateixa Carta 
alimentària de tractar de regular preus en algun determinat sector. Creu que seria un 
error i es farien un flac favor per al desenvolupament i l’abast d’aquests objectius.

El Sr. BOU dona les gràcies al Sr. Álvaro Porro per la seva extensa explicació.
Així mateix, vol agrair, abans de res, la presentació d’aquesta mesura de govern i vol 
felicitar totes les persones i entitats que han participat en la seva elaboració, ja que és 
un treball transversal que ha implicat moltes àrees de l’Ajuntament i molts sectors de 
la ciutat.
Constata que aquesta mesura es produeix en el context de l’elecció de Barcelona com 
a capital mundial de l’alimentació sostenible durant el 2021, fet que és una gran 
notícia en si mateixa, no tan sols per la repercussió internacional sobre la marca 
Barcelona, sinó també per l’oportunitat que suposa de millorar la cultura, els hàbits i 
l’economia lligats a l’alimentació.
Considera que és difícil avaluar en pocs minuts i en detall una mesura tan extensa en 
el nombre d’actuacions com les que s’han plantejat, però li agradaria fer algunes 
consideracions.
Vol començar per dir que valora positivament els objectius marcats per la mesura, que 
són impulsar una dieta més saludable i a l’abast de tothom, generar oportunitats 
econòmiques per al sector alimentari de proximitat i garantir la sostenibilitat de 
l’agricultura més propera, cosa que és prou important. Opina que són objectius 
ambiciosos i també necessaris.
També valora positivament que s’encarin aquests objectius amb visió metropolitana a 
través de la Carta alimentària de la regió metropolitana de Barcelona i amb la visió 
global, com a capital mundial durant el 2021. Indica que aconseguir estendre 
l’alimentació sostenible té un impacte no solament en la salut de les persones, sinó 
també en l’economia i l’ocupació del territori, l’estalvi a llarg termini de recursos 
públics, etc.
Dit això, pensa que cal fer èmfasi en el fet d’explicar bé i amb tot rigor el que envolta 
l’alimentació sostenible, ja que a vegades hi ha entre els consumidors certa confusió 
sobre alguns conceptes àmpliament repetits, però que a vegades s’utilitzen com a 
clams de màrqueting en comptes de com a definició real de determinats productes o 
dietes. Constata que el mateix nom d’«alimentació ecològica» es fa servir en molts 
sentits per definir coses diferents. Per tant, destaca que és molt important la 
informació i el màrqueting que es faci.
Finalment, vol expressar alguns dubtes i reclamacions i ressaltar algunes mancances. 
Posa de manifest que, llegint la mesura, no li ha quedat del tot clar en què consistirà 
el Centre Logístic d’intercanvi Agroalimentari de Proximitat, el CIAP, ni l’espai
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participatiu d’Agròpolis. Demana, doncs, una mica més de detall, tot i que en aquesta 
sessió no serà possible.
En segon lloc, demana que els projectes AgroVallbona i Masia Can Soler es facin amb 
el consens dels veïns, perquè només així se’n podrà garantir l’èxit.
Finalment, ha trobat a faltar el pressupost de la mesura, així com els indicadors de 
seguiment que permetran avaluar-ne l’èxit.

La Sra. PARERA comparteix els tres grans objectius que s’expliquen en aquest 
document: unes dietes més saludables, ajudar o generar oportunitats al comerç de 
proximitat i respectar el medi ambient. Diu que, òbviament, tothom ha de compartir 
això, però recorda que el Grup de Barcelona pel Canvi va fer una abstenció en la Carta 
alimentària quan es va votar en el seu dia, perquè se’ls generen molts dubtes, alguns 
dels quals exposarà per veure si són capaços de trobar-hi una resposta.
En primer lloc, no té clar qui assumeix el cost del fet que tot sigui ecològic, ja que això 
és molt car. Reconeix que és necessari, però insisteix que és molt car. Indica que aquí 
hi ha un cost important que cal tenir molt clar qui acaba assumint per no causar un 
perjudici al sector.
En segon lloc, quan el Govern parla de promoure la inclusió de criteris ecològics de 
proximitat i socials en la compra pública alimentària, considera que això en el fons es 
tradueix en els menús escolars a les escoles municipals. Constata que el Govern va 
enfilat directe a eliminar la carn vermella dels menús escolars. Diu que n’han parlat i 
és una preocupació que el Govern sap que el Grup de Barcelona pel Canvi té, no tan 
sols pel que suposa d’eliminar uns nutrients importants en una base alimentària de 
nens i adolescents, sinó en com afecta això el sector de la producció agrícola i la 
ramaderia. Creu que no han estat prou conscients de l’afectació que això té en un 
sector alimentari molt important. Comenta que, de fet, ells han manifestat queixes 
tant a l’Ajuntament com a la Generalitat com al Govern de l’Estat, en aquest sentit 
d’anar amb compte amb el que fan perquè estan perjudicant un sector important.
Posa de manifest que sembla que s’estigui criminalitzant el consum de carn, i a 
vegades fa la impressió, amb els missatges que es donen, que això és així. Recorda 
que des de Barcelona Activa s’estan donant cursos que funcionen molt bé per a la 
professió de carnisser i que té una bona sortida professional. Diu que sembla que hi 
hagi un missatge contradictori quan des de Barcelona Activa es fomenta la professió 
de carnisser i després es llança aquest missatge que consumir carn, sobretot vermella, 
no és tan saludable ni ecològic com els agradaria.
Per concloure, vol fer dos apunts. Creu que és important que Mercabarna jugui un 
paper clau en tot això. Pensa que cal assegurar-se que Mercabarna té un paper 
important en tot aquest objectiu que es persegueix.
Finalment, en relació amb la comercialització digital, que surt en l’informe, vol fer una 
petita observació. Demana que no s’ataquin plataformes digitals com ha sentit que 
s’ataquen des de l’equip de govern darrerament, perquè va en contra del que 
persegueix aquesta mesura per ajudar el comerç local.

ES DONA PER TRACTADA
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c) Informes

2. – Estat d’execució de la Mesura de Govern d’Impuls de les indústries creatives aprovada 
en el Plenari del Consell Municipal el 25 d’octubre de 2019. 

El Sr. MARCÉ explica que porten aquest balanç per dues raons: la primera, perquè 
considera que qualsevol mesura de govern ha de ser explicada amb una certa 
periodicitat als òrgans que la van aprovar, en aquest cas a la Comissió d’Economia i 
Hisenda, i, en segon lloc, perquè també obeeix a la creació d’una regidoria de nou 
impuls, de manera que és especialment convenient fer-ho.
Constata que, òbviament, han estat afectats per la pandèmia, com tothom, i, per tant, 
aquest balanç té els clarobscurs que se li pressuposen a qualsevol acció del Govern 
que ha hagut de viure aquest any tan dur.
Recorda que es van proposar tres grans objectius: primer, posar en evidència 
l’existència d’un ampli sector econòmic basat en la gestió intensiva de la creativitat, 
potenciant la cadena de valor i posant en evidència els seus elements d’interrelació i 
de cooperació; segon, crear espais de col·laboració i, fins i tot, d’intromissió, entre els 
diversos àmbits de les indústries creatives i els sectors de l’economia tradicional, i, 
tercer, accelerar la promoció i el desenvolupament de les indústries creatives de 
Barcelona amb una estratègia local i internacional.
Reitera que, òbviament, la pandèmia els ha afectat i ha impedit el 100% del 
funcionament. Però, malgrat tot, creu que han pogut desenvolupar una intensa 
activitat que es manifesta en molts aspectes, tot i que n’hi ha un que li sembla 
especialment rellevant, que és l’especial resiliència del sector creatiu en aquests 
moments de crisi. Exposa que, en dades d’ocupació oficials, el sector de les indústries 
creatives –que té unes certes ambigüitats en la seva definició, però referint-se a allò 
que la UNESCO ocupa com a tal– ha tingut un decreixement molt lleuger, del 0,8%.
En aquest sentit, indica que les indústries no tradicionals, les estrictament industrials i 
creatives, han tingut un creixement de l’1,5%, mentre que les més tradicionals, les 
d’arts escèniques o visuals, han tingut un decreixement del 3,4%.
En tot cas, diu que no els ha d’estranyar, perquè l’acceleració del fet digital i de la 
tecnificació empresarial ha permès, òbviament, una gran fortalesa d’una part del 
sector creatiu.
Des del punt de vista operatiu, informa que han volgut seguir en aquest balanç, en 
alguna mesura, les idees que havien definit en la mesura de govern. 
Des del punt de vista del desenvolupament del disseny hub, que és una peça central, 
com un escenari de visualització de les indústries creatives, comenta que han treballat 
amb l’estructuració d’una nova governança, passant, de comú acord amb l’ICUB i 
també amb Barcelona Activa, una part de les seves funcions bàsiques a una estructura 
més relacionada amb el sector industrial. Indica que s’han reassignat espais i estan 
treballant en la creació de la botiga i també de l’ampliació de l’espai amb una part que 
quedava per construir.
Afegeix que hi haurà un impuls a la Barcelona Design Week i també a la gestió d’espais 
comuns o d’interessos comuns entre el DHub i el CCCB com les dues estructures 
organitzatives de caràcter sectorial que vehiculen el sector del disseny.
Comenta que també han treballat en la integració o la consolidació de les relacions 
amb altres àmbits de la indústria creativa, sobretot per una idea que seria que les 



CCM 11/20 Economia 25/95

empreses o les entitats o els projectes tenen un valor de multiplicador sectorial. Diu 
que ha fet una relació en el document que explica les relacions que han construït, 
algunes d’elles ja existents, algunes consolidades, algunes de noves, amb elements 
com el DocsBarcelona, el Sónar, el Gamelab, l’IDEAL, el Clúster Audiovisual, el 
Primavera Sound, el Cruïlla, Barcelona Obertura, la Setmana d’Arquitectura, el festival 
d’arquitectura OpenHouse i el menú de capitalitat com a participació en el projecte 
que abans s’ha explicat de l’any de la capitalitat de l’alimentació sostenible.
Afegeix que s’ha incorporat Barcelona en els circuits internacionals de grans 
exposicions d’art. Explica que estan a punt de tancar un acord amb la Diputació per tal 
que vingui a Barcelona els propers anys un cicle d’exposicions internacionals en què hi 
haurà Botero, Chagall, etc.
Comenta que s’ha obert un debat en un seminari en turisme i cultura de què els farà, 
segurament, un informe a la propera Comissió d’Economia i Hisenda, o, si no, a la de 
febrer, però anuncia que l’estan a punt de tancar amb les seves conclusions i que ha 
estat molt interessant. Indica que també s’ha obert el Fons Cultura, que creu que ha 
donat una dimensió de participació en l’incentiu de la demanda cultural.
Apunta que, des del punt de vista de la seva organització, també s’ha treballat amb 
una idea, que és la definició del Clúster Barcelona Creativa. Confia poder-lo 
desenvolupar el proper mes de gener. Explica que això reunirà unes 100 persones, 
empreses i col·lectius associats al món del disseny i de la indústria creativa de la 
ciutat, com el nucli impulsor formal que ha de dirigir el futur del DHub.
Afegeix que també s’ha treballat en connexions noves a les escoles i universitats per 
generar dinàmiques de formació i recerca, sobretot també d’intromissió en el sector 
tradicional. Diu que aquí hi ha un element que ha estat molt important, que és el 
Dissenyem Comerç, que és una campanya en què es pretén que els estudiants de les 
escoles de formació creativa entrin de comú acord amb els comerços de proximitat 
amb noves idees de transformació d’aquests sectors.
Comenta que s’ha treballat un pla d’internacionalització, en què òbviament han estat 
molt afectats per la pandèmia, però aquí hi ha un element que cal ressaltar, que és la 
participació com a optants a les KIC d’indústries creatives de la Unió Europea el 2022, 
en què confia que, si Barcelona guanya, serà un pas i un revulsiu extraordinari per 
reforçar la presència internacional de la ciutat en aquest àmbit.
Diu que hi ha molts altres elements, però que no té més temps i els regidors els tenen 
perfectament referenciats. En tot cas, vol deixar clar que li sembla que convé que, 
quan es posa sobre la taula una mesura de govern, es tinguin amb una periodicitat 
raonable els informes de gestió perquè ho puguin avaluar tots plegats.

La Sra. SENDRA diu que el Grup d’ERC va celebrar quan, fa un any, es va presentar la 
mesura de govern d’impuls de les indústries creatives. Creu que tot suport i tota ajuda 
que tingui la cultura en aquest país i en aquesta ciutat és benvinguda, i més encara si 
això suposa dedicar-hi més esforços i més projecció internacional, més fortalesa, més 
pressupost i més finançament.
Ara bé, també ho troba una mica sorprenent tot plegat, perquè al final no s’acaben 
d’aclarir sobre qui té la responsabilitat de cultura a Barcelona. Recorda que en el seu 
moment el Grup d’ERC ja va avisar que li semblava molt bé que es donés suport a les 
indústries, però que això havia d’estar coordinat absolutament des de l’ICUB, que és 
qui té aquesta responsabilitat de tenir una visió global i integradora de la cultura. Diu 
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que dividir-ho al seu grup li semblava un error estratègic i, a més, que només respon a 
una organització política, a una casuística d’aquest mandat en funció de les persones 
que hi ha en aquest Govern i molt fet a mida de les persones d’aquest Govern, no en 
funció de les necessitats del sector. Afegeix que això, a més, els porta a una confusió 
sobre qui és responsable de què.
Diu que es poden celebrar totes les mesures que es presentin, ja que sempre són 
positives, però que si no hi ha un marc d’actuació ben definit és molt difícil avaluar 
això, perquè no saben en aquest moment si el representant de les indústries creatives 
és el senyor Marcé i, per tant, és amb ell que han de parlar no tan sols del fet que hi 
ha hagut poc impacte en l’ocupació i, en canvi, sí que hi ha hagut un gran impacte en
la precarietat, en el cobrament dels ERTO i en els cobraments de les prestacions 
d’atur. Pregunta qui és responsable de tot això en el Govern de Barcelona, perquè no 
ho sap.
Recorda que el Grup d’ERC va presentar propostes de crear una BarcelonActua 
especialitzada en el sector cultural, de crear un SOC per facilitar la reocupació de tota 
la gent que en aquest moment està a l’atur des de l’àmbit de la cultura, per fer plans 
de reformació en els majors de 50 anys que no tenen en aquest moment un títol
acreditat, perquè van estudiar en escoles que en aquell moment no estaven 
acreditades i en aquest moment la seva projecció professional està estroncada. 
Destaca que hi ha moltes necessitats en el sector cultural, i realment no sap a qui 
s’han d’adreçar.
Constata que es posa un títol d’«indústries creatives» en un sector d’economia, es 
posa un títol d’una nova direcció general, se centra en el DHub com a eix, però les 
indústries creatives en aquest moment requereixen una visió molt més holística, molt 
més global, amb reptes molt importants en l’àmbit de l’edició, dels sectors d’arts 
escèniques, de la música, etc. Considera que hi ha un aglomerat entre alguns festivals
i algunes actuacions, que es barregen les exposicions internacionals dels museus amb 
els festivals de cinema o els festivals de música, però que realment el marc que 
endreça les polítiques culturals de la ciutat no està planificat, cosa que li crea molt de 
neguit.
Recorda que tots els grups van demanar una proposta d’un pacte per la cultura i una 
redefinició de les polítiques, i pensa que cal tenir-les integrals, amb una visió global.

El Sr. MASCARELL considera positiu que el Sr. Marcé hagi presentat aquest informe, 
encara que és cert que en el conjunt de la dinàmica municipal costa de saber 
exactament de quina manera s’ha d’enfocar la crítica i la relació amb l’àmbit de les 
polítiques públiques. Constata que estan fent un pacte per la cultura en què la 
indústria creativa és un element central. Explica que s’està fent amb la Regidoria de 
Cultura en el context de l’ICUB, i que avui ho discutiran amb el Sr. Marcé. No té cap 
inconvenient a discutir-ho i creu que segur que en tornaran a parlar, perquè no sap si 
l’organització els ajudarà a créixer suficient. 
A continuació, vol posar en relleu l’agraïment a tots els professionals –que no sap si 
estan del tot ben representats en aquest informe– del sector privat, que han passat 
un any duríssim i que, malgrat tot, han aconseguit aguantar alguns sectors. Creu que 
se’ls hauria de reconèixer amb una mica més de precisió en aquest tipus d’informes.
Pel que fa a la magnitud de la importància del sector creatiu, tant el tradicional com el 
no tradicional, considera que és essencial per a la ciutat de Barcelona. Destaca que del 
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gaming a la literatura –li sembla que la literatura està en l’àmbit de l’Institut de 
Cultura, cosa que troba estranya i, en canvi, altres indústries estan aquí, la qual cosa 
espera que els expliquin–, l’arquitectura, les arts visuals, totes aquestes qüestions 
tenen una enorme transcendència per a la ciutat. Pensa que és una aposta que calia 
fer i que s’han perdut 5 anys amb aquest assumpte, de manera que espera que 
d’alguna manera comenci.
Diu que és cert que el sector està en un moment de notable dificultat, de gran 
precarietat, en alguns dels àmbits que acaba d’esmentar. Afegeix que la capitalitat 
monopolística de Madrid està posant dificultats a alguns sectors –a més amb diner 
públic estatal–, que no s’aborden en aquest informe, per aquesta idea de bicapitalitat 
una mica romàntica que té el Govern municipal, perquè els diners són a Madrid i la 
bicapitalitat només la defensa el Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
Remarca que queda molt per promoure de la relació entre iniciativa pública i privada. 
Li sembla que totes aquestes qüestions estan presents en aquest document. Indica 
que hi ha una certa dispersió de coneixement, d’objectius, d’estratègies, en el conjunt 
del document i costa de saber exactament què va primer i què va segon, però espera 
que en els propers informes això quedi una mica més ben definit.
Lamenta que no hi ha cap referència a la funció tractora de Barcelona respecte al 
conjunt del país. Considera que és un dèficit i un problema que té el Govern
municipal, perquè volen que Barcelona sigui capital mundial de moltes coses, volen 
ser cocapital espanyola i no són capaços de ser capital de Catalunya, perquè el 
sistema econòmic d’indústries econòmica i cultural que hi ha darrere les indústries 
creatives té aquesta dimensió del conjunt del país. Remarca que Barcelona ha de ser 
essencialment tractora.
Finalment, agraeix l’informe i diu que seguiran treballant-lo. Està segur, a més, que és 
un dels grans reptes de futur de la ciutat.

El Sr. SIERRA dona les gràcies al Sr. Marcé per l’explicació, però pensa que el Govern 
municipal s’ha de replantejar la part informativa en les comissions, ja que no té cap 
sentit que els enviïn la documentació, informes i mesures de govern, i que es limitin, 
tant els regidors com el comissionat, a fer una lectura d’aquest informe, esgotin el 
temps i no puguin arribar a valorar o a donar resposta a les preguntes dels grups 
municipals. Diu que o es replantegen la part informativa de les comissions o no li 
veurà gaire més sentit del que estan tenint en aquesta sessió. Constata que no hi ha 
una interlocució per respondre unes preguntes o acceptar unes crítiques. Creu que el 
Govern municipal s’ho ha de pensar.
En tot cas, constata que el Sr. Marcé deia en la seva explicació que no sap si això té 
més clars que foscos o més negres que grisos. Diu que el Grup de Cs veu més grisos 
que clars, perquè el que els han explicat en aquesta sessió respecte a les indústries 
creatives és una successió d’esdeveniments i de fets que s’han anat celebrant a la 
ciutat, que podria tenir una connexió o no amb les indústries creatives. Reitera que el 
que s’ha fet és explicar tots els esdeveniments que s’han anat produint a la ciutat i 
que estiguin relacionats directament o indirectament amb l’àmbit de la cultura. Pensa 
que això no té gaire sentit.
Recorda que el Grup de Cs ja va dir en el seu dia, quan el Govern municipal va 
presentar aquesta mesura de govern, que tenien el suport del seu grup, però perquè 
això tingui sentit i un desenvolupament i serveixi en el futur ha d’estar més 
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interconnectat amb el món de l’educació, que el Sr. Marcé ha esmentat una mica de 
passada, i amb altres sectors productius de la ciutat, des de petits i mitjans empresaris 
autònoms fins a tots els àmbits del mateix sistema econòmic de la ciutat, com ara el 
comerç. Pensa que es poden implementar tecnologies 3D, es poden fer projectes que 
uneixin el món de la cultura, les indústries creatives i també la resta de la ciutat 
perquè se’n beneficiïn.

El Sr. BOU dona les gràcies al regidor Marcé per la seva explicació i agraeix la 
presentació d’aquest informe.
Vol començar per enviar el màxim suport als treballadors i membres de la cultura a la 
ciutat, ja que en aquests moments tan difícils és un dels sectors més afectats per 
restriccions derivades de la pandèmia. Diu que només amb la seva vocació i estima 
per la seva professió es pot fer front a una situació com la que estan vivint.
Comenta que, com en la discussió de la mesura anterior, davant un informe d’aquesta 
extensió, és difícil fer una valoració detallada, però sí que vol fer uns quants apunts.
Valora positivament, i més tenint en compte les actuals circumstàncies, l’intent de 
promocionar internacionalment les indústries creatives de la ciutat. En aquest sentit, 
considera que és una bona notícia la presidència de la World Design Week, i també 
l’encert i la col·laboració iniciada per Madrid en el Design Festival. Li sembla que 
aquest pont de col·laboració i sana competència entre Madrid i Barcelona és un camí 
a recórrer, i no els atacs ni el victimisme, que moltes vegades ha sentit 
d’administracions catalanes.
També valora les intencions expressades d’atraure el turisme de Cultura com un 
sinònim de turisme de qualitat. Diu que la pregunta òbvia és per què es continuen 
posant bastons a les rodes al projecte de l’Hermitage de Barcelona. Indica que la 
majoria de contingut d’aquesta mesura de govern són intencions o bé accions i 
esdeveniments que ja s’han celebrat o s’estan celebrant.
Comenta que, de les noves mesures que hi ha, una de les que no han donat el resultat 
esperat però hi havia una gran esperança és el Born Centre de Cultura, en què només 
s’ha utilitzat el 14% del bo posat a disposició dels barcelonins. Demana, doncs, al 
Govern que faci un esforç de promoció d’aquesta eina.
Remarca que queda molt per fer, com ara fer el DUB, un referent cultural dels 
barcelonins. Espera que el nou plantejament els ajudi.
Afegeix que també li hauria agradat poder veure el calendari d’accions previstes per al 
2021 i el pressupost d’aquestes. Més enllà d’això, espera que el context millori el 2021 
i es pugui avançar molt més en les accions incloses en aquesta mesura.

La Sra. PARERA agraeix la presentació de l’informe. Creu que sempre és positiu 
presentar un informe al cap d’un any de la vigència d’una mesura de govern, perquè 
això els permet tenir un retiment de comptes o fer un seguiment d’allò que funciona, 
d’allò que és perfeccionable o d’allò que directament no funciona.
Comparteix una mica el criteri que ha expressat el regidor Mascarell, en el sentit que 
hi ha molta dispersió de molta cosa i que potser en tema de cultura caldria trobar un 
fòrum més unificat de debat, perquè sembla que estan debatent moltes coses 
diferents en molts àmbits diferents.
Dit això, i entrant directament en l’informe, destaca que hi ha dues dades que la 
sorprenen positivament i li hauria agradat que hi hagués torn de resposta per saber 
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quina és la resposta a la seva sorpresa. D’una banda, constata que l’informe indica 
que més de 145.000 llocs de treball depenen de les indústries creatives. Diu que això 
és més d’un 15% de la gent que treballa a Barcelona. Reitera que això l’ha deixat 
atònita. No sap si és que està mal calculat o realment això és així, perquè li sembla 
una xifra molt alta. De l’altra, posa de manifest que la segona dada que la sorprèn és 
que es diu que la gent que treballa en aquest sector és molt resilient i ha resistit molt 
bé tot l’estat d’alarma i el període Covid i que no hi ha hagut pèrdues de treball 
durant aquest temps. Ho troba estrany i li hauria agradat saber com s’explica això o si 
el Govern sap com s’explica això, si han pogut esbrinar per què, què ha fet que no hi 
hagi una afectació quasi de pèrdues de treball.
A continuació, vol fer unes observacions. Troba que està molt bé innovar, créixer, 
buscar altres fórmules de creació de cultura, però té la impressió que estan 
abandonant una mica la creació literària. Destaca que Barcelona va ser fa molts anys 
una capital literària a escala internacional. Creu, doncs, que és important que el fet 
d’innovar o créixer no impliqui perdre alguna cosa que era molt positiva i que cal 
lluitar per preservar, com és la creació literària.
Així mateix, pensa que manca potenciar molt el pont aeri, el pont Barcelona-Madrid, 
Madrid-Barcelona, amb tot l’intercanvi d’obres i creacions. Opina que no s’està 
aprofitant prou aquesta cocapitalitat cultural i és important treballar-hi.
Diu que li falta una mica més la visió internacional. Creu que és un pla poc ambiciós a 
escala internacional, ja que s’hi fa poca referència en l’informe.
Finalment, constata que no es fa ni una referència a la mesura de govern que es va 
aprovar de repartir la cultura als diferents districtes, i creu que és important no 
oblidar-la.

ES DONA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipa

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions

3. – (28/2020) RATIFICAR el decret d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020, relatiu a 
l’aplicació de mesures excepcionals en relació a la taxa d’ocupació o aprofitament del 
domini públic municipal per les fires tradicionals. 

La Sra. BALLARÍN diu que es presenta un decret que s’ha aprovat de manera 
excepcional per a aquestes festes de reduir un 75% la quota tributària de la taxa 
d’ocupació o aprofitament de domini públic municipal a les quatre fires tradicionals 
que es recullen en aquest decret: la de Santa Llúcia, la de Sagrada Família, la de Reis o 
de Gran Via i la Fira de Sants de la plaça de la Bella Dorita.
Comenta que s’ha plantejat aquesta reducció bàsicament com a conseqüència de la 
pandèmia, de l’estat d’alarma, de les mesures de seguretat, que ha obligat a una 
reducció al 30% de la capacitat d’aforament, cosa que redundarà tant en les persones 
que hi poden acudir com en les vendes que realitzaran.
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Tanmateix, indica que el Govern ha considerat que era bo que continuessin establint-
se aquestes fires, perquè són un element definidor de la cultura popular de la ciutat, 
tenen un fort arrelament a la ciutat de Barcelona i a l’imaginari dels barcelonins i 
barcelonines. Confia que aquestes mesures n’incentivaran la continuïtat.

El Sr. CASTELLANA anuncia que el Grup d’ERC votarà a favor en aquest punt, perquè 
estan d’acord amb aquesta reducció del 75%, com s’ha fet en altres àmbits d’activitat 
a la ciutat, bàsicament per dos motius. En primer lloc, perquè els sembla que és una 
mesura concreta que afecta un sector concret amb una problemàtica molt específica i, 
per tant, és la seva manera de veure com s’ha d’actuar en l’àmbit de la fiscalitat, no 
amb mesures que afectin a tothom, independentment que tingui restriccions o no o li 
vagin millor o pitjor les coses, sinó, en aquest sentit, específica per a un sector amb 
una situació complicada.
En segon lloc, diu que hi estan d’acord perquè també permet que es desenvolupin 
aquestes activitats. Afirma que, evidentment subjectes al que dictaminin les autoritats 
sanitàries i a la situació pandèmica, sí que és partidari que s’ompli la ciutat d’activitat, 
sempre amb les mesures de seguretat corresponents.

El Sr. MASCARELL expressa el vot favorable del Grup de JxCat, perquè li sembla que és 
una mesura necessària. Li diu a la Sra. Ballarín que els semblaria interessant que 
aquestes decisions i aquests decrets es fessin amb el temps prudencial que faci 
possible que els participants en aquest conjunt de fires tinguin les regles del joc 
definides amb una mica d’antelació. En tot cas, reitera que és una mesura necessària i 
hi votarà a favor.
Tot seguit, constata que, com ha dit la mateixa Sra. Ballarín, la mesura no va més enllà 
de l’estricte compliment de la lògica tributària a l’hora de fer el càlcul de la taxa.
Per tant, des d’aquest punt de vista, pensa que no s’està fent res excepcional, llevat 
de donar resposta a una necessitat prou important.
També li sembla que caldrien apostes encara més decidides per part del Govern per 
garantir el desenvolupament de l’activitat econòmica a la via pública. En aquest sentit, 
recorda que el comerç i la restauració haurien de poder fer ús, encara amb més 
comoditat i facilitat, d’aquest espai públic durant el conjunt de les jornades, tal com 
han demanat en diferents ocasions i comissions.

El Sr. SIERRA anuncia que hi votarà a favor amb les dues mans. Pregunta, però, a la 
Sra. Ballarín per què això no es fa amb la resta de sectors de la ciutat. Considera que el 
raonament que fa el Govern per aplicar aquest descompte del 75% és, primer, que 
se’ls ha reduït un 30% l’aforament, a la qual cosa replica que igual que a la resta o fins 
i tot hi ha sectors a qui se’ls ha reduït encara més; segon, que l’ordenança regula 
aquesta situació a partir d’una situació de normalitat, no en la pandèmia, a la qual 
cosa replica que com en la resta de les ordenances, com les que va pujar el Govern 
desmesuradament l’any anterior, i, tercer, per pal·liar les dificultats de la pandèmia, a 
la qual cosa replica que els altres també viuen a Barcelona. Opina, doncs, que 
aquestes raons també les poden explicar a la resta.

El Sr. BOU dona les gràcies a la regidora Ballarín per la seva explicació. Recorda que el 
Grup del PP ha dit en diverses ocasions que en aquests moments tan durs la prioritat 
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de les administracions, i d’aquesta en especial, ha de ser l’àmbit econòmic, facilitar 
l’activitat a comerciants i pimes, rescatar els sectors més afectats i alleugerir la 
càrrega fiscal que pateixen en moments en què amb més ingressos minvats han de fer 
front a despeses importants.
En aquest sentit, considera que el decret d’alcaldia suposarà una reducció de les 
despeses dels firaires en una edició d’aquestes fires en què l’aforament d’espai es 
veurà reduït substancialment per les restriccions per lluitar contra la pandèmia.
Per tant, hi votarà a favor.

La Sra. PARERA anuncia el vot a favor del Grup de Barcelona pel Canvi, perquè pensa 
que és el camí a seguir.

La Sra. BALLARÍN agraeix el vot favorable, i indica que l’alleugeriment de la càrrega 
fiscal en el comerç per sortir al carrer es fa perquè poden sortir de manera gratuïta, 
com es va aprovar en el mateix decret, en què es va reduir un 75% la quota de la taxa 
de terrasses.
Explica que, a més, estan equiparant en aquest punt la quota de terrasses a aquestes 
ocupacions del domini públic. Constata que, evidentment, cal fer-ho en cada cas 
concret i veure que efectivament hi ha una afectació, és a dir, no entén que vulguin 
fer una baixada indiscriminada, perquè, si no hi ha activitat, no es cobra, i quan hi ha 
activitat reduïda, es fa aquesta reducció del 75%. Creu que és una mesura molt 
raonable i que entra dins de la lògica tributària.

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.

b) Propostes d’acord

4. – (03 OOFF2020-Recàrrec IEET) RESOLDRE l’al·legació presentada a l’ordenança fiscal 
2.2 reguladora del Recàrrec a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics per 
a 2021 i exercicis successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell 
Municipal el 23 de setembre de 2020, en el sentit de l’informe que figura a 
l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentada ordenança fiscal per a l’exercici 
2021 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’ordenança fiscal al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El Sr. MARCÉ comenta que es tracta de l’acceptació de l’esmena que va presentar el 
Grup d’ERC sobre una proposta d’aprovació del recàrrec turístic que es va portar a la 
Comissió d’Economia i Hisenda de fa 3 mesos.
Indica que en aquesta esmena del Grup d’ERC es planteja aprovar la taxa tal com 
estava amb una esmena de no aplicació fins al mes de juny del 2021 i sotmesa també 
a una anàlisi prèvia en què caldria constatar que existeix una recuperació turística 
fefaent.
Diu que aquesta proposta ha estat acceptada i, a més, queda reforçada perquè la 
mateixa Generalitat ha aprovat una proposta similar en la qual l’aplicació de la taxa 
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turística en general, no únicament la que es podia establir com a recàrrec, no serà 
vigent fins al juny de l’any 2021.
Per tant, indica que seria un acord que en aquests moments satisfà els interessos 
municipals. Reitera que és una proposta que fa el Grup d’ERC i que també han acordat 
amb el Gremi d’Hotels. Apunta que és una proposta que té tots els compliments legals 
i es fa de mutu acord.

El Sr. PUIG anuncia que el seu grup, lògicament, hi votarà a favor, perquè és acceptar 
una al·legació que va presentar el Grup d’ERC.
Recorda que el seu grup va votar per aquest recàrrec perquè creia que el turisme 
havia d’aportar més a la ciutat, cosa que segueix creient, però va presentar aquesta 
al·legació perquè creu que aquest no és un moment de cobrar aquest recàrrec perquè 
el turisme està en una situació desesperada. Indica que el seu grup estava d’acord que 
això es converteixi en una ordenança, però de moment no. Diu que el Grup d’ERC 
manté aquesta prudència que l’1 de juny entri en vigor perquè creu en el futur del 
turisme.
Pensa, doncs, que el turisme està vivint una època desastrosa, però que els turistes 
tornaran, Barcelona tornarà a ser una ciutat atractiva i, per tant, tota la racionalitat 
que tenia aquell recàrrec turístic ara fa un any la segueix tenint en aquest moment, 
quan les circumstàncies canviïn.

La Sra. ARTADI anuncia que hi votarà en contra, perquè li sembla una absurditat 
introduir el recàrrec i, per tant, apujar la tributació d’un sector el mes de juny, quan 
haurà portat pràcticament 15 mesos tancat.
Entén que no és el moment. Aclareix que això no és una crítica contra l’impost turístic, 
tenint en compte que va treballar en la creació no tan sols de l’impost, sinó també del 
recàrrec. Però sí que és una crítica a la miopia cap a la situació, a la manca d’empatia 
cap al sector, que en el moment que tot apunta que es començarà a reactivar, que 
serà de cara a l’estiu, ja que la Setmana Santa gairebé tothom la dona per perduda i 
quan ja es començarà a tirar endavant, en lloc d’estar fent polítiques de promoció, en 
lloc d’estar ajudant a reobrir, en lloc de fomentar l’ocupabilitat, es decideix que se’ls 
apuja la tributació en el moment en què estaran competint arreu d’Europa pels quatre 
turistes que hi haurà.
Insisteix que el recàrrec conceptualment és una bona cosa i que l’impost és un bon 
instrument, però diu que no pot entendre que se segueixi aplicant el mateix criteri 
que aplicarien sense la COVID-19, enmig de la COVID-19, quan farà un any i mig que 
estan lluitant amb la crisi econòmica i social.

El Sr. SIERRA diu que a vegades s’ha de pessigar. Pregunta al Govern si saben la 
realitat que està vivint el sector hoteler a Barcelona, si saben com estan els hotels ara 
mateix a Barcelona, ja que ara mateix la gran majoria estan tancats, perquè no hi ha 
turistes.
Vol saber on veu el Sr. Marcé els índexs de recuperació econòmica. L’anima a anar per 
la plaça Sant Jaume, perquè no n’hi ha ni un. Pensa que el Govern municipal ha de ser 
conscient d’aquesta realitat. 
Posa de manifest que la realitat dels hotels és que, quan efectivament comenci a 
recuperar-se la nova normalitat, quan comencin a venir visitants a la ciutat, el Govern 
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municipal els està posant més barreres. Diu que els hotels a Barcelona tornaran a 
obrir quan deixi de ser més perniciós per a ells estar oberts que tancats, però 
assenyala que continuarà sent perniciós i continuaran tenint pèrdues perquè no hi ha 
turistes.
Apunta que, quan, per fi, vinguin alguns turistes i tots els hotels comencin a obrir, 
tornaran a caure els preus. Constata que l’Administració els diu llavors que serà el 
moment d’apujar les taxes, quan vinguin els quatre turistes perquè es puguin 
recuperar.
Diu que el seu grup no estava en contra frontalment d’aquest impost, ja que el Grup
de Cs estava en contra d’abaixar impostos, però justament ara no és el moment. 
Demana que el Govern municipal obri els ulls i tingui consciència amb un sector que 
ho ha passat tan malament i que tant ha ajudat en la pandèmia obrint i medicalitzant 
hotels.

El Sr. BOU diu que quan es va aprovar l’impost turístic el Grup del PP ja va avisar que 
no aconseguiria el principal objectiu que volia assolir i, en canvi, seria una nova 
mesura recaptatòria de la qual la ciutat de Barcelona només podria gestionar una 
petita part.
Constata que, a més, es vol aprovar en plena crisi econòmica, derivada de la pandèmia 
de la COVID-19, quan el sector turístic i hoteler ha estat un dels més afectats. No sap 
si el Govern ha parlat amb ells, amb el Sr. Mestres, el president dels hotelers, o amb 
tots els hotelers, però ell ha parlat bastant amb tota aquesta gent i el que ells volen 
no és això exactament. Pensa que se’ls ha d’escoltar.
Considera que el Govern municipal està en contra de les reclamacions d’aquest sector, 
que el que vol és una reducció significativa d’impostos perquè estan tancats, alguns 
estan a la subhasta i es vendran l’hotel pel que els donin.
Comenta que els hotelers demanen rebaixes importants, com ara el 50% de l’IBI, el 
50% de l’IAE, de la taxa d’escombraries, rebaixes que es fan a Madrid, en què no 
tanquen. Es pregunta per què no es fa això a Barcelona i s’ajuda aquesta gent que tant 
i tant ho necessiten. Remarca que els hotels de Barcelona, tot i que algú pugui dir que 
són classistes, perquè n’hi ha de 4 i 5 estrelles –però també n’hi ha de 3 i de 2–, són la 
imatge de la ciutat i és una bona imatge, perquè estan ben arreglats i són grans 
professionals.
Troba, doncs, incomprensible que en aquests moments es decideixi fer això i no ho 
pot entendre, tenint en compte, a més, que es tracta de dos duros. Pensa que el que 
sí que caldria fer seria reclamar una part important que es queda la Generalitat. Opina 
que Barcelona en Comú i el Grup del PSC haurien de tenir la fortalesa de dir: «Per 
Barcelona, ja que ho ingressem, ens ho quedem nosaltres», perquè Barcelona està 
cansada de mantenir moltes comarques. Destaca que fa molts anys que Barcelona té 
un dèficit fiscal brutal. És conscient que ho estan fent amb bona voluntat, però pensa 
que potser és una mica massa.

La Sra. PARERA se suma a les crítiques dels companys anteriors, perquè s’està enviant 
un missatge molt equivocat en un dels pitjors moments per a la ciutat i per al sector. 
Constata que en les darreres sessions des de fa molts mesos tots els grups de 
l’oposició i l’equip de govern estan parlant de bonificacions i d’ajuts, tots estan 
avaluant quines, com, quantes, fins on s’arriba i en què es pot ajudar. Posa de 
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manifest que aquest és el marc mental en què estan tots: bonificacions, ajuts, 
subvencions. Però ara resulta que s’envia un missatge al turisme, que és un sector 
importantíssim per a la ciutat, que el que es fa és apujar una taxa. Es pregunta com 
s’explica. Considera que no estan sent empàtics amb el sector en aquest cas i no 
s’estan posant en el seu lloc.
Afirma que no són conscients que cal competir per atraure el turisme altre cop amb 
altres ciutats d’Europa que també són molt importants, molt atractives per al turisme 
i que es poden posar al capdavant en el moment que el turista decideixi agafar un avió 
i tornar a viatjar. Pensa que no s’ho poden permetre si volen recuperar l’activitat 
econòmica de la ciutat. Es pregunta, doncs, quin sentit té fer això.
Recorda que el Grup de Barcelona pel Canvi ja es va oposar a aquest recàrrec i hi va 
votar en contra quan es va establir la bonificació del recàrrec amb no sap quants 
cèntims. Es pregunta quin sentit té tot això i què hi guanyen, perquè considera que, al 
contrari, en surten més perjudicats que beneficiats.
Per tant, hi votarà en contra.

El Sr. MARCÉ diu que li sap greu que els grups confonguin permanentment política 
turística amb política hotelera. No sap si és que hi ha algun interès, però constata que 
és una confusió recurrent que li sembla poc afortunada.
En segon lloc, creu que els regidors no estan del tot informats sobre polítiques fiscals 
en ciutats europees.
I, en tercer lloc, aclareix que el Govern sí que parla amb els hotels. Assegura que 
aquest és un acord que està parlat amb els hotels, que està acordat amb ells en bona 
part i que té uns retorns importantíssims per a la promoció turística de la ciutat o la 
promoció que indirectament afectarà els hotelers. Insisteix que la promoció turística 
de la ciutat no és la promoció dels hotels de la ciutat. Afirma que no existeix un 
turisme d’hotels.
Finalment, vol recordar una cosa que és bastant òbvia. Diu que evidentment que es 
poden fer bonificacions a la fiscalitat dels hotels, com a qualsevol altre sector 
econòmic de la ciutat, però aclareix que estan parlant d’un impost que no paguen els 
hotels. Indica que si estan parlant de tresoreria en poden parlar, però pensa que 
aquesta confusió permanent amb aquest impost o és interessada o és poc informada.

El Sr. PUIG constata que la Sra. Parera diu que estan enviant el missatge equivocat. 
Replica que el missatge que s’està enviant és que es té fe en el futur del sector, que 
aquest sector es recuperarà. 
Pel que fa al que es diu que no parlen amb el sector, aclareix que ell parla amb el 
sector, i concretament amb el Gremi d’Hotelers, i quan els pregunta si algú està 
pensant a reconvertir hotels en habitatge perquè a la ciutat falta habitatge li diuen 
que no, perquè tenen fe que tornaran els turistes i, per tant, volen mantenir el negoci. 
Diu que exactament la mateixa fe és la que té el seu grup.
Constata que la Sra. Artadi i el Sr. Sierra han parlat de miopia, però pensa que miopia 
és confondre el present amb el futur. Aclareix que ara estan prenent una decisió sobre 
el futur, no sobre el present, que ja sap que és molt dolent, però tant els hotelers com 
el Grup d’ERC pensen que el futur és brillant i que la ciutat tornarà a ser molt i molt 
atractiva.
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Finalment, li diu a la Sra. Parera que ni Barcelona ni el seu turisme han de competir 
per preus, ja que sempre que el turisme de Barcelona competeixi per preus s’estarà 
equivocant i estarà cavant la seva pròpia fossa. Pensa, doncs, que cal competir per un 
turisme que no és de preus, sinó de qualitat, i en aquest cas la taxa turística i el seu 
recàrrec no incideixen en absolut.

La Sra. ARTADI li diu al Sr. Marcé que no confongui el debat, perquè el Grup de JxCat 
ha plantejat un tema d’oportunitat del moment, no del tribut. Afirma que el Sr. Marcé 
no li ha d’explicar com funciona aquell tribut perquè el va posar ella i ha estat qui l’ha 
defensat al Parlament cada vegada. Per tant, demana al regidor Marcé que no faci 
veure que estan fent un debat sobre una cosa que no és, ja que l’únic que qüestiona 
és el moment: apujar la tributació d’un sector que, quan el Govern apugi aquest 
recàrrec, farà 15 mesos que pràcticament no treballa. Insisteix que això no té cap 
sentit i va en contra de tota la lògica.
Replica al Sr. Puig que li pot dir «miopia» o com vulgui, perquè si el regidor del Grup 
d’ERC es pensa que al juny el present del sector turístic serà brillant és que està 
clarament poc en contacte amb la realitat ara mateix.

La Sra. PARERA diu que els que tenen fe aniran a l’església i resaran per la reactivació 
econòmica, però remarca que la seva tasca aquí és reactivar l’economia amb mesures, 
no amb fe. Diu que n’hi ha que només es limiten a la fe. Demana, doncs, que es facin 
coses coherents.

El Sr. MARCÉ vol aclarir una cosa per a la informació general. Troba molt bé que la 
Sra. Artadi digui això, però li agradaria saber per quina raó el Govern de la Generalitat 
fa exactament el mateix i no ha retirat la taxa turística, sinó que l’ha ajornat al mes de 
juny. Pensa que aquesta és molt important i és la que realment és més gruixuda.
Per tant, pregunta si és que hi ha alguna diferència entre el que passa a Catalunya i el 
que passa a Barcelona, si té alguna explicació racional, si l’impost que posa el Govern 
de la Generalitat és un impost que s’ha de protegir perquè té alguna raó més de fons 
que no pas el que la Sra. Artadi pensa d’aquest recàrrec municipal. Diu que li costa 
molt d’entendre aquest argument.

La Sra. ARTADI diu que no costa gens d’entendre perquè el Departament d’Economia
està en mans del Grup d’ERC.

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

5. – (EM 2020-12/19) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari 
del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades 
municipals sotmeses a auditoria obligatòria de conformitat amb la normativa 
mercantil o d’auditoria de comptes, Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA i Barcelona Activa, SAU SPM, auditors de cadascuna 
d’elles per als exercicis 2020, 2021 i 2022 a Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, SA. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, 
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auditors dels seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2020, 2021 i 2022 a 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. 

El Sr. COLLBONI diu que es tracta d’un tràmit, però un tràmit important, que té a 
veure amb el control que es fa d’ofici sobre les societats privades municipals que 
estan sotmeses a auditoria obligatòria, i en concret a Barcelona Serveis Municipals
(BSM), a l’institut d’Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) i a Barcelona Activa 
(BASA). 
Informa que per als exercicis 2020, 2021 i 2022 es va fer un concurs en què va resultar 
guanyadora l’empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. Indica que el 
26 de novembre passat la Comissió de Govern va adjudicar aquesta empresa com a 
guanyadora del concurs, fet que cal elevar al Plenari, previ vistiplau per majoria simple 
d’aquesta Comissió.

El Sr. CASTELLANA expressa el vot favorable del seu grup, entenent, després de mirar 
l’expedient, que tot s’ajusta al que es determinava en el moment del concurs i que el 
que estan fent en la sessió és la conseqüència lògica de la finalització d’aquest 
concurs.

El Sr. MASCARELL, en la mateixa línia, hi votarà a favor. Diu que ha analitzat la 
documentació, l’expedient de contractació, i no veu cap incompliment en la forma de 
procedir.

El Sr. SIERRA anuncia que farà una abstenció.

El Sr. BOU constata que són tres grans empreses que necessiten ser auditades. Diu 
que té la confiança absoluta en els auditors professionals, de manera que hi votarà a 
favor.

La Sra. PARERA expressa el seu vot favorable.

El Sr. COLLBONI agraeix la confiança dels grups.

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

6. – (450/20) APROVAR, el Mecanisme per l’Energia Sostenible, que es dotarà amb 50 
milions d’euros del pressupost dels anys 2021, 2022 i 2023, amb la finalitat de 
permetre acompanyar i accelerar la transició energètica i sostenible de tot el parc 
d’habitatges i equipaments de la ciutat, generar activitat econòmica i ocupació i 
impulsar la innovació empresarial. APROVAR la Memòria Tècnica del Mecanisme per 
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l’Energia Sostenible. APROVAR les Bases del procediment per a l’homologació 
d’inversors privats per a la realització d’inversions de caràcter financer mitjançant el 
Mecanisme per l’Energia Sostenible, així com els seus Annexes. PUBLICAR les bases al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la Gaseta municipal i a la web de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

El Sr. COLLBONI diu que se sotmet a la consideració dels grups municipals la creació 
del fons «Barcelona, posa’t sostenible», dotat amb 50 milions d’euros dels 
pressupostos dels anys 2021, 2022 i 2023.
Explica que aquest és un projecte fruit de l’acord amb els grups de l’oposició, 
especialment amb el Grup d’ERC, al qual vol agrair els treballs conjunts, impulsats des 
de l’Àrea d’Innovació i Agenda 2030.
Comenta que aquesta proposta neix, efectivament, de la nova política energètica que 
l’Ajuntament vol impulsar al conjunt de la ciutat, vinculada als objectius de l’Agenda 
2030 i en concret a l’ODS número 7, que diu «garantir l’accés a una energia 
assequible, segura, sostenible i moderna».
Indica que implica una aportació de fins a 50 milions d’euros públics per cofinançar 
projectes d’inversió dedicats a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la ciutat o a 
la rehabilitació energètica d’edificis. Apunta que aquesta política la volen endegar 
justament per accelerar aquest canvi de model energètic, de consum, a la ciutat de 
Barcelona, alineada amb l’Agenda 2030, que també el Plenari municipal va aprovar a 
l’octubre del 2020, i que van veure que era clarament necessari accelerar de forma 
urgent, justament per les exigències que en aquests moments hi ha sobre l’entorn del 
debat sobre les emissions.
Especifica que, en concret, l’Ajuntament podrà incrementar un 66% l’energia 
renovable produïda a la ciutat, fet que suposarà una reducció de les emissions per 
valor de 34.000 tones de CO2, és a dir, l’equivalent a retirar 19.000 vehicles 
contaminants dels carrers de Barcelona.
Per tant, indica que aquest fons, el MES Barcelona, és un canvi radical amb com 
s’havien afrontat fins ara les polítiques energètiques en l’àmbit local i en la política 
energètica en particular.
Destaca que, a més, és un punt d’inflexió en la forma, en la metodologia, perquè, en 
ser un fons d’inversió, pretén mobilitzar recursos privats, atès que és un fons de 
naturalesa publicoprivada, de tal manera que es pugui multiplicar per 3 fins a arribar 
als 166 milions d’euros mobilitzats gràcies a la coinversió privada que es vol propiciar 
amb aquest fons. Diu que, per tant, implica anar de la mà del mercat i dels operadors 
energètics per impulsar les energies renovables a la ciutat.
Informa que la instal·lació de plaques fotovoltaiques serà 100% gratuïta per als 
ciutadans i propietaris dels edificis, perquè, gràcies a la col·laboració publicoprivada, 
la inversió es recuperarà amb l’estalvi o excedent energètic generat. Afegeix que, a 
més, els propietaris es podran desgravar fins a un 50% de l’IBI durant 3 anys si 
instal·len aquestes plaques.
A continuació, explica que el MES Barcelona instal·larà plaques fotovoltaiques als 
terrats particulars, als privats i també als equipaments municipals.
Anuncia que en el cas de la rehabilitació energètica també serà 100% gratuïta, però 
només es realitzarà rehabilitació energètica en els casos d’edificis d’alt consum 
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energètic que permetin un retorn de la inversió en estalvi energètic. Diu que aquests 
edificis en el cas de Barcelona solen ser hospitals, hotels i centres esportius.
Com que es tracta d’una inversió de caràcter financer, explica que el MES Barcelona 
preveu obtenir interessos per aquestes inversions, que es destinaran posteriorment a 
la rehabilitació energètica d’edificis on aquesta no sigui financerament rendible, és a 
dir, porta la rendibilitat a espais i inversions que no ho són per la naturalesa de la 
mateixa inversió.
Afegeix que el MES Barcelona també és un instrument d’impuls econòmic, en un 
temps i en un moment clau des del punt de vista de la reactivació econòmica de la 
ciutat, ja que ha de permetre reactivar el sector de la construcció, de la rehabilitació i, 
específicament, de la instal·lació d’energia solar. Diu que sempre cal tenir en compte 
que per cada euro invertit en rehabilitació es generen 3 o 4 euros de PIB induït al 
sector privat i que per cada milió d’euros invertit des del sector públic es generen a 
l’entorn de 50 llocs de treball en el sector privat entre directes i indirectes.
En definitiva, indica que aquesta és una política d’impuls econòmic i de reducció 
d’emissions alhora, dos elements que en els moments actuals són fonamentals per 
construir una Barcelona amb un futur més competitiu, més sostenible i més equitatiu.

El Sr. CASTELLANA constata que és un dia en què el Grup d’ERC està content, perquè 
veuen com s’aprova un dels principals punts que el seu grup va incloure com a 
al·legacions al pressupost d’aquest exercici 2020 i, malgrat que ja és finals d’anys, s’ha 
pogut articular aquest mecanisme anomenat «Barcelona, posa’t sostenible», amb 
l’objectiu d’impulsar la producció d’energia renovable i neta a la ciutat amb diversos 
objectius.
Constata que es tracta alhora de sostenibilitat i, per tant, d’energia neta i del paper de 
les ciutats en la lluita contra el canvi climàtic i totes les conseqüències que genera al 
país i també a la resta del món, però també es tracta d’activitat econòmica. En aquest 
sentit, creu que aquest instrument ha de ser una palanca per a la innovació en tot 
aquest àmbit del sector econòmic vinculat a la sostenibilitat i, en aquest cas concret, a 
la producció d’energia neta i també pel que fa a la rehabilitació d’edificis. Afegeix que 
també és activitat econòmica per la mateixa activitat que genera, més enllà de la 
innovació, sinó activitat que s’aplica a la ciutat.
Tot seguit, indica que un altre aspecte que li sembla transcendental és l’equitat, que 
és generar aquest instrument que permeti abordar una problemàtica a la ciutat i a les 
societats europees, com és la pobresa energètica. 
Posa de manifest que es dota aquest fons de 50 milions d’euros, que han d’atreure 
fons privats. Diu que l’efecte multiplicador dels recursos públics pel seu grup és 
transcendental. En aquest sentit, espera que aquests 50 milions d’euros es 
converteixin en més de 210 milions d’euros d’inversió efectiva i que, per tant, 
l’impacte econòmic es multipliqui i que cada euro públic no serveixi per a 1 euro 
d’inversió, sinó que serveixi per a més de 4 euros d’inversió i que, a part d’assolir totes 
les dades que s’han comentat anteriorment, també s’aconsegueixi un concepte que és 
important pel Grup d’ERC, que és el de la corresponsabilitat entre el sector públic i el 
sector privat.
Constata que en aquest aspecte s’aconsegueixen alinear els interessos legítims de 
l’activitat privada amb l’interès general que determina l’instrument i que és el que 
busca l’Ajuntament de Barcelona.
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Per tant, en aquest sentit, recorda que van fer la presentació la setmana anterior 
d’aquest acord de dotació d’aquest instrument, i creu que és una bona línia, a 
proposta del Grup d’ERC, però conjuntament amb el Govern municipal i amb el Grup 
de JxCat, que s’ha engegat.

La Sra. ARTADI constata que, efectivament, en parlaven en aquesta mateixa sala fa 
una setmana. Diu que el Grup de JxCat també veu molt bé aquest instrument i aquest 
acord a què s’ha arribat.
Entén, a més, que inclou dos elements que sovint ha trobat a faltar al Govern 
municipal en els darrers anys: d’una banda, una aposta pel creixement intel·ligent en 
lloc del decreixement, és a dir, apostar per generar ocupació, riquesa, valor afegit, al 
mateix temps que lluites contra l’emergència climàtica, i, de l’altra, la col·laboració 
publicoprivada, que normalment també ha estat absent i ha estat més en polítiques 
de bons i dolents i no en polítiques com aquesta, que és en benefici del conjunt de la 
ciutat i de tothom.
Pensa que, quan es parla d’energia o de lluita contra l’emergència climàtica, hi ha un 
problema molt gran amb l’edificació, ja que implica dues terceres parts del consum 
energètic de la ciutat, el 40% de les emissions dels gasos contaminants. Opina que han 
estat massa centrats pensant en el cotxe privat, de manera que ha costat començar a 
tirar endavant mesures que realment focalitzin en el que és el primer consumidor 
energètic de la ciutat. Considera que això ha passat perquè la primera norma 
d’edificabilitat de Catalunya és del 1979 i el 80% dels edificis són anteriors, per tant, 
un parc d’habitatges i de terciari envellit, però sobretot fet abans que hi hagués uns 
estàndards d’aïllament. Destaca que molta de l’energia que es consumeix es 
malbarata i produeix contaminació.
Afirma que hi ha falles de mercat en la rehabilitació energètica i en la producció 
d’energia renovable. Posa de manifest que l’instrument que es presenta en aquesta 
sessió intenta resoldre aquestes falles de mercat d’unes inversions que produeixen un 
retorn a massa llarg termini, d’unes intervencions que han de posar sovint la mateixa 
decisió a diferents propietaris o unes decisions en què ha d’invertir un propietari quan 
en realitat se’n beneficia el llogater. Conclou que costa molt que hi hagi rehabilitació i 
transformar aquest parc d’habitatges envellit.
Per tant, entén que la cosa més important d’aquest instrument precisament és que no 
calgui que estigui finançat per la propietat i que, per tant, resolgui aquests temes i es 
puguin produir unes inversions que pensa que són bones per a tota la ciutat.
Des de la vessant econòmica, apunta que cal activar enginyeries, promoure la 
innovació, ajudar el sector de la rehabilitació, que puguin ajudar energètiques petites 
i, per tant, que es generi un increment en la generació d’energia renovable.
Tanmateix, constata que aquí hi ha un problema, ja que a la ciutat de Barcelona 
només consumeixen un 1% de renovable produïda a la ciutat. Per tant, aclareix que, 
en aquesta mesura amb què en teoria creixerà un 60%, de fet es passarà d’un 1% a un 
1,6%. Vol, doncs, incentivar a tothom a seguir trobant altres mesures que els ajudin.

El Sr. SIERRA diu que té una pregunta per al Sr. Collboni. Vol saber si la composició de 
la Comissió Mixta és definitiva o està subjecta a canvis. Pregunta si el Govern exclourà 
tres grups de l’oposició sense ni tan sols haver-los consultat això, que és una cosa en 
què segur que els dirien que sí, perquè tots comparteixen l’ecologia, la sostenibilitat i 
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la col·laboració publicoprivada. Pregunta si els costava tant haver inclòs un 
representant de cada grup. Diu que, en funció de la resposta a aquesta pregunta, farà 
el posicionament.

El Sr. BOU agraeix la presentació d’aquest mecanisme per part del Govern. Valora 
positivament que s’engegui una iniciativa publicoprivada d’aquestes característiques, 
ja que va en la línia de dos objectius cabdals per al Grup del PP: impulsar les fonts 
d’energia sostenible i la rehabilitació del parc d’habitatges de la ciutat. Considera que 
els dos objectius són una necessitat de la ciutat, però també perquè poden ser fonts 
importants d’activitat econòmica i generació d’ocupació.
Dit això, el sobta que s’anunciïn aquests mecanismes abans de discutir-ho amb tots els 
grups, no tan sols amb el Grup d’ERC i el Grup de JxCat. També el sobta, i el molesta, 
que en la governança d’aquest mecanisme el Govern compti amb el Grup d’ERC i el 
Grup de JxCat, però amb la resta de grups no, com si fossin de Madrid.
Constata que la Comissió Mixta ha de valorar els informes d’homologació dels 
inversors que participin en aquest mecanisme, i serà un vedat tancat del nou 
quadripartit de facto a l’Ajuntament. Creu que és una manca de transparència i li 
sembla una anomalia, una falta de respecte als altres grups i un senyal molt negatiu 
per part del Govern en plena discussió dels nous pressupostos. Pensa, doncs, que no 
és manera de fer.
Anuncia que hauria de votar abstenció per aquest motiu, però hi votarà a favor pel bé 
comú i per la ciutat.

La Sra. PARERA considera que és una proposta molt interessant, l’hagi fet qui l’hagi fet 
i s’hagi negociat amb qui s’hagi negociat. Tanmateix, diu que tots haurien estat 
d’acord a parlar-la perquè tots la valoren positivament.
Dit això, anuncia que farà una abstenció, però no per la proposta ni perquè s’hagi 
negociat amb qui s’ha negociat, sinó perquè li sembla una mica estrany com es 
finança tot això. Diu que és una operació d’una enginyeria financera que no té clar 
que no els pugui generar un problema en el futur. Troba clar que aquesta inversió 
hauria d’anar imputada a despesa corrent i no hi va. Pensa que està bé tenir uns 
diners parats i buscar una sortida a través d’una enginyeria financera a aquests diners, 
però no sap si això a la llarga pot acabar causant algun entrebanc de gestió, sobretot 
pressupostari.
Per tant, en aquest sentit, anuncia que farà una abstenció, tot remarcant que li 
sembla una bona iniciativa.

El Sr. COLLBONI no té cap inconvenient a plantejar a la resta de grups signants de 
l’acord que els altres grups s’incorporin al seguiment de l’acord polític. Comenta que, 
quan el Govern arriba a acords de govern del caràcter que sigui, pressupostari, per 
exemple, després sempre es fa una comissió de seguiment bàsicament per garantir 
que el Govern compleixi la seva paraula. Diu que no està sostret dels controls 
normals, habituals, reglats que té qualsevol iniciativa política del Govern i qualsevol 
iniciativa econòmica que ha de passar per aquesta Comissió i s’ha de debatre.
Per tant, demana disculpes si alguns grups s’han sentit en algun moment fora del 
projecte, tot i que ha estat involuntari. Reitera, doncs, que es pot proposar a la resta 
de grups que s’incorporin a la comissió de seguiment del pacte polític, perquè aquí del 
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que s’està parlant és del pacte polític, no dels controls, que evidentment el conjunt de 
l’oposició té el dret i l’obligació de fer sobre els fons que es plantegin en cada cas.
Diu que la resposta a la Sra. Parera és una mica més tècnica i més profunda, però sí 
que li pot dir que aquest mecanisme és el que es farà servir en diverses iniciatives que 
estan plantejant. Indica que l’altre dia van anunciar un fons de característiques 
similars amb fons d’inversió especialitzats, en aquell cas, en startups tecnològiques. 
Informa que ara estan tot junt licitant el concurs. Posa de manifest que, segurament, 
amb els pressupostos que han d’aprovar hi haurà alguna mesura més d’aquest mateix 
caràcter, és a dir, capítol 8. Diu que tècnicament és una mica més complex, però que 
estarà encantat d’explicar-li-ho a la Sra. Parera.

El Sr. SIERRA agraeix el compromís al Sr. Collboni, quan ha dit al principi que és una 
nova forma de fer política energètica. Diu que, efectivament, li ho semblava i ho 
comparteix, no solament pel que esmentava anteriorment dels compromisos amb els 
compromisos de l’Agenda 2030, que també fan seus i comparteix, sinó també per la 
col·laboració publicoprivada.
Li diu a la Sra. Parera que els diners sortiran de fons d’inversió, d’empreses, de 
particulars i d’un estalvi per a la ciutat. Sap que és un model que comparteix amb la 
Sra. Parera. Des d’aquest punt de vista, pensa que cal donar suport a aquest tipus 
d’iniciatives amb tot l’entusiasme del que siguin capaços.
Celebra que el que semblava no una nova forma de fer política, sinó una tornada a la 
vella política hagi tingut aquesta altura de mires. Per tant, li donarà tot el suport i 
estarà encantat de poder participar-hi i tenir una Barcelona, al final d’aquest projecte, 
el 2023, més sostenible, amb menys contaminació i més rica.

El Sr. BOU li dona les gràcies al Sr. Collboni, perquè aquesta és la manera i això és fer 
camí.

La Sra. PARERA diu que li agradaria que l’acabessin d’il·lustrar una mica sobre com 
funcionarà tot aquest sistema de finançament, ja que això estarà posat a ingressos 
financers i, per tant, una mica per participar els dubtes. Però vol que quedi clar que en 
cap cas posa en dubte aquesta iniciativa ni la legalitat de la manera de finançar-se. Per 
tant, els felicita per la iniciativa.

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

7. – (DP-2020-27879) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Consell de Cent núm. 553, amb el núm. del codi 
d’activitat 77, formulada pel senyor Manuel Heras Solanilla i, en conseqüència, 
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap 
classe a favor del titular de la concessió. 

(Tractat conjuntament amb els punts 8 i 9.)
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El Sr. MARTÍ comenta que es proposa acceptar la renúncia als titulars de 3 quioscos: 
Puigcerdà, 293; Alfambra, 20, i Consell de Cent, 553, perquè no s’ha pogut realitzar un 
traspàs ni directament per les persones titulars ni mitjançant el gremi. Per tant, es 
proposa declarar l’extinció de la concessió. Indica que l’Ajuntament en aquest càrrec 
operava la possessió dels quioscos.
Per contextualitzar, explica que el 2020 hi ha hagut menys baixes –només 5– que el 
2019, i, en canvi, hi ha hagut el mateix nombre de transmissions, traspassos a un nou 
concessionari, que n’hi ha hagut 22 durant l’any. Aclareix que ho diu com una 
informació complementària al fonament de l’acord que hauran de prendre en la 
sessió.

El Sr. CASTELLANA anuncia que votarà a favor dels 3 punts, evidentment, com fa 
sempre el Grup d’ERC. Així mateix, li agradaria saber l’actualització de les proves pilot, 
perquè realment els darrers anys aquesta Comissió és com un continu d’anar 
acceptant renúncies de la utilització de quioscos. Li sembla, doncs, que és necessari 
accelerar aquestes proves pilot perquè passin de ser pilot a ser mesures efectives de 
foment de l’ús d’aquests equipaments petits, però equipaments públics que estan a la 
via pública, de manera que es facin realitat i permetin tirar endavant.

El Sr. MASCARELL expressa el vot favorable del Grup de JxCat. Diu que ja coneixen el 
posicionament del seu grup. Constata que són llocs de feina, de proximitat i que tenen 
incidència en la identitat urbana de la ciutat. Per tant, pensa que és important que se 
segueixi analitzant, revisant i veient de quina manera es pot acabar de consolidar 
aquesta dinàmica de canvi que s’està produint, per raons estructurals, segurament, en 
relació amb el món de la premsa i altres funcions que tenien assignades.
Per tant, li sembla especialment important que es faci bé aquest balanç que 
esmentava, perquè és el que permetrà acabar de veure si es va en bona direcció. Així 
doncs, hi votarà a favor i demana al Sr. Martí un balanç curós de com ha evolucionat 
exactament aquest any. Diu que els ha donat un parell de xifres, però caldria veure-ho 
globalment.

El Sr. SIERRA anuncia que, com sempre, hi votarà a favor.

El Sr. BOU també expressa el seu vot favorable.

La Sra. PARERA anuncia que també hi votarà a favor.

El Sr. MARTÍ diu que quan vulguin els regidors en poden parlar amb tota la 
tranquil·litat. Comenta que s’han fet proves i, de fet, ja n’hi ha 4 o 5 d’oberts a través 
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 
Indica que el problema principal és trobar una mínima activitat que generi la mínima 
economia per fer-lo sostenible, perquè del que es tracta és que es mantingui una 
mínima activitat econòmica que tingui sentit i que aleshores l’ocupació que pugui 
generar tingui sentit, perquè, si no, estarien parlant d’un espai pràcticament sostingut 
amb finançament públic. Posa de manifest que això és el que s’està treballant i és el 
que es va adaptant.
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Reconeix que, aprofitant aquesta caiguda de la venda de premsa, s’han eliminat 
alguns quioscos que estaven en llocs que ocupaven excessivament l’espai públic. Diu 
que el dia que vulguin en poden parlar amb calma i veure el dibuix i el mapa general 
de tota la ciutat.

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

8. – (DP-2020-27852) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Alfambra núm. 20, amb el núm. del codi 
d’activitat 3, formulada pel senyor Marcos Bernal Ros i, en conseqüència, DECLARAR 
extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les 
seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 
favor del titular de la concessió. 

(Tractat conjuntament amb els punts 7 i 9.) 

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

9. – (DP-2020-27815) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Puigcerdà núm. 293, amb el núm. del codi 
d’activitat 224, formulada per la senyora Montserrat Muñoz Monteserin i, en 
conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la 
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o 
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

(Tractat conjuntament amb els punts 7 i 8.) 

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

10. – (Bonificació IBI habitatges lloguer social 2020) DECLARAR d’utilitat municipal els 
habitatges de lloguer social que gestiona directament l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB), els de la Borsa de lloguer del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona, els del Programa de cessió promogut pel mateix 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona que gestiona la Fundació Hàbitat 3, i els 
destinats a lloguer social que gestiona l’IMHRB i que formen part del Programa 
municipal de Transició a l’Habitatge a través dels HUT’S, d’acord amb la relació que 
figura a l’expedient, i als efectes del que preveu l’article 9.10 de l’ordenança fiscal 1.1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% 
de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2021 i 
següents. 
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El Sr. MARTÍ comenta que és un reconeixement per poder aplicar el 95% de la 
bonificació de l’IBI a tots aquests habitatges que compleixen aquesta funció social, 
siguin de l’Institut Municipal de l’Habitatge o de la Fundació Hàbitat 3.
Recorda que el 2019 ja es va portar un expedient similar, amb 5.973 immobles, i 
aquest nou expedient incorpora tots els habitatges que s’han construït o adquirit 
durant el darrer any, és a dir, és continuar amb una cosa que és lògica, que és aquesta 
exempció o aquesta rebaixa de l’IBI prevista en la normativa de l’IBI.
Explica que, com a novetat d’aquest expedient, cal destacar que s’incorporen els 
immobles destinats a lloguer social que formen part del Programa municipal de 
transició a l’habitatge a través dels habitatges d’ús turístic i els propietaris dels quals 
han posat a disposició de l’Ajuntament.
Indica que la declaració d’aquesta Comissió és necessària per atorgar aquesta 
bonificació que es va aprovar en el Consell Plenari del 22 de febrer del 2019.
Per tant, proposa que es pugui aprovar i incorporar aquests habitatges a la llista dels 
que tenen aquesta rebaixa fiscal.

La Sra. BENEDÍ apunta que a l’aprovació inicial de la modificació de les ordenances 
fiscals de l’any 2018 es va votar la bonificació del 95% de la quota de l’IBI per a 
l’habitatge en lloguer social a través de la Borsa d’Habitatge de Barcelona. Diu que 
s’entén que és a tots els habitatges en lloguer social, independentment de qui els 
gestioni.
Recorda un cop més que aquesta mesura va ser proposada pel Grup d’ERC en les 
ordenances fiscals del 2016 i va ser rebutjada pel Govern municipal argumentant una 
impossibilitat legal. Conclou que és una reivindicació que van posar sobre la taula el 
2015, però que aleshores es va desestimar.
Indica que l’any anterior el Grup d’ERC ja va presentar una relació d’immobles 
d’habitatge social que gestionen diferents organismes de la ciutat per ser declarats 
d’utilitat municipal. I constata que en aquesta sessió es presenten els nous immobles 
que s’incorporen a la llista d’enguany.
Anuncia que el seu grup hi votarà a favor, com també ho va fer a la Comissió 
d’Economia i Hisenda de l’any anterior.

El Sr. MASCARELL anuncia que votarà a favor de la proposta. Evidentment, està 
d’acord amb el fet que es bonifiqui l’IBI dels habitatges destinats a lloguer social.
De totes maneres, aprofita l’ocasió per recordar que aquest any no s’ha convocat la 
línia ordinària de subvencions i ajuts a l’IBI destinats a famílies monoparentals, 
famílies nombroses i persones vídues amb pocs recursos. Creu que cal insistir en la 
idea que una cosa són els ajuts a l’IBI pactats en el context ordinari de la ciutat, fora 
de la situació de la COVID-19, i una altra són justament aquests ajuts extraordinaris 
deguts a l’empitjorament. Pensa que caldria, per tant, mantenir la primera part del 
que deia: els recursos habitualment destinats a famílies monoparentals, nombroses i 
persones vídues amb pocs recursos.
En tot cas, diu que aquesta bonificació de l’IBI serà benvinguda i, evidentment, reitera 
que cal que vagi acompanyada de mesures de més envergadura que promoguin 
l’augment de l’oferta d’habitatges de lloguer assequible.
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El Sr. SIERRA també anuncia el seu vot favorable. Constata que això és una fórmula i 
un exemple de la col·laboració publicoprivada de què parlaven abans, és a dir, que els 
propietaris que posen a disposició de la ciutat un immoble tinguin un retorn per part 
de l’Ajuntament en consideració a aquest esforç, ja que la renda segur que seria molt 
més elevada en el mercat lliure.

El Sr. BOU constata que l’accés a l’habitatge és una de les principals problemàtiques 
d’alguns barcelonins, especialment els que tenen rendes més baixes. Pensa que és per 
això que s’ha de potenciar i afavorir la construcció i l’accés a l’habitatge de lloguer 
social.
Així doncs, li sembla una mesura excel·lent, perquè ell personalment, per activa i per 
passiva, ho ha demanat moltíssimes vegades. Considera que a Barcelona hi ha dos 
grans problemes: la feina i l’habitatge. Constata que en aquest cas parlen de
l’habitatge. Diu que una reducció del 95% de l’IBI provoca moltíssimes coses, i tot 
positiu. Per tant, pensa que hi ha d’haver tant lloguer social com sigui possible.
Finalment, anuncia que hi votarà a favor.

La Sra. PARERA expressa el seu vot favorable.

El Sr. MARTÍ agraeix el vot de tothom i les paraules que han tingut. Vol destacar una 
cosa, arran del que deia el Sr. Bou, de tot el que sigui lloguer social. Informa que 
s’estan aprovant 555 habitatges nous, dels quals 127 són habitatges de lloguer social 
gestionat directament per l’Institut Municipal; 283 de la Borsa de Lloguer del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona; 65 del Programa de cessió promogut pel Consorci que 
gestiona la Fundació Hàbitat 3, i 80 antics HUT que han passat a lloguer social.
Aclareix que ho diu perquè a vegades diuen que, d’habitatge social, en falta molt i 
encara és una assignatura pendent, perquè estan en percentatges molt més baixos 
que els que tenen altres ciutats europees, però destaca que, si en un any s’aprova 
aquesta bonificació fiscal per a 555 nous habitatges que s’incorporen a habitatge de 
protecció oficial públic a la ciutat, li sembla que acaba d’arrodonir la bona notícia no 
tan sols de l’acord, sinó també del que significa d’un pas endavant en les polítiques 
d’habitatge de la ciutat.

El Sr. SIERRA diu que ja s’havia aprovat per unanimitat una cosa tan lloable com 
aquesta, però considera que treure pit i dir que Barcelona està en nivells inferiors que 
a la resta d’Europa és una obvietat que no cal comentar, i més quan en el mandat 
anterior es van prometre 8.000 habitatges i se’n van construir al voltant de 800. Diu 
que ara el Govern n’ha promès 6.000.
Comenta que el seu company Celestino Corbacho li pregunta a la Sra. Janet Sanz, 
comissió rere comissió, amb quants habitatges acabaran, ja que insisteix que en van 
prometre 6.000, de manera que van ser una mica més prudents, però diu que ja es 
veurà quants n’acabaran. Destaca, però, que queda molta feina per part del Govern, a 
més de tot això que estan aprovant avui.

El Sr. MARTÍ respon al Sr. Sierra, que sempre aprofita qualsevol oportunitat per posar 
el dit a l’ull, que el Govern està recuperant una assignatura pendent que té 40 anys 
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d’endarreriments. Constata que a Barcelona s’han fet molt poques polítiques 
d’habitatge públic de lloguer.
Per tant, aclareix que no treia pit, sinó que simplement destacava que portar 
555 pisos nous li sembla que és una excel·lent notícia que espera que el regidor del 
Grup de Cs també comparteixi.

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

V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/1539) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
iniciar una campanya que tingui per objectiu incentivar la demanda en establiments 
de la ciutat a través de bonificar la compra ciutadana en comerços de proximitat 
adherits a la mateixa. La campanya, en la línia que han fet altres municipis catalans, 
premia amb un val de 20€ per unitat familiar per cada 100€ de compra en els 
comerços adherits (import repartit com a mínim entre 4 establiments). Un val que es 
podrà bescanviar un cop acaba la campanya en els establiments que hagin participat. 
Per poder ser beneficiari d’aquesta campanya és necessari estar empadronat a 
Barcelona. Barcelona, 15 de desembre de 2020 

La Sra. ARTADI explica que el Grup de JxCat porta una proposició per parlar d’un 
sector en què creu que tots els assistents a la sessió i tota la ciutat són molt conscients 
de les dificultats que viu el sector del comerç a Barcelona i arreu, no tan sols arran de 
la pandèmia, sinó que ja hi havia problemes que venien de lluny, i la pandèmia, 
precisament, ha fet de catalitzador perquè aquests processos anessin més ràpid. 
Apunta que té dades d’aquest fet, i en dirà algunes: 3.000 comerços que han tancat 
definitivament; 20% del comerç que queda que està en perill; en el cas del centre de 
Barcelona, precisament perquè no hi ha turistes, estan en risc de tancar i ja ha tancat 
un 30%, perquè la facturació a la tardor ha estat molt dolenta, amb caigudes d’entre 
el 25% i el 50%, però també eixos comercials com el del Clot, Sant Martí, amb una 
caiguda de clients del 25%, o a Sagrada Família fins i tot del 40%.
Aleshores, igual que la resta de companys dels grups, comenta que ha estat parlant 
molt amb el sector del comerç i que, a banda de mesures d’ajut o tributàries, el que 
els diuen i els repeteixen contínuament és que el que volen és que la gent vagi a 
comprar, que volen seguir treballant. En aquest sentit, apunta que el que els sembla 
més important són polítiques proactives per part de l’Ajuntament de Barcelona que 
vagin en la direcció d’estimular la demanda del comerç local i també eliminar 
impediments que s’han estat provocant, especialment en termes de mobilitat, per 
part del Govern municipal.



CCM 11/20 Economia 47/95

Explica que la mesura que presenta està inspirada en accions que s’han fet en altres 
municipis, però també en altres països, com ara el Regne Unit, segurament el cas més 
paradigmàtic. Diu que és una idea molt senzilla que està basada en el que ja han fet 
altres establiments privats, de campanyes de fidelització en què a alguns comerços ja 
hi estan acostumats a l’hora d’anar a comprar el cafè o una llibreta. Diu que la idea és 
acumular compres, en aquest cas, fetes en diversos comerços o negocis de la ciutat 
per després obtenir un xec regal que es pugui tornar a gastar més endavant, no en el 
mateix moment, en comerç de la ciutat de Barcelona. Indica que és una idea de 
«compra a Barcelona, que això té premi» o un concepte així.
Entén que és una mesura que pot tenir un efecte multiplicador important, que té 
quatre aspectes que són positius: en primer lloc, un incentiu per anar a comprar al 
comerç local a la ciutat de Barcelona respecte de la possibilitat d’anar a comprar en 
un altre municipi o de fer-ho en el comerç electrònic; en segon lloc, la mateixa 
explicació de la campanya genera també un efecte de publicitat que li sembla que és 
important de cara al comerç local; en tercer lloc, que si un fa el bescanvi del xec regal 
posteriorment en el temps, a més, es genera una segona onada de compra que també 
és positiva, i, després, un altre element que han fet en alguns municipis, com el cas de 
Ripoll, que en aquest sentit sempre van molt avançats, que, a més del xec regal,
també introduïa el sorteig d’un regal en l’àmbit de la restauració, és a dir, generava
incentius a l’hora de fer servir aquesta fidelització al comerç local, però també per 
ajudar el sector de la restauració, molt tocat per la pandèmia.
Diu que li hauria agradat que això es pogués portar per Nadal, però és evident que, 
com que el Govern municipal no ho ha fet i el seu grup no ho ha portat fins ara, no 
serà possible. Tanmateix, creu que és molt important de cara també als mesos de 
gener i febrer, que segurament seran mesos molt durs, que de cap manera seran 
encara mesos de normalitat. Comenta que hi ha municipis que ho han centrat al 
Nadal, però també hi ha hagut altres municipis que ho han centrat en mesos més 
difícils com el setembre i l’octubre.

El Sr. CASTELLANA anuncia que el Grup d’ERC votarà a favor d’aquesta iniciativa 
perquè un dels problemes del comerç local és la demanda, concretament la manca de 
demanda, i, per tant, qualsevol acció que ajudi a activar aquesta demanda li sembla 
correcta. Així doncs, posa de manifest que està totalment d’acord amb el fons de la 
iniciativa.
Constata que la Sra. Artadi citava alguns exemples, però diu que també hi ha 
exemples com el del municipi de Sant Cugat, on governa el Grup d’ERC, en què també 
s’ha fet una mesura similar, amb un xec de 20 euros a 30.000 famílies amb un val de 
descompte i una carta explicativa en què el xec equival al 50% de la compra sense 
import mínim i, per tant, que es pot anar gastant amb el temps, de manera que si es 
fa una primera compra de 30 euros, se’n gasten només 15, i encara queden 5 euros 
per gastar més endavant. Posa de manifest que és un altre sistema per facilitar aquest 
impacte en el temps que també comentava la regidora del Grup de JxCat.
Troba evident que el moment actual per al comerç és molt complicat. Per això espera 
que les dades epidemiològiques permetin seguir mantenint les mesures actuals i que 
es pugui anar progressivament recuperant una certa normalitat. Insisteix, doncs, que 
està d’acord amb el fons de la qüestió.
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En aquest sentit té alguns dubtes concrets. Però, més enllà d’algunes qüestions que sí 
que es podrien acabar de concretar o que es poden concretar d’una manera diferent, 
repeteix que està d’acord amb el fons. De fet, diu que alguns dels seus dubtes la 
Sra. Artadi els ha resolt durant la intervenció, com ara quin tipus de comerç s’hauria 
de poder beneficiar d’aquesta iniciativa. Apunta que el seu grup aposta pel comerç 
associat i que generi impacte a la ciutat. Pensa, doncs, que cal fomentar 
l’associacionisme del comerç a la ciutat com a mesura de prevenció i d’enfortiment 
del teixit comercial de Barcelona.
Així mateix, indica que es poden prendre mesures com enfocar aquests recursos a 
col·lectius concrets també per incentivar la demanda i generar, a part d’estímul de la 
demanda, més equitat. Afegeix que també es poden establir topalls per fomentar 
aquest criteri d’equitat.
Per tant, amb els arguments que ha comentat i la intervenció que ha fet la Sra. Artadi, 
insisteix que el seu grup hi vota a favor.

El Sr. SIERRA també expressa el vot favorable del seu grup, igual que en la darrera 
sessió van votar a favor de la iniciativa de la Sra. Artadi sobre el comerç i de la seva 
iniciativa en el Ple.
Constata, però, que hi ha el mateix fil conductor en les tres votacions. Repeteix que hi 
està a favor, però diu que els comerciants, els eixos comercials i els restauradors
tenen dos problemes: el primer, efectivament, la demanda, perquè hi ha menys 
turistes i hi ha una pandèmia, però el segon problema, que és encara més greu que la 
pandèmia, és com està gestionant la pandèmia el Govern de la Generalitat, al qual 
pertany la Sra. Artadi. Es queixa que el Govern de la Generalitat ni tan sols rep els 
comerciants, de manera que s’omple la plaça Sant Jaume cada dia i s’acaben fent 
fotos amb el Govern municipal, perquè a la Generalitat no els rep ningú i els han 
donat l’esquena. Lamenta que la Generalitat ha tancat els comerços per uns motius 
que ningú entén, perquè amb els mateixos índexs, amb els mateixos condicionants i 
amb el mateix virus que hi ha a tot el món, a Madrid estan oberts. Indica que a Madrid 
hi ha un govern municipal i un govern autonòmic que ajuda els comerciants.
Pensa que està molt bé que ara intervingui la Sra. Artadi per videoconferència perquè 
no enganya a ningú, encara que es tregui la mascareta.
Repeteix que votarà a favor de la iniciativa del Grup de JxCat perquè comparteix tant 
les iniciatives de fomentar el consum com les de fomentar el consum en comerç de 
proximitat, però demana que la Generalitat faci alguna cosa i es posin d’acord, de 
manera que la Sra. Artadi expliqui als seus companys del Grup de JxCat a la 
Generalitat i al Grup d’ERC totes aquestes bones iniciatives que té a l’Ajuntament.
Reitera que el que està fent la Generalitat amb el comerç i la restauració i amb els 
sectors productius de la ciutat, que són els que generen més ocupació, és un absolut 
desastre. Demana, doncs, a la regidora del Grup de JxCat que traslladi als seus 
companys un missatge, i és que com a mínim rebin els comerciants, perquè ni tan sols 
els contesten ni els reben.
En tot cas, reitera que ell segueix donant suport a les iniciatives de la Sra. Artadi.

El Sr. BOU indica que una de les prioritats del Grup del PP durant aquests mesos de 
pandèmia ha estat exigir a les administracions que donin el suport necessari al comerç 
de la ciutat.
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En aquest sentit, valora positivament la proposició que presenta el Grup de JxCat, ja 
que es tracta d’una mesura que beneficia tant compradors com comerciants. Diu que 
fins i tot troba millor aquesta iniciativa que aquella dels «colauets», duta a terme pel 
Govern municipal, perquè deixa més llibertat al client i no obliga a usar una moneda 
creada per l’Ajuntament, amb les limitacions que això comporta.
En conseqüència, votarà a favor d’aquesta proposició del Grup de JxCat. Pensa que 
mesures com aquestes i ajudes directes al sector, com les que han reclamat el Grup 
del PP en les seves al·legacions al pressupost, són el camí per rescatar aquells que 
pitjor ho estan passant per la crisi, per ajudar el comerç, perquè al comerç de 
proximitat calen més recursos i eines competitives i, per contra, no calen boicots 
absurds, que a vegades poden resultar totalment contraris al que s’espera i causar un 
impacte negatiu en treballadors i pimes de la ciutat.
Finalment, posa de manifest que el Grup del PP exigeix al Govern municipal més 
responsabilitat, més recursos i més facilitats per als comerços, ja que aquest és l’únic 
camí.

La Sra. PARERA també expressa el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi, 
perquè comparteix l’esperit del que busca, però no és capaç de saber si la concreció 
que proposa la iniciativa és la que ha de ser, és la correcta o no. Creu que seria molt 
agosarat per part seva pensar que està en disposició de valorar si han de ser repartits
amb 4 establiments com a mínim, si han de ser 20 euros per cada 100, etc.
En tot cas, opina que el que han de votar aquí és l’esperit del que persegueix això i, 
per tant, en aquest sentit fa un vot favorable.
Tanmateix, creu que, si es tira endavant aquesta mesura, és important que es faci un 
estudi de com està afectant aquesta mesura en els altres municipis en què ja es porta 
a terme. Pensa que cal saber si a altres llocs l’aplicació d’una mesura d’aquest tipus ha 
suposat crear nous clients, augmentar nous compradors o augmentar l’import que 
gasten els compradors que ja tenien, és a dir, si això fa que la gent compri més o si 
senzillament es manté tot igual i el que fa és que la gent té un estalvi d’aquests 
20 euros a l’hora de fer les compres. Creu que és important tenir això clar per 
determinar com s’ha d’aplicar aquesta mesura, amb quins criteris, en quins imports, 
etc.
Finalment, diu que li agrada aquesta preocupació pel comerç, però pensa que també 
s’ha de veure a l’altre cantó de la plaça Sant Jaume. Indica que a vegades veu com 
xoquen algunes propostes o algunes mesures que es plantegen a l’Ajuntament amb 
decisions que es prenen a la Generalitat. Entén que són dos àmbits diferents i que són 
dues responsabilitats diferents, però sí que entén que els grups municipals que tenen 
responsabilitats de govern siguin conscients que això que demanen a l’Ajuntament, 
que són ajuts i més ajuts, cosa que aplaudeix, també ho tinguin present a l’hora de 
prendre decisions des de posicions de govern a la Generalitat.

La Sra. BALLARÍN anuncia que el Govern també votarà a favor d’aquesta proposició, ja 
que són plenament conscients que la pandèmia ha tingut efectes importants en el 
comerç, efectes que són desiguals perquè és cert que no han estat els mateixos 
efectes en el comerç alimentari que en el no alimentari, ni en el comerç de barri, de 
proximitat, que en el comerç del centre, més dirigit al turisme. Afegeix que, a més, la 
pandèmia ha canviat els hàbits dels consumidors, ja que les persones consumidores 
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en aquests moments estan molt preocupades per la seguretat, cosa que ha provocat 
incrementar la compra en línia. Apunta que això també ha generat empatia amb els 
comerços del voltant, a què els veïns s’estan dirigint per ajudar els comerços de 
proximitat.
Posa de manifest que l’Ajuntament treballa per ajudar a tothom, a tot el comerç, però 
sobretot el que més ho necessita, fent accions concretes per ajudar-los a potenciar i a 
reactivar-se econòmicament, potenciant també el consum.
Explica que s’han fet diferents accions i campanyes perquè el comerç local mantingui 
la seva vitalitat durant la crisi actual i també per preparar-lo de cara a les necessitats 
de futur: des de tot el que s’ha fet per la competitivitat, per millorar la digitalització, 
per potenciar la compra local i de proximitat, també per reduir la mobilitat i la 
contaminació, a més de per continuar elevant la qualitat d’aquest comerç.
A tall d’exemple, vol citar, per incentivar el consum, la campanya de «Compra a prop. 
Som comerç. Fem Barcelona», una campanya molt ben acollida, perquè de fet va ser 
proposada des del mateix sector. Afegeix que en aquests moments també estan en 
plena campanya de Nadal, la millor campanya de Nadal que ha tingut la ciutat de 
Barcelona, amb tres escenaris d’actuació: l’enllumenat de la ciutat, que s’ha 
incrementat notablement; activitats a plaça de Catalunya, i activitats de Nadal a tots 
els districtes.
Comenta que s’està fent també la campanya de rasca de Nadal, amb 600.000 targetes 
de regal, que es repartiran de manera equitativa entre tots els comerços i parades de 
mercats de la ciutat, dins de les quals es trobaran 20.400 premis per gaudir del sector 
cultural, esportiu, dels equipaments i de lleure de la ciutat de Barcelona.
Per tant, constata que ja s’han fet moltes coses i, efectivament, els hauria agradat 
trobar més ajut a l’altra banda de la plaça Sant Jaume. Diu que, quan van començar a 
treballar la campanya del centre, el conseller Tremosa, que no és del Grup d’ERC, sinó 
del Grup de JxCat, encara que sigui independent, perquè és en una conselleria del 
Grup de JxCat, li va oferir al tinent d’alcalde suport econòmic per a aquesta campanya 
i que farien tot el possible. Lamenta, però, que no s’ha concretat absolutament de cap 
de les maneres. Per tant, espera que la Sra. Artadi els ajudi perquè es pugui concretar 
aquest oferiment que els van fer.
Pel que fa als bons de consum, indica que, de fet, ja s’han fet iniciatives en aquesta 
línia a Barcelona, com el Bo Cultura, que s’ha presentat fa pocs mesos i anava en la 
línia que la Sra. Artadi apunta. Comenta que dins del que és la moneda ciutadana del 
REC també hi ha una campanya que es diu «Li toca al barri», en què hi ha una 
bonificació del 15% a aquelles persones que compren en REC als comerços adherits 
perquè s’ho puguin gastar en futures compres.
Diu que el projecte que planteja la Sra. Artadi el coneix per altres iniciatives en altres 
municipis. Indica que hi ha determinades empreses que ja els han fet arribar aquestes 
ofertes, perquè estan treballant en moltes més ciutats. Posa de manifest que s’estan 
analitzant les possibilitats de crear aquest bo de consum, perquè sí que els sembla 
interessant, té moltes possibilitats i és una proposta oberta.
Tot i que sí que accepta l’esperit de la proposta, no pot acceptar les concrecions, 
perquè no sap si han de ser 20 euros, 100, etc. Diu que tot això s’ha de treballar i 
estudiar, també veient quina ha estat l’experiència de les ciutats del voltant. Afegeix 
que sobretot calen recursos per fer-ho i un pressupost.
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La Sra. ARTADI pensa que els detalls són molt importants. Diu que el regidor del Grup 
d’ERC i la Sra. Parera feien referència a d’altres exemples, ja que també ho ha fet 
Reus, que ho va fer al setembre i l’octubre. Pensa que la regidora del Grup de 
Barcelona pel Canvi feia preguntes que són les correctes.
Insisteix que els detalls són importantíssims, perquè si cal dedicar-hi recursos públics 
s’haurà de fer en aquell que generi un efecte multiplicador més gran. Per tant, atès 
que no arriben al Nadal, demana que es posin a buscar els detalls i que es faci també 
amb el sector, perquè creu que el sector és qui pot tenir més informació de primera 
mà i qui els pot ajudar més a definir-ho.
Diu que admet que el Govern accepti la idea i no el detall. Posa de manifest que no ha 
volgut entrar exactament en tots els detalls perquè també tenia dubtes i creu que és 
un tema que s’havia de treballar més. Tanmateix, demana que no es demori.
Pel que fa al tema de l’equitat, que també hi ha fet referència el regidor Castellana, 
diu que també té dubtes, és a dir, creu que hi ha un component d’equitat que té molt
de sentit, però creu que si volen que tothom realment faci aquest pas i consumeixi a 
escala local i no tant en el comerç electrònic, potser ha de ser una cosa més 
transversal que en altres moments.
Reconeix que, efectivament, el conseller Tremosa és del Grup de JxCat, no és 
independent. Diu que no hi ha cap problema, perquè el Sr. Tremosa es reuneix dia sí 
dia també amb tots els sectors. Comenta que, de fet, moltes vegades han lloat la seva 
tasca i no tant la de l’Ajuntament.
Està d’acord que en aquest cas han de treballar les tres administracions: 
l’Administració local, la Generalitat, que, per cert, avui ha ampliat de nou els recursos 
per ajudar els sectors, però també l’Estat, en què qui està al capdavant és el partit de 
la Sra. Ballarín. Constata que, dia rere dia, veuen com l’Estat endarrereix els ajuts. Diu 
que hi ha un govern del Sr. Pedro Sánchez per al qual és com si aquesta segona onada 
no hagués existit, de manera que s’ha inhibit completament i no fa res.

El Sr. CASTELLANA comenta, en primer lloc, que és evident que es rep a tothom 
sempre.
En segon lloc, els demana que també mirin a Europa què està passant, de manera que 
cal anar alerta.
I, en tercer lloc, apunta que només en autònoms, ara al desembre, s’han donat ajuts 
per un import de més de 264 milions d’euros. Conclou, doncs, que també hi ha suport 
als sectors.

La Sra. PARERA diu que és millor que no parlin dels ajuts als autònoms i que ho deixin 
per a un altre dia, ja que considera que el fet que es pengin una medalla pels ajuts als 
autònoms des del Govern, tal com ho van fer, és com una broma de mal gust. Diu que 
ho deixarà estar perquè no forma part d’aquesta proposició.
Finalment, reitera el suport del seu grup a la proposta.

La Sra. BALLARÍN diu que li és bastant irrellevant si el Sr. Tremosa és independent o si 
és del Grup de JxCat, però el que sí que li agradaria és que compleixi allò a què es va 
comprometre, perquè els va venir aquesta oferta directament a través de diferents 
associacions del centre que volien col·laborar per ajudar a reactivar el centre. Insisteix 
que això no s’ha concretat de cap de les maneres. Per tant, prega a la Sra. Artadi que 
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els pugui ajudar també perquè el seu company de govern de la Generalitat compleixi 
els seus compromisos.
Pel que fa al bo, insisteix que calen recursos per fer-lo. Confia a tenir un pressupost en 
què tinguin més recursos que els que actualment tenen, perquè, si es prorrogués el 
pressupost que tenen en aquests moments, no tindrien recursos ni per a aquesta 
mesura ni per a moltes altres mesures que tenen al cap que són molt interessants i 
que poden servir tant per reactivar el comerç com per establir les bases de cara al 
futur de tenir un comerç preparat per afrontar tots els reptes de futur.
Per tant, indica que totes les mesures que van treballant amb els comerciants que els 
semblen interessants, tant si arriben d’associacions de comerciants com de grups de 
l’oposició, sigui d’on sigui, evidentment, les estudien i si són útils per al comerç les 
intenten posar en funcionament.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/1557) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a 
reorientar una part important dels recursos extraordinaris que ha anunciat com a 
ingressos en el projecte de pressupostos per al 2021 i que ha decidit destinar 
únicament a inversions (capítols 6 i 7 de despeses), prioritzant les següents mesures: 
Primer.- La reducció del tipus general de l’IBI amb l’objectiu de revertir la pujada del 
5,5% en el rebut aprovada en les Ordenances Fiscals per al 2020 amb l’eliminació dels 
“topalls”. Segon.- La bonificació de l’IBI i l’IAE, i aplicar la reducció del 50% del preu 
públic de recollida de residus als sectors més afectats per la crisi de la Covid-19 com el 
sector hoteler, el comerç, la cultura, l’oci i la restauració. Tercer.- L’exoneració del 
pagament de la taxa de terrasses al sector de l’hostaleria i la restauració durant l’any 
2021. Quart.- L’ampliació dels recursos destinats als ajuts als col·lectius més 
vulnerables, ampliant els criteris per augmentar el nombre de persones beneficiades 
pel Fons d’Emergència Social i reduint les tarifes de les escoles bressol municipals. 
Cinquè.- L’ampliació dels recursos destinats a l’ocupació i als sectors econòmics més 
afectats. Sisè.- L’augment de les partides necessàries per realitzar una àmplia 
campanya de recuperació del turisme nacional i internacional, quan s’eliminin les 
restriccions als viatges, recuperant així, la marca Barcelona i potenciant la ciutat com a 
destinació turística, de cultura, compres, arquitectura, gastronomia i esports.

La Sra. GUILARTE, davant d’aquesta duríssima realitat que està passant la ciutadania 
de Barcelona, les famílies i tots els sectors econòmics clau per a la ciutat, com 
l’hoteler, el comerç, l’oci, la cultura i la restauració, creu que el que cal fer és adoptar 
mesures valents i eficaces, que contribueixin a pal·liar el que és una emergència 
social, però també a reactivar l’economia com més aviat millor. Pensa que en això és 
en el que s’han de centrar tots els esforços i tots els ingressos extraordinaris de 2021, 
que arribaran, espera, tant del Govern d’Espanya com de la resta d’administracions, i 
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no per a inversions bàsicament electoralistes, com han vist aquests dies, i 
programàtiques del que ja és un tripartit de cara a les eleccions del 14 de febrer.
Constata que els recursos que el Govern municipal destina a urbanisme tàctic o al 
tramvia i els 400 milions que apareixen com a reserva en aquest projecte de 
pressupostos que el Govern té, que a més no diuen on aniran, augmenten un 31%, 
però, en canvi, el que ha d’anar dedicat a les ajudes socials, a les famílies, a les pimes i 
als autònoms només augmenta un 1,2%. Li sembla insòlit que quan van mal dades 
segueixin posant els seus interessos partidistes per sobre dels interessos dels 
ciutadans. 
Posa de manifest que el Grup de Cs proposa que se segueixi l’exemple de la majoria 
d’ajuntaments, que sí que estan destinant tots aquests fons extraordinaris i de 
manera urgent als temes prioritaris, i que també s’atenguin d’una vegada les 
valoracions que estan fent tant els gremis com els col·legis, en aquest cas el mateix 
Col·legi d’Economistes, les entitats socials, el Consell de Ciutat i també el mateix 
Consell Econòmic i Social de Barcelona, que va en la mateixa línia del que el seu grup 
proposa. Explica que aquesta consisteix en una reducció de l’IBI per revertir aquesta
pujada del 5,5% que van fer el 2020, que va afectar especialment les famílies, però 
també els comerços en retirar aquells topalls. Diu que una família de l’Eixample que 
tingui un pis de 75 metres quadrats està pagant enguany 80 euros més d’IBI.
Així mateix, demana que hi hagi una bonificació de l’impost d’activitats econòmiques, 
perquè el Govern no pot tancar els ulls al fet que amb prou feines hi ha activitat 
econòmica. Vol saber, doncs, d’on pretén recaptar el Govern.
També demana que s’apliqui una reducció del 50% en la recollida de residus a aquests 
sectors que ha esmentat abans, més afectats per la crisi. Recorda que, a més, aquesta 
proposta ja va ser aprovada, però que el Govern municipal es resisteix a fer-la 
efectiva.
Afegeix que també demanen que hi hagi una exoneració del pagament de la taxa de 
terrasses durant el 2021, perquè el Govern ja sap com estan, tenint en compte que a 
moltes els han denegat l’ampliació de les terrasses i d’altres senzillament no han 
pogut ni obrir.
Diu que també demanen que s’ampliïn els recursos que van destinats al Fons 
d’Emergència Social, perquè la crisi ha triplicat el nombre de famílies que ho 
necessiten a la ciutat.
Creu que un altre tema important seria el de les escoles bressol municipals, que en el 
cas d’una família amb dos fills i uns ingressos de 1.400 euros, que és un sou mitjà a 
Barcelona, els suposa 170 euros per nen al mes.
Finalment, apunta que també és urgent augmentar les partides per fer una campanya 
de recuperació del turisme de qualitat a escala nacional i internacional, quan 
s’eliminin, evidentment, les restriccions, perquè cal començar a recuperar la marca 
Barcelona i la competitivitat, perquè altres ja ho estan fent i, si no, aniran tard.

El Sr. CASTELLANA vol diferenciar dues qüestions respecte a aquesta proposició: el 
sentit de fons de la proposició i algunes concrecions. Posa de manifest que està 
d’acord amb algunes concrecions, però no amb el sentit de fons de la proposició. Diu 
que això no és nou, perquè ho han discutit molt en aquesta Comissió, de manera que 
l’enfocament de les polítiques econòmiques d’un grup com el Grup de Cs i d’un grup 
com el Grup d’ERC són bastant diferents, i explicarà per què.
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Afirma que el Grup d’ERC creu que és necessari mantenir la capacitat fiscal per poder 
ajudar les persones que ho necessiten, però el Grup de Cs proposa una rebaixa de l’IBI 
general. Diu que un cop l’any el diari Via Empresa publica el sou que reben els 
30 directius més ben pagats de Catalunya, en què tots els sous són de centenars de 
milers d’euros i la majoria d’alguns milions d’euros. Pregunta si a aquesta gent se’ls ha 
d’abaixar l’IBI, perquè el Grup d’ERC considera que no. Diu que aquest és el risc quan 
es plantegen mesures de baixada d’impostos generals, que és que s’acaba generant 
un efecte antiredistributiu que impedeix tenir els recursos per poder fer les polítiques 
quirúrgiques, ben enfocades i eficaces que, especialment en un moment de crisi, 
necessiten molt més.
Per tant, no pot estar d’acord amb el sentit de fons de la proposició perquè discrepa 
en aquest sentit. Creu que l’Ajuntament necessita mantenir la capacitat fiscal. 
Comenta que el Grup d’ERC ha presentat, com la resta de grups, les seves al·legacions 
a les ordenances fiscals i bàsicament el criteri de fons que es reflecteix, amb les 
concrecions que hi ha a les ordenances fiscals, és aquest, és ajudar les famílies que no 
poden pagar el lloguer de l’habitatge o no poden pagar l’IBI. Però constata que hi ha 
molta gent que, per sort, segueix mantenint el seu sou previ a la crisi, i li sembla lògic, 
doncs, que aquesta gent segueixi pagant el mateix IBI que pagava anteriorment.
Indica que hi ha altres concrecions, com ara que al juny semblava bé el 75% de rebaixa 
de terrasses, ara el 100% i si hagués estat el 100, té la sensació que ara seria el 110%, 
per exemple, tot i que és evident que no es pot rebaixar una cosa el 100%. Per tant, 
diu que té una mica aquesta sensació.
Posa de manifest que no entrarà en algunes concrecions, perquè hi està d’acord, però 
com que en el fons no hi està d’acord votarà en contra.

La Sra. ARTADI diu que estava escoltant molt atentament perquè per ella hi ha una 
part del que és el fons d’aquesta proposició que és diferent del fons que el 
Sr. Castellana ha entès i que és la part en què el Grup de JxCat sí que estaria d’acord, i 
és que hi ha una realitat de recursos extraordinaris aquest any 2021 que els ha de 
permetre sortir del forat de cara al 2022, que és una condició necessària 
imprescindible per sortir-se’n, però que no és suficient. Diu que ho han repetit moltes 
vegades, ho han explicat en aquesta Comissió, ho han explicat al Plenari i en reunions 
que han tingut amb els grups, i és que pel Grup de JxCat del que es tracta el 2021 
conceptualment és d’aixecar persianes i, per tant, polítiques per reactivar l’economia i 
que estigui com estava abans de la pandèmia, i no aixecar carrers. Recorda que ja no 
se’n van sortir la primera vegada amb un Pla Zapatero, de manera que pensa que no 
se’n sortiran aquesta vegada tampoc.
Indica que en aquest sentit hi ha una part que sí que comparteix amb aquesta 
proposició. Malgrat que són despesa, aquests recursos extraordinaris que no es poden 
convertir en recurrent, que no es poden consolidar, que no es poden tenir per 
sempre, li sembla –i creu que ho comparteix amb molts economistes– que la despesa 
pública que tindrà major tracció de cara a sortir d’aquesta crisi, sobretot si es vol fer 
d’una manera ràpida, és la despesa corrent i no la despesa en inversió, és a dir, en 
ajuts, en promocionar, en subvencionar, en sortir del forat, en mantenir viva l’activitat 
econòmica perquè després hi torni a ser, i no pas posar-se ara a fer inversió perquè els 
fa il·lusió inaugurar coses. Per tant, creu que cal sortir de barems i d’una ortodòxia 
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comptable quan estan davant d’una crisi que és més diferent que qualsevol cosa que 
han viscut en els darrers 100 anys.
Indica que pel seu grup precisament aquest enfocament de donar preferència a la 
despesa corrent per davant de les inversions seria la política correcta de fer en el 
pressupost del 2021.

El Sr. BOU comenta que en els debats de la tramitació inicial d’ordenances fiscals i 
pressupostos per al 2021 ja van sentir dir que en els moments de dificultat que estan 
passant la recepta reformista del Grup del PP és molt clara: cal una reforma de les 
ordenances que redueixi la pressió fiscal que pateixen els barcelonins i que dificulta la 
sortida de la crisi. Afegeix que ha de ser una reforma de l’Administració que garanteixi 
la seva sostenibilitat i un ús eficaç dels recursos dels barcelonins, una reforma de les 
polítiques de despesa i inversió per prioritzar l’atenció als col·lectius més afectats per 
la crisi.
Recorda que, en aquest sentit, afegia que la prioritat del Grup del PP era el rescat de 
les empreses, entitats i famílies que ho estan passant pitjor com a conseqüència de la 
pandèmia. 
Constata que aquesta proposta del Grup de Cs va en la línia d’aquesta recepta, la 
recepta reformista del Grup del PP, i de les al·legacions que han presentat als 
projectes del pressupost i ordenances fiscals.
A continuació, vol fer alguns apunts concrets. Pel que fa a la reducció del tipus general 
de l’IBI, diu que el seu grup ha sol·licitat que es redueixi del 0,66 al 0,56 per al 2021 en 
el primer pas d’una reducció major a mitjà termini, fins al 0,46 que té Madrid. Diu que 
tot això ha d’estar adaptat als ingressos per família, de manera que es pot anar d’un 0 
a un 100, però adaptat als ingressos per família, no fer taula rasa, amb la qual cosa no 
estaria d’acord. Insisteix que, depenent dels ingressos, caldria fer una cosa o una altra.
Respecte a les al·legacions a les ordenances fiscals, indica que el seu grup també ha 
demanat, com fa el Grup de Cs, que Barcelona imiti la reducció del 50% d’IBI, IAE i 
preu públic de recollida de residus comercials que el Govern municipal de Madrid ha 
aprovat per als sectors més castigats per la crisi, per tal de recollir les reclamacions del
teixit econòmic en la ciutat. Comenta que molts d’aquests sectors a Barcelona 
envegen la resposta que està donant Madrid a la crisi econòmica.
Afegeix que el Grup del PP també ha sol·licitat l’exoneració del pagament de les taxes 
de terrasses durant el 2021, com també faran a Madrid, en tractar-se d’un sector clau 
per a la ciutat.
Finalment, apunta que en les al·legacions al pressupost han demanat un fons de 
100 milions d’ajudes directes als sectors més castigats per la crisi, i un fons de 
30 milions per als autònoms, mesures destinades al rescat dels sectors més afectats i 
que demanen una vegada i una altra, sense que l’Ajuntament els faci gaire cas.
Pensa que és el seu deure seguir insistint i, per tant, votarà a favor d’aquesta 
proposició.

La Sra. PARERA comenta que, quan va llegir aquesta proposició del Grup de Cs, va 
tenir la impressió que era una proposició que recollia el titular de cada una de les 
al·legacions a les ordenances fiscals i als pressupostos que s’imagina que ha fet aquest 
grup i que les ha posades en una proposició en aquesta Comissió. Diu que això li va 
generar molts dubtes.
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Així i tot, comparteix absolutament el que persegueix aquesta proposició i, en aquest 
sentit, hi farà un vot favorable, perquè entén que l’esperit és rebaixar la càrrega fiscal, 
més ajudes, és a dir, buscar un seguit de propostes que el Grup de Cs pensa que són 
les necessàries per recuperar l’activitat econòmica de la ciutat, mesures que 
comparteix.
Tanmateix, li sembla estrany el procediment, perquè estan en fase d’al·legacions a les 
ordenances fiscals als pressupostos i estan en fase de negociació entre tots els grups, 
de converses sobre les ordenances fiscals i els pressupostos. Per tant, creu que això és 
com una cotilla que potser posa un límit a aquestes negociacions, perquè sap que aquí 
es fa una petició de màxims, que ella subscriuria ara mateix, i per això hi vota a favor, 
però tots són conscients que en una negociació no es pot anar a màxims ni per un 
cantó ni per l’altre i que s’ha de buscar un punt intermedi i un consens amb renúncies 
per ambdues parts.
En aquest sentit, la sobta que s’hagi volgut entrar tan a fons en tot un tema que molt 
probablement debatran en breu en els pressupostos. Malgrat tot, pensa que cadascú 
és lliure d’entomar això amb el seu criteri. Reitera que el Grup de Barcelona pel Canvi 
subscriu el que persegueix aquesta proposició, les mesures que proposa, i, per tant, hi 
votarà a favor.

La Sra. BALLARÍN informa, en primer lloc, a la Sra. Guilarte que viu en un pis de 
80 metres quadrats a l’Eixample i això no li ha apujat l’IBI, ans al contrari, li va baixar, 
cosa que vol dir que a l’Eixample abans del 2020 no estava ben equilibrat el que es 
pagava d’IBI amb els valors cadastrals dels pisos. Per això, entre d’altres motius, van 
fer la reforma o van treure els topalls que generaven aquestes desigualtats.
En segon lloc, reconeix que és molt complicat debatre tot el que és gairebé un 
programa de govern, gairebé totes les al·legacions del Grup de Cs al pressupost i a les 
ordenances en una proposició de 6 minuts, que és el que tenen aquí.
Dit això, creu que en aquesta proposició hi ha dues parts molt diferenciades: una, que 
és la comparació Madrid-Barcelona, és a dir, el Grup de Cs planteja unes mesures que 
entre el 2020 i el 2021 s’estan plantejant a l’Ajuntament de Madrid, entén que per 
contraposar-les a l’Ajuntament de Barcelona i a les seves propostes. Diu que en 
aquesta primera part li agradaria entrar un moment ara, i anuncia que en la segona 
intervenció entrarà més en cadascuna de les consideracions que fa la proposició. 
Constata que el Grup de Cs ara planteja una modificació, però recorda que el 2019 van 
estar en contra de l’actualització de taxes que es va fer, que va ser aprovada només 
amb 8 vots en contra de tot el consistori. Indica que era una modificació necessària 
perquè hi havia injustícies, com la que ha posat de manifest en el cas de l’IBI, però hi 
havia taxes que no les pagaven els usuaris de la taxa, sinó tothom amb els ingressos 
generals, i es va optar per fer una actualització de taxes i fer un pressupost expansiu 
per donar resposta a les moltes demandes de la ciutadania.
Afirma que, gràcies a aquesta posada al dia dels impostos de l’any 2019 per al 2020, 
es va aconseguir, per exemple, treure 90 milions per donar resposta a totes les 
demandes que hi havia de la COVID-19, perquè, si no haguessin fet aquesta 
actualització, amb tota la caiguda d’ingressos que van tenir, no haurien pogut fer tot 
el que han estat fent i continuen fent en el tema de la COVID-19 enguany com una 
mesura de xoc extraordinària.



CCM 11/20 Economia 57/95

Pel que fa al tema de Madrid-Barcelona, comenta que la situació de Madrid és 
difícilment comparable a la de Barcelona. Indica que de les dades de la consultoria 
Axesor, que suposa que coneixen sobradament, han pres les darreres comparatives de 
la pressió fiscal per habitant dels darrers anys que s’han liquidat respecte a Madrid i a 
Barcelona. Apunta que la pressió fiscal per habitant de Madrid a Barcelona 2016, 2017 
i 2018 ha estat sempre entre 125 i 150 euros per habitant superior a Madrid que a 
Barcelona. Assenyala que el 2016 a Madrid, 927,25 euros, i a Barcelona, 800; el 2017, 
a Madrid, 982 euros per habitant, i a Barcelona, 800; el 2018, 973,9 euros per habitant 
a Madrid, i a Barcelona, 800. Constata, doncs, que estan parlant de pressions fiscals 
per habitant absolutament diferents.
Afegeix que, a més, hi ha un tema de què es fa amb aquests recursos. Explica que amb 
aquests recursos es fan dues coses: fer inversions per habitant i tornar deute públic. 
Indica que Madrid té un deute públic per habitant que és més alt que Barcelona, ja 
que Madrid té 581 euros per habitant i Barcelona té en aquests moments 525 euros 
per habitant. Per tant, conclou que té més deute per habitant Madrid que Barcelona.
Afirma que a l’hora de fer la inversió Barcelona, amb la seva situació fiscal, està 
invertint gairebé el doble per habitant que Madrid, concretament Barcelona està 
invertint 305 euros per habitant, mentre que Madrid està invertint 168 euros per 
habitant. Posa de manifest que aquesta és la situació que hi havia fins ara.
Reconeix, però, que en aquest moment Madrid està prenent moltíssimes mesures que 
realment no arribaran a la situació que tenia Barcelona, però un informe d’aquesta 
mateixa consultoria diu que si l’Ajuntament de Madrid, de cara al 2021, continua amb 
aquestes mesures fiscals i les majors despeses, provocarà un desequilibri en les 
finances municipals que no podrà reduir deute i, a més, es pot posar en una situació 
complicada.

La Sra. GUILARTE constata que la Sra. Ballarín està barrejant tributs que tenen a veure 
amb l’activitat econòmica, però és una altra cosa.
Li pregunta a la Sra. Ballarín si vol que li vagi bé a Barcelona o no, perquè ella sí, si pot 
ser fins i tot millor que a Madrid. Però pensa que no es pot fer enfadar a tots els 
sectors afectats, ja que ni un valida el model del Govern municipal. Creu que això deu 
tenir alguna cosa a veure amb el fet que Madrid potser ho ha gestionat millor. 
Constata que, efectivament, és la contraposició de dos models. No entén com el 
Govern municipal creu que apostar per dedicar-se a inversions absolutament no 
prioritàries, dedicar una milionada a això, un 31% més, és millor que dedicar-ho a 
l’emergència social. Pregunta si pensen que dedicar només un 1,2% més a 
l’emergència social, a les ajudes a autònoms, a les pimes i a les famílies és acceptable 
en la situació actual.
Per tant, creu que el que cal fer és disminuir aquesta pressió fiscal. A més, indica que 
els barcelonins suporten de les taxes i impostos més alts de tot Espanya. Constata que 
la vida a Barcelona s’ha encarit tremendament.
Posa de manifest que la proposta del Grup de Cs suposaria uns 50 milions d’aquests 
800 milions que el Govern municipal pensa dedicar a aquestes inversions que no són 
prioritàries. Destaca que justament això provocaria un efecte multiplicador per a la 
ciutat.
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Pensa que el Govern tenia l’oportunitat de rectificar, però no ho volen fer. Creu que 
en aquests moments la ideologia és pitjor companya que el pragmatisme i que les 
polítiques eficaces, però constata que el Govern municipal no vol ser realista.
Remarca que les dades indiquen que, si l’economia a Barcelona està caient un 11% i a 
Madrid només un 8%, alguna cosa es deu estar fent millor. Afegeix que si a Madrid 
s’estan generant 12.500 llocs de treball i a Barcelona n’estan perdent gairebé 40.000, 
en concret 34.2000, alguna cosa deu tenir a veure la bona gestió. Reitera que, si a 
Barcelona un terç dels treballadors estan perdent el seu lloc de treball i s’han vist 
afectats, alguna cosa deu tenir a veure la mala gestió.
Afirma, doncs, que l’eficàcia d’aquest model està més que comprovada, ja que ha 
aconseguit atraure empreses i inversions. Diu que, si a Madrid li ha anat bé, no veu 
per què no pot anar millor a Barcelona. Creu que el Govern municipal hauria 
d’escoltar tots els sectors afectats, perquè els sectors els ho estan dient cada dia. 
Lamenta la poca empatia del tripartit en general, del triumvirat de l’«impuestazo» 
quan els que estan més compromesos amb Barcelona aixequen la persiana cada dia 
per crear ocupació, per seguir endavant, malgrat el que tenen a sobre, de la qual cosa 
han pogut presumir durant dècades a la ciutat. Remarca que ara els hotelers els han 
de posar com a exemple una altra ciutat, cosa que li sembla força lamentable, perquè 
ara és quan toca tornar-los aquest esforç.
Creu que el Govern continua entestat en càlculs electoralistes i sense cap tipus de 
consens, tirant endavant mesures que només signifiquen falta de visió i de voluntat 
política per tirar endavant la ciutat com mereix.

El Sr. CASTELLANA aclareix que ni tripartit ni triumvirat ni històries rares. Li diu a la 
Sra. Guilarte que no pateixi que no hi haurà cap tripartit.
En segon lloc, constata que acaben d’aprovar una proposta de mesures d’estímul i ara 
es demana abaixar impostos, per tant, més despesa i menys ingressos. Diu que no li 
quadra.
Finalment, indica que tothom fa servir la ideologia en les seves intervencions, cosa 
que ja està bé.

La Sra. ARTADI aclareix que això és l’endeutament públic i per això es fa, per poder fer 
moderació fiscal, si cal, per poder fer subvencions i per poder fer promoció alhora. 
Posa de manifest que això és el que diu la teoria econòmica que s’ha de fer. Afirma 
que, quan es parla de polítiques expansives, afecten la part de la despesa, però també 
afecten la part dels ingressos, de la qual cosa sembla que alguns s’obliden.
Indica que algunes de les mesures, per no dir totes, en algun format més agosarat o 
menys, més precís o menys, el seu grup també les ha incloses en les seves 
al·legacions, o bé de pressupost, o bé d’ordenances fiscals. Per tant, anuncia que hi 
votarà a favor.
Tanmateix, com a reflexió general, creu que estaria bé que poguessin tenir un impacte 
econòmic de les mesures que es presenten. Pensa que també els ajudaria a fer un
debat.
Finalment, vol fer un apunt a la Sra. Guilarte. Creu que és incorrecte i enganyós parlar 
de Madrid com si fos una ciutat més de l’Estat espanyol, ja que és incomparable 
l’efecte capitalitat. Li sembla un error, doncs, anar-ho comparant tot amb Madrid.
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El Sr. BOU diu que vol rebatre unes quantes coses que ha sentit. En primer lloc, indica 
que Madrid no contraposa res a Barcelona ni té cap interès en contra de Barcelona, 
sinó que el que té Madrid és un criteri diferent, una concepció diferent de la política 
fiscal: abaixar impostos, reactivar economia, recaptar més. Diu que s’ha fet això i ha 
funcionat, i és la filosofia que tenen a Madrid.
Demana que no criminalitzin Madrid i que mirin a Axesor les inversions i veuran què 
ve a Barcelona i que va a Madrid. Diu que si Madrid és tan cara no anirà a Madrid, sinó 
que es quedarà a Barcelona. Constata que això fa la inversió estrangera, que és dues i 
tres vegades per sobre. Diu que hi ha coses que no li encaixen.
Posa de manifest que Madrid és molt terrible, però la meitat de les empreses que 
surten de Barcelona se’n van a Madrid, per culpa del procés separatista, però també 
per culpa dels impostos. Constata que les empreses van on es troben millor i on estan 
més ben tractades, i aclareix que ho diu un empresari. Afirma que avui dia hi ha una 
realitat absoluta, i és que Madrid ha superat Barcelona en 2 punts, gairebé 3, per 
sobre del PIB, cosa que el preocupa com a barceloní i com a català.
Per tant, diu que alguna cosa deuen fer bé aquesta gent, tot i que estan més 
endeutats, fet que és històric. Constata que també és veritat que l’Ajuntament ha fet 
els números molt ben fets.

La Sra. BALLARÍN constata que encara els queden uns dies per acabar de parlar del 
pressupost i de les ordenances. Indica que és un pressupost més expansiu que 
l’actual, és a dir, s’ha fet una proposta de congelació d’impostos i taxes i fins i tot 
alguna rebaixa, en aquestes ordenances. Posa de manifest que, a més, és una 
dinàmica absolutament generalitzada en molts municipis, llevat d’alguns, que fins i tot 
han apujat els tributs, però apunta que congelar els tributs és la dinàmica general.
Així doncs, afirma que, congelant els tributs i plantejant alguna rebaixa, han 
aconseguit un pressupost de 200 milions d’euros, més elevat que l’anterior, que els 
permetrà fer molts ajuts als sectors afectats, a les persones que ho necessiten.
Tot seguit, destaca que Barcelona té 2 punts menys d’atur que la ciutat de Madrid, per 
tant, potser també fan bé alguna cosa.
Finalment, anuncia que hi votarà en contra.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1528) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el govern municipal a estudiar 
l’adopció de mesures d’urgència per garantir la supervivència i viabilitat futura del 
sector dels establiments hotelers de la ciutat, en la línia de les bonificacions i 
aplaçaments de tributs oferts en altres ciutats de la resta d’Espanya. I a presentar una 
mesura de govern específica sobre el sector a la propera Comissió d’Economia. 
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La Sra. PARERA diu que en aquest cas farà un compendi de debats que han tingut 
anteriorment: sector hoteler, turisme, IBI, etc.
Explica que la proposta del seu grup planteja buscar un seguit d’ajuts o unes mesures 
que puguin garantir la supervivència i la viabilitat futura del sector hoteler a la ciutat, 
mitjançant bonificacions o ajornaments dels tributs, tal com fan altres ciutats a la 
resta d’Espanya. També demana que es presenti una mesura de govern específica 
sobre el sector en la propera Comissió d’Economia i Hisenda.
Creu que tots són molt conscients que el turisme és un sector molt important per a la 
ciutat, tant pel producte interior brut com per l’ocupació que genera. Indica que, dins 
del sector turístic, malgrat que els diguin que s’han de separar els hotels del turisme, 
pensa que no s’han de separar els hotels del turisme, ja que els hotels, i els hotels 
apartaments, dins del sector turístic tenen un pes importantíssim en l’activitat 
econòmica del sector. Constata que realment són les activitats econòmiques més 
perjudicades per la pandèmia i han estat dels més afectats.
A continuació, posa de manifest que cal tenir en compte que han passat 9 mesos des 
que s’ha aixecat l’estat d’alarma i el 73,8% dels hotels encara segueixen tancats a 
Barcelona, cosa que és un problema molt greu que no sap com es podrà recuperar.
Per tant, proposa que es tinguin en consideració les necessitats específiques d’aquest 
sector i es busqui una fórmula per tal de bonificar o, si més no, intentar ajornar el 
pagament de certs tributs durant el 2021 a fi d’ajudar-los perquè puguin reobrir, 
mantenir l’activitat i que es puguin recuperar una mica. Diu que el 2022 ja es veurà 
com s’afronta un altre cop el retorn a la normalitat dels tributs.

El Sr. PUIG apunta que el gran Keynes deia que ell canviava d’opinió quan les 
circumstàncies canviaven i preguntava: «I vostè no ho fa, això?»
Recorda que abans han discutit sobre el futur del sector turístic, i en aquest sentit el 
Grup d’ERC ha dit que el futur és brillant i, per tant, manté la necessitat i la 
conveniència que Barcelona estableixi un recàrrec sobre l’impost d’estades en 
establiments turístics.
Constata que ara, en canvi, estan parlant del present, i el present no és gens brillant, 
sinó tot el contrari. Per tant, li sembla molt raonable el que proposa el Grup de 
Barcelona pel Canvi. Posa de manifest que, de fet, el seu grup fa temps que ho 
proposa a l’equip de govern. Li sembla que les taxes de residus de terrasses i de guals 
no s’haurien d’estar cobrant als establiments que s’han vist obligats a tancar per falta 
d’activitat. Per tant, està d’acord amb el fet que a aquestes activitats se’ls ajornin 
impostos com l’IBI o l’IAE fins que arribin aquests temps millors.
Així doncs, dona suport a aquesta proposició.

El Sr. MASCARELL diu que el seu grup ja ha fet notar què li sembla que caldria fer des 
de les polítiques municipals i algunes de les coses que el sector està demanant creu 
que s’haurien de considerar, com ara l’exoneració de l’IBI en un 50%, l’ajornament del 
50% restant, l’exoneració de l’IAE, l’exoneració de taxes com la de les escombraries o 
terrasses i el que han discutit fa una estona sobre la no renovació fins com a mínim 
l’any vinent de la taxa turística.
Afegeix que també li sembla que allò que demana el sector respecte a l’Estat, a les 
polítiques estatals, té una notable i decisiva importància. Diu que el sector està 
demanant 7.500 milions, dels 140.000 dels fons europeus, és a dir, demanen un rescat 
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en el sentit del que va ser el rescat bancari de fa uns anys, allargar els ERTO fins a 
Setmana Santa, negociar l’impost de societats i Seguretat Social i incrementar els 
terminis de l’ICO i carències hipotecàries. Està segur que de tot això en parlaran al 
llarg de l’any vinent, i va en la línia del que creu que s’hauria d’afrontar per tal de 
resoldre de veritat la crisi que es planteja en aquesta proposició i del conjunt del 
sector. Pensa que aquests són els assumptes en què s’haurien de centrar i, des 
d’aquest punt de vista, li farà costat en la mesura que li sembla que determinen una 
direcció que és correcta.
Indica que la segona part de la qüestió seria afrontar algun dia, d’una manera una 
mica menys capciosa, el debat Barcelona-Madrid. Opina que el que s’està dient sobre 
el debat Barcelona-Madrid en aquestes sessions i en general està tan ple de prejudicis 
que té la impressió que, bàsicament, serveix de poc. 
Constata que Madrid està creixent, però és la ciutat més desigual d’Espanya. Remarca 
que està creixent buidant el conjunt de les economies perifèriques, de les seves 
perifèries, i està aprofitant els aparells estatals per fer polítiques que, bàsicament, 
inverteixen en la capital.
Diu que, si un dia volen parlar de Madrid seriosament i del que representa per a 
Barcelona la competència de Madrid, ho poden fer, però mentrestant no cal que hi 
donin voltes amb un tipus de plantejament que l’únic que fa és ampliar, bàsicament, 
raonaments plens de prejudicis.
Finalment, anuncia que farà costat a la proposta del Grup de Barcelona pel Canvi

El Sr. SIERRA expressa el vot favorable del Grup de Cs per reconeixement i suport als 
que han estat herois durant la pandèmia, que han medicalitzat hotels seus per servir 
tota la ciutadania i que han estat corresponsables i són un bon exemple de la 
col·laboració publicoprivada.
Basant-se en aquest agraïment, però també sobretot en el que representen en el 
conjunt de la ciutat per ocupació i en el que aporten al PIB i perquè són la casa on van 
a dormir els que venen a visitar-los de fora, considera que és un sector estratègic al 
qual cal salvar amb totes les forces de les que siguin capaços. Aclareix al Sr. Marcé que 
això és precisament el que pretenia el Grup de Cs en aquella oposició a la taxa 
turística.
Pensa que no s’han de confondre els conceptes, ja que no es tracta que després vagi a 
la promoció i no hi estiguin d’acord, sinó que es tracta del fet que ara mateix els 
hotels estan tancats, que n’hi ha molts a la venda, cosa que també deu saber el 
Sr. Marcé. Afegeix que per tenir aquesta viabilitat han de ser rendibles i necessiten, 
primer, recuperar el turisme i, segon, que no els posin barreres a través d’exempció 
d’impostos, d’ajornament de pagaments i de moltes altres mesures. 
No sap si el Sr. Puig té una bola de vidre, atès que diu que coneix el futur i sap què 
passarà. Però diu que a ell ningú no li assegura que al juny s’hagi recuperat una 
activitat turística i de visitants mitjanament normal a l’anterior crisi, que ja estaven 
començant a superar.
Constata que la situació que tenen els hotels és que, quan obrin i comencin a venir els 
pocs visitants que vindran, tampoc no els serà rendible, perquè estaran tots novament 
oberts i l’oferta serà bastant inferior a la demanda.
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El Sr. BOU recorda que en la proposició anterior parlaven de les reclamacions dels 
sectors que ho estan passant pitjor per la crisi, i un d’aquests és l’hoteler.
Indica que actualment només estan oberts 124 hotels a la ciutat, el 28% del total, i la 
resta estan tancats o, com ha dit abans, en subhasta o es poden comprar gairebé a 
pes en aquests moments. Remarca que això passa en hotels espectaculars, històrics i 
que molts d’ells coneixen. Posa de manifest que aquesta xifra dona una idea de la 
magnitud de la desgràcia per la qual està passant aquest sector, que és tan important 
per a la ciutat i en depenen tantes famílies barcelonines.
Explica que ell personalment ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb representants 
del sector hoteler, i molts expressen la seva preocupació i angoixa per aquesta 
situació tan greu que estan patint, de manera que reclamen ajudes de les 
administracions i un tracte fiscal d’acord amb la situació de davallada de clients i de 
facturació.
Repeteix que, com deia abans, molts envegen les mesures que han adoptat altres 
ajuntaments com el de Madrid. Anuncia que parlarà una mica de Madrid, perquè li 
sap molt de greu el que passa a Barcelona i a Catalunya, i el que han estat i el que són. 
Destaca que l’Ajuntament de Madrid és molt més receptiu i empàtic amb les seves 
reclamacions i entenen la importància d’aquest sector. Comenta que, entre altres 
mesures, el Govern liderat per Martínez Almeida bonifica el 50% de l’IBI i l’IAE, ofereix 
la devolució del 50% de les taxes de recollida d’escombraries, la reducció del 100% de 
les taxes de terrasses, que són mesures destinades a rescatar un sector del qual les 
famílies depenent tant. En conseqüència, no pot fer altra cosa que votar a favor 
d’aquesta proposta.
S’adreça al Sr. Mascarell per dir-li algunes coses de Madrid. Comenta que el 2019, que 
va ser un any en què la inversió estrangera va pujar un 13%, no es va arribar a 
1.000 milions, i, en canvi, a Madrid, van arribar a 13.000 milions. Apunta que les 
empreses van a Madrid perquè allà hi ha un ajuntament que dona llicències i 
permisos. Comenta que ell va parlar en el seu moment, fa un parell o tres d’anys, amb 
un responsable de l’autonomia de Madrid que li va dir que en dues setmanes podia 
obrir el que volgués, mentre que a Barcelona es tardava 6 mesos. Destaca, doncs, que 
allà hi ha un altre tarannà, cosa que també és molt important perquè s’inverteixi aquí 
o allà.
Recorda amb melangia que els catalans estaven 35 punts per sobre de Madrid, i, en 
canvi, ara gairebé 3 per sota.

El Sr. MARCÉ diu que acceptarà aquesta proposta, malgrat que vol fer unes 
declaracions informatives que creu que seran útils.
En primer lloc, li sap greu la insistència en el punt anterior del recàrrec, però diu que 
deu ser l’únic impost que discuteixen quan no s’aplica si no hi ha activitat.
En segon lloc, aclareix que el que ha dit abans és que turisme i hotelers són part del 
mateix sector, però que la política turística va molt més enllà de la política hotelera.
Ara bé, sobre la proposta que estan debatent, constata que és exactament la mateixa 
que està fent des de fa pràcticament un mes el sector hoteler i l’estan estudiant amb 
profunditat.
Comenta que els hotels paguen aproximadament uns 25 milions d’IBI a la ciutat de 
Barcelona, uns 6 milions en IAE i uns 600.000 euros en residus. Indica que en aquests 
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moments se’ls ha fet una rebaixa del 27% en residus i s’està estudiant la possibilitat 
de treballar amb modificacions sobre els altres.
Pensa que cal fer dues consideracions. En primer lloc, observa que l’IAE és un impost a 
escala estatal que cobra l’Ajuntament i que es cobra sobre rendiments de dos anys 
anteriors, per tant, si més no, poden tenir tots la tranquil·litat que l’any 2022 el sector 
no el pagarà perquè no tindrà activitat el 2020. Indica que estan analitzant què poden 
fer el 2021 per mirar d’atendre aquesta petició d’una manera racional, exactament 
igual que ho estan mirant en residus.
Posa de manifest que on els sembla que caldria fer una discussió en profunditat és en 
el tema de l’IBI, que és un impost que grava la propietat i que té una naturalesa de 
caràcter funcional diferent, de manera que cal fer una consideració respecte al 
conjunt dels propietaris de la ciutat. Constata que s’ha fet abans alguna consideració 
de caràcter estrictament econòmic sobre alguns casos en què si es reduís l’IBI seria 
francament injust i tots hi estarien d’acord. En tot cas, no té cap problema a dir que 
molt a curt termini els poden passar la informació sobre com s’atenen aquestes 
demandes del sector hoteler.
Pel que fa a la capacitat de posar una mesura de govern sobre el sector en la propera 
Comissió d’Economia i Hisenda, no li queda clar si es refereix al sector turístic en 
general o estrictament al sector hoteler. En tot cas, li agradaria que això se li aclarís
per veure com cal enfocar-ho.

La Sra. PARERA comença agraint el suport de tots els grups i, sobretot, el suport del 
Govern. Li sembla important avançar en aquest sentit.
Tanmateix, vol fer alguns aclariments. Aclareix que ella no ha parlat sobre les 
polítiques de Madrid ni ha portat aquest punt per debatre sobre les polítiques de 
Madrid. Diu que, de fet, en la seva intervenció ni tan sols ha esmentat Madrid.
De fet, pensa que són a la sessió presentant aquesta proposta com una mesura que 
creu útil per a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, no vol entrar en un debat amb 
aquesta mesura sobre un conflicte ideològic entre dues formes de governar diferents, 
entre dues visions de govern totalment diferents entre Madrid i Barcelona o entre la 
Comunitat de Madrid i la Comunitat de Catalunya. Insisteix que no és en absolut la 
seva intenció. 
Afirma que l’únic que volia deixar clar és que cal basar-se en una premissa, que és 
millor deixar d’ingressar tributs ara per poder-los ingressar en el futur que no pas 
voler ingressar tots els tributs ara i no poder-los tornar a ingressar mai més perquè les 
activitats hauran tancat les seves portes definitivament o els negocis ja no existiran. 
Creu que en això estan tots en la mateixa línia, i li sorprendria que no hi estiguessin 
tots perquè la percepció és que sí. Per tant, agraeix aquest suport.
Respecte al tema de la mesura de govern específica sobre el sector, explica que era 
sobre el sector hoteler. Però indica que el que és realment important per ella en 
aquesta proposició és que s’acceptés i es veiés per part del Govern la necessitat de 
valorar el tema de les bonificacions o del no cobrament d’uns certs tributs durant un 
cert temps o durant l’any que vindrà, que serà molt complicat. Per tant, diu que de la 
mesura en poden parlar fora de comissió sense cap problema, però sí que creu que 
s’han d’enfocar mesures molt concretes en el sector hoteler perquè cal ser molt 
conscient que els pocs que han obert tenen unes ocupacions baixíssimes. Comenta 
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que té unes xifres de l’octubre de 2020 que diuen que les pernoctacions han caigut un 
91% respecte a l’any anterior.
Considera, doncs, que cal ser molt sensible amb aquest sector i molt conscient que 
tenen un problema enorme, atès que és un sector molt important per a la ciutat i per 
l’ocupació que genera.

El Sr. PUIG indica que ja ha dit que està completament d’acord amb la proposició i, a 
més, la Sra. Parera l’ha presentada molt correctament i ara ha insistit que ella no ha 
parlat de Madrid ni ha volgut entrar en debats. Constata que la regidora del Grup de 
Barcelona pel Canvi ha fet una presentació constructiva, a la qual se suma perquè té la 
mateixa actitud constructiva.
Ara bé, diu que un és humà i no pot evitar caure en alguna temptació, i en la discussió 
de Madrid i, sobretot, respecte a les manifestacions del Sr. Bou no es pot resistir a 
contestar-li. 
Constata que el Sr. Bou ha dit que el preocupa molt que Madrid estigui superant 
Catalunya en PIB. Afirma que a ell també el preocupa, igual que el preocupa que les 
seus de les empreses marxin cap a Madrid. Però manifesta que la gent com el Sr. Bou 
li recorden aquell home que va per l’autopista i sent que per la ràdio diuen: «Hi ha un 
cotxe que va en direcció contrària per l’autopista» i ell diu: «Com, un? Tots!» Comenta 
que Madrid està guanyant en PIB a Catalunya, però també a totes i cada una de les 
comunitats autònomes que hi ha a Espanya, sense excepció. Per tant, considera que la 
cosa rara o estranya no és Catalunya, sinó Madrid. 
Pel que fa al tema que les empreses marxen a Madrid, constata que això ha passat 
sempre i marxen des de totes les comunitats autònomes, i no ara, sinó des del 
franquisme. Recorda que, quan ell era petit, quan portava pantalons curts, ja es deia 
que les empreses catalanes se n’anaven a Madrid, que això era preocupant, etc.
Per tant, li diu al Sr. Bou que el que és estrany no és el que passa a Barcelona o a 
Catalunya, sinó el que passa a Madrid. I li recorda el tema de l’autopista.

El Sr. MASCARELL li diu a la Sra. Parera que no pateixi perquè ja ha dit que votaria a 
favor de la seva proposta.
Li sembla que ha tret el tema Madrid i suposa que n’haurien de seguir parlant, atès 
que no és un tema menor. Replica que no és una qüestió ideològica, sinó estrictament 
política. Observa que Madrid no és un problema d’una ciutat respecte a una altra 
ciutat, sinó que és un problema de la política d’estat, que té en Madrid la seva pitjor 
expressió, el d’una política general de l’Estat que beneficia una ciutat i perjudica el 
conjunt del país i singularment Catalunya. Diu que aquest és el debat.

El Sr. SIERRA li diu al Sr. Puig que el Grup d’ERC ha provocat la fallida de la Generalitat 
i ara vol provocar la de Madrid, ja que des de Rufián fins a l’últim dels seus militants 
ara han agafat la fixació amb Madrid i hi tenen obsessió.
Pensa que potser té a veure amb un altre il·lustre independentista que va ser regidor 
de l’Ajuntament de Barcelona i que ara es dedica a posar pancartes per al Futbol Club 
Barcelona a Madrid. Opina, doncs, que potser els ha imbuït l’esperit del Sr. Laporta i 
per això estan parlant tant de Madrid.
En tot cas, demana que deixin Madrid tranquil i que s’ocupin de Catalunya i de 
Barcelona, que és el que toca.



CCM 11/20 Economia 65/95

La Sra. PARERA agraeix un cop més tot el suport mostrat, i els convida a tots a fer una 
tertúlia, ara que ha obert la restauració, sobre Barcelona-Madrid per parlar-ne fora de 
la comissió, que segur que es divertiran.

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

APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1550) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona 
acorda instar el Govern espanyol, el Consell Europeu i els membres del Parlament 
europeu a: PRIMER.- Que no aprovin aquest acord de Comerç i Inversió entre la UE i 
Mercosur, i en el seu lloc promoguin acords comercials que s’ajustin als drets socials i 
les normes ambientals, que tinguin mecanismes per fer efectius els drets laborals, els 
drets humans, els serveis públics, l’equitat de gènere, la protecció del clima i de tots 
els éssers vius en particular, reorientant així el comerç de la UE, de manera que 
fomenti els objectius de la política social, ambiental i climàtica, així com l’Acord de 
París i el Conveni sobre la Diversitat Biològica. SEGON.- Donar suport als pobles 
indígenes i altres pobles en risc de l’Amazònia en la protecció de l’ecosistema que la 
selva amazònica proporciona a la població mundial, defensant els seus drets, en lloc 
d’amenaçar la seva existència mitjançant incentius per a l’apropiació de terres i la tala 
il·legal, així com reduccions aranzelàries per a la indústria de la carn, la soja i el sucre. 
TERCER.- Potenciar canvis en la política agrària europea, que enforteixin els sistemes 
agroecològics i a la pagesia locals, que protegeixen el clima i la biodiversitat -tant en 
els països de la UE com en els del Mercosur- a fi de permetre un comerç agrícola 
complementari basat en la sobirania i la sostenibilitat alimentària. QUART.- Que es 
garanteixi una política comercial de la UE que inclogui mecanismes per fer complir les 
normes de sostenibilitat acordades, prohibint com a mesura d’urgència l’entrada de 
productes d’empreses responsables de desforestació, desplaçament i violació de drets 
humans i normes ambientals, i permetent que es congelin els incentius comercials en 
el cas que s’infringeixin aquestes normes i donant suport a la legislació sobre la 
diligència deguda en la cadena de subministrament, inclosos mecanismes de sanció 
tant a nivell de la UE com dels Estats membre, així com a l’aprovació de la proposta de 
Tractat Vinculant de l’ONU sobre empreses transnacionals i drets humans, en la línia 
del que expressen les Resolucions del Parlament de Catalunya, aprovades per 
unanimitat el 3 de novembre de 2016 i el 11 de abril de 2019. CINQUÈ.- Que els 
acords comercials de la UE es negociïn de manera democràtica i transparent, fent 
partícip a totes les fases de negociació al Parlament Europeu, als parlaments i 
congressos dels Estats membre, a les autoritats locals i a la societat civil, exigint a les 
parts negociadores un procés igualment transparent i democràtic i establint 
avaluacions bilaterals d’impacte social i ambiental. 
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El Sr. CASTELLANA comenta que aquesta proposició neix d’una proposta del grup 
d’entitats que constitueixen la plataforma Catalunya en els tractats de comerç i 
inversió, que té el suport dels principals sindicats del país, de Comissions Obreres, 
UGT i també d’IAC, i que té el suport de la Unió de Pagesos, del Consell de Joventut de 
Barcelona, de la Xarxa Economia Solidària i de moltes altres entitats. Per tant, en 
primer lloc, diu que toca fer un agraïment a la seva iniciativa i a la seva proposta.
En segon lloc, explica que el seu grup presenta aquesta proposta a consideració de la 
Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona perquè creu que les 
ciutats han de defensar, no des d’un punt de vista proteccionista nacionalista, sinó des 
d’un punt de vista en termes de sobirania, el teixit productiu, les pimes, autònoms i el 
teixit de la ciutat que es veu afectat per tractats com aquest. Recorda, per exemple, 
que amb el TTIP patronals com Pimec es van posicionar en contra d’aquell tractat 
perquè anava en contra del model productiu del país.
Posa de manifest que, evidentment, no està en contra del comerç internacional, ja 
que és una eina de desenvolupament global, però sí que està en contra del model de 
comerç internacional que fomenta abaratir les condicions de drets humans, de drets 
laborals i de l’elaboració dels productes a aquelles condicions que permet als que 
tenen la sort de viure en el primer món externalitzar totes les qüestions que no són 
positives i gaudir-ne a preus més barats. Per això totes aquestes entitats hi donen 
suport.
Així mateix, creu que els principis d’aquest acord en concret de la Unió Europea i el 
Mercosur no protegeixen el medi ambient, el clima, la biodiversitat ni els mitjans de 
vida de les persones dels països i de les comunitats que constitueixen el Mercosur. En 
aquest sentit, indica que la proposta condueix a incrementar d’una forma exagerada 
l’agricultura i la ramaderia intensives per a una producció de què gaudirien des d’aquí, 
generant encara més desequilibris en el planeta.
D’altra banda, apunta que la desforestació de l’Amazones, ara que parlen tant de 
canvi climàtic, també és un element que va directament associat a aquestes polítiques 
d’expansió, no aquí, sinó externalitzant les qüestions que no els agraden a fora. Diu 
que després podran dir des d’aquí que són neutres en emissions de CO2 d’aquí a uns 
anys, però a canvi d’externalitzar aquestes emissions a altres països i externalitzar la 
contaminació i els efectes que té sobre la salut de les persones.
Per tant, el que reclama –i creu que des de Barcelona s’ha de llançar un missatge en 
aquest sentit– és que l’Ajuntament de Barcelona digui clar, alt i de forma ferma que 
defensa la justícia climàtica i el model productiu del país, i que les seves empreses ho 
fan bé i, per tant, que perquè les seves empreses ho puguin seguir fent bé s’ha de 
jugar en igualtat de condicions amb la resta del món. Pensa que el que no es pot 
permetre des d’un model neoliberal desaforat i totalment fora de lloc és ajudar a 
empobrir encara més altres zones del món, generant també un empobriment del 
teixit productiu propi en el que qui surt guanyant són els oligopolis, que cada cop 
tenen més pes.
Per tant, posa de manifest que el Grup d’ERC creu en la igualtat de condicions en el 
comerç internacional, creu en la llibertat, evidentment, i per tot això presenta aquesta 
proposició en aquesta Comissió d’Economia i Hisenda en defensa del teixit productiu 
de la ciutat i del seu voltant i també per generar les condicions que permetin acords 
internacionals molt més justos i que vagin a l’arrel dels problemes globals que tenen.
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La Sra. ARTADI vol començar per fer una defensa del que és el comerç internacional, 
que ha portat beneficis incalculables des del 1990, tret de l’extrema pobresa, a més 
de 1.100 milions de persones al món.
A més, sap que les economies obertes creixen més, que són més innovadores, que són 
més competitives i que l’obertura i la integració han format part des de sempre de les 
fortaleses d’Europa. Per tant, creu que cal fer un esforç per revertir certs obstacles 
que s’han posat no tan sols en el comerç internacional en els darrers anys, sinó també 
en la mobilitat del talent, de les persones i de les idees.
Indica que, si aquests beneficis són importants en general per als països, en un país 
com Catalunya, que té un mercat interior limitat, encara ho és més. Observa que 
Catalunya ven la meitat del seu PIB fora de Catalunya i té més de 17.000 empreses 
exportadores. I no només això, sinó que, quan hi ha oportunitat, les seves empreses 
les utilitzen molt bé, ja que, quan es va fer l’acord comercial de nova generació entre 
la Unió Europea i Corea del Sud el 2011, les empreses catalanes van pujar en només 
4 anys un 40% les exportacions catalanes cap a aquest país. Per tant, li sembla que és 
important fer aquesta prèvia perquè quedi clar que l’objectiu del Grup de JxCat no és 
donar l’esquena a la globalització, sinó fer una globalització amb beneficis compartits i 
que aquests arribin a tothom.
Constata que aquí és on les institucions tenen un paper molt rellevant i on la Comissió 
Europea té un rol molt rellevant, en el fet que hi hagi sistemes d’arbitratge entre 
empreses i estats que no erosionin les garanties legals dels estats, però amb poders 
econòmics que cada vegada són més grans. Afegeix que té un rol en la protecció del 
consumidor, però també del productor agrícola en temes com la denominació 
d’origen protegida, té un rol a defensar el mercat laboral i els estàndards que han 
anat defensant. Posa com a exemple que l’Estat espanyol té gairebé 10 vegades més 
acords amb l’Organització Mundial del Treball que els Estats Units i, per tant, les 
empreses catalanes fixen unes condicions laborals més elevades, més exigents, cosa 
que ha de ser així, però això no ha de provocar que després competeixin en 
condicions adverses.
Observa que, igual que això, hi ha altres aspectes que ara comentava el regidor 
Castellana, de protecció de la salut, del medi natural, de la biodiversitat, de com es fan 
pràctiques mineres, de com es proven cosmètics, de quina alimentació tenen els 
animals i també en aspectes de drets humans, de treball infantil o d’exercicis de 
democràcia.
Per tant, afirma que la posició del seu grup és «sí al lliure comerç» i un sí encara més 
gran al fet que Europa sigui activa en el marc internacional, que faci valer el seu pes 
del PIB europeu, del pes en el comerç mundial, realment per dictar les regles del joc 
que han de regir en aquest comerç internacional, en aquesta globalització que ha de 
ser font de riquesa, però també una font d’igualtat en els drets de tothom.

El Sr. SIERRA diu que cal felicitar el Grup d’ERC per aquesta iniciativa, perquè com a 
maniobra de distracció del tripartit és fenomenal, ja que tothom està preocupant-se 
de coses del pressupost, d’ordenances, d’algun tipus d’activitat i, en canvi, el Grup 
d’ERC presenta una proposta del Mercosur. Els torna, doncs, a donar l’enhorabona.
Constata, a més, que ho fan en un sentit que no arriba a entendre, perquè això fa olor 
de província, fa olor de Donald Trump, fa olor de proteccionisme i fa olor del fet que 
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el Sr. Castellana parli de les empreses del país; en definitiva, fa olor del Grup d’ERC. En 
canvi, diu que el Grup de Cs té una visió absolutament contrària, ja que valora aquest 
acord com obrir un mercat de gairebé 300 milions d’habitants que es poden beneficiar 
d’aquest mercat, afegir valor a les seves exportacions i accedir a un mercat de 
500 milions d’habitants, que és el que hi ha a Europa. Pel seu grup, mantenir aquests 
estàndards en la producció, aconseguits en benefici dels consumidors i la producció, 
és essencial. Indica que després ja se n’asseguraran, perquè el Grup de Cs va a 
Brussel·les a lluitar aquest tipus de coses, no van a defensar els drets de 10 persones 
que han fet un cop o a preocupar-se sempre del mateix i parlar sempre del procés i fer 
el ridícul, que és el que fa el Grup d’ERC a Europa. Insisteix que el seu grup va, 
efectivament, a lluitar pel benefici de tots els espanyols, també de la part de catalans 
que no són independentistes.
Afegeix que també lluiten per la protecció mediambiental i pel benestar animal, tant 
en la producció europea com en la via importada, a fi de millorar la competitivitat i les 
empreses, que es mouran amb més facilitat que en altres països d’Europa, perquè, a 
més, Espanya jugarà un paper essencial en aquest tractat i en aquesta relació dels 
països del Mercosur amb la resta d’Europa. Pensa que potser és això el que molesta al 
Grup d’ERC, perquè tots els mecanismes que estan establerts en aquest tractat són de 
tenir cura de totes aquestes coses que diu el Sr. Castellana que es posen en perill. 
Insisteix que, si el regidor del Grup d’ERC no els ho explica una mica millor, això fa olor 
de Donald Trump.
Així doncs, hi votarà en contra.

El Sr. BOU constata que és una proposta del Grup d’ERC que mostra un cop més els 
prejudicis habituals de l’Esquerra antiglobalista, en què es comprova allò que en molts 
casos els extrems es toquen. Posa de manifest que en aquest tema el Grup d’ERC 
coincideix amb la dreta proteccionista, ja que venen de diferents llocs, però amb el 
mateix punt, la mateixa essència. Destaca que els uns i els altres ignoren la realitat 
d’un acord tan complex com aquest, primer perquè l’acord inclou exigències 
mediambientals en línia amb els objectius establerts amb l’Acord de París.
Indica que, si la preocupació del Grup d’ERC és l’actitud del Govern de Bolsonaro amb 
l’Amazònia, la lògica sembla indicar que serà més fàcil obligar-lo a complir amb allò 
signat en aquell acord que allò que el Brasil no ha signat, l’Acord de París.
Exposa que, segons per a què, l’acord amb Mercosur reconeix i protegeix 
357 denominacions d’origen de la Unió Europea, el nombre més gran inserit mai en 
un tractat comercial, però és que, a més, s’imposen uns esquemes de seguretat en 
matèria de sanitat i seguretat alimentària que són aquells de què gaudeix el ciutadà 
europeu. Manifesta que tota importació procedent del Mercosur s’ha d’adaptar als 
estàndards europeus, és a dir, la Unió Europea no obriria incondicionalment de cap de 
les maneres els seus mercats a productes del Mercosur ni el Mercosur a la Unió 
Europea, no hi hauria un trànsit de producte.
Pensa que no es pot malmetre l’oportunitat que representa aquest acord amb el 
Mercosur. Indica que la veritable resurrecció econòmica depèn més del Mercosur que 
no pas del pla de recuperació. Remarca que no tan sols són importants les 
implicacions econòmiques, sinó també les geopolítiques. Apunta que Amèrica és el 
continent que més s’assembla als valors morals de la Unió Europea, és la seva 
continuació i Europa n’és la seva. Diu que si Europa se’n va de Sud-amèrica no 
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solament serà una porta oberta a les fàbriques xineses, amb el que això suposaria per 
a les condicions laborals, sinó que també significaria la porta d’entrada per als seus 
costums tan poc democràtics. Assenyala que la construcció del futur d’Europa unida 
continua i continuarà gràcies al Mercosur.

La Sra. PARERA diu que està atònita i perplexa amb aquesta proposició. Constata que 
el Grup d’ERC a l’última Comissió d’Economia i Hisenda, abans d’un debat de 
pressupostos, els presenta una proposta que parla del Mercosur, de l’Acord de París, 
dels pobles indígenes de l’Amazònia i de la política agrària europea. Posa de manifest 
que això no és l’ONU. Pregunta on és l’Ajuntament en tot això. Es pregunta si de debò 
aquest és el debat que han de tenir en una Comissió d’Economia i Hisenda a finals de 
desembre, acabant un any de pandèmia terrible.
Creu que el Grup d’ERC, presentant això, el que demostren és que estan molt 
allunyats de la realitat de la gent. Diu que es posa en la pell dels restauradors, a qui el 
Grup d’ERC des del Govern de la Generalitat els tanca el negoci cada 15 dies, i pensa 
que no s’ho creuran, quan sentin parlar d’això.
No sap quin procés mental ha fet el grup proposant per pensar-se que això és una 
bona idea. Demana que toquin de peus a terra, tenint en compte que no són al 
Parlament Europeu. Proposa que, en comptes de perdre el temps en el Parlament 
Europeu parlant de la independència i del dret d’autodeterminació, poden portar-hi
això. Constata que a l’Ajuntament cal tractar la política de proximitat, mentre que la 
proposta parla dels indígenes de l’Amazònia. 
Diu que el Grup d’ERC, òbviament, té tot el dret del món a presentar el que vulgui i a 
parlar del que vulgui, però creu que han d’estar per altres coses ara mateix. Insisteix a 
demanar que toquin de peus a terra i que parlin una mica més del que és important 
per als barcelonins o, fins i tot, per als catalans o per als espanyols, però pensa que 
haurien de parlar d’alguna cosa que sigui realment útil ara mateix.
Conclou, doncs, que hi votarà en contra.

La Sra. BALLARÍN diu que el Grup del PSC no donarà suport a aquesta proposició 
perquè estan parlant d’un tractat de la Unió Europea amb el Mercosur que porta 
20 anys de negociació i, com tot a la vida, segur que és millorable, però és evident que 
no es poden llançar a les escombraries tots els esforços realitzats durant tant de 
temps i per governs de signe tan diferent amb l’objectiu de millorar les relacions 
econòmiques i polítiques amb el Mercosur i el conjunt d’Amèrica Llatina.
Considera que cal apostar per impulsar el comerç de la regió, la generació d’activitat i 
riquesa a tota aquella zona, i al mateix temps aconseguir noves oportunitats per a les 
empreses i ciutadans del país. Creu fermament que això és compatible, i per això hi 
estan treballant.
Respecte al contingut, diu que és evident que aquest tractat aborda, amb la voluntat 
de garantir-les i de protegir-les, qüestions com ara el respecte al medi ambient, la 
sostenibilitat de la producció, el respecte a la biodiversitat i moltes altres qüestions 
que saben que en aquests moments un país, que és Brasil, i un president, que és Jair 
Bolsonaro, ho estan qüestionant.
Tanmateix, pensa que no s’han de confondre les polítiques ambientals del Brasil amb 
el conjunt dels objectius i principis que determina aquest tractat de la Unió Europea 
amb el conjunt del Mercosur.
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Posa de manifest que a escala europea encara s’està determinant com s’han d’acabar 
de tancar i com es resoldran algunes qüestions que queden pendents, sobre les quals 
hi ha un raonable interès públic per tirar-les endavant. Per tant, opina que avançar-se 
des del món local a totes aquestes negociacions que s’estan duent a terme a la Unió 
Europea segurament no té gaire sentit en aquests moments.
També vol subratllar que aquest tractat estableix elevats estàndards de qualitat dels 
productes per assegurar-ne la seguretat alimentària. Opina que, mitjançant aquesta 
resolució, no es pot disfressar un debat sobre la globalització en forma d’un debat 
sobre un acord comercial que gaudirà de totes les garanties per part de la Unió 
Europea.
Tot seguit, indica que, a més, el Govern espanyol és qui lidera la defensa de l’acord en 
el Consell Europeu, un acord que es vol que sigui una palanca per al medi ambient i 
per garantir la seva protecció. Per això el tractat inclou tots aquests elements.
Per acabar, vol deixar clar que el Grup del PSC detesta les polítiques de Jair Bolsonaro, 
fonamentalment pel seu continu atac als drets humans i tota la seva gestió 
mediambiental, sobretot amb l’Amazònia, però vol destacar que 20 anys de 
negociació mostren que aquest tractat no és de Bolsonaro, sinó que també hi van 
estar implicats el president Lula da Silva o la presidenta Dilma Rousseff en tota la seva 
negociació i aprovació.

El Sr. MARTÍ manifesta la posició favorable dl seu grup n aquesta declaració 
institucional.
El Sr. CASTELLANA aclareix que lliure comerç és Organització Mundial del Comerç, és 
defensar una economia oberta i, per tant, és defensar el teixit productiu de la ciutat. 
Insisteix que això és lliure comerç, però el que no és lliure comerç són tractats 
bilaterals que el que blinden són uns acords tipus Trump. Diu que li és igual que 
l’acusin de ser com Donald Trump o que se’n riguin, com intentava fer la Sra. Parera, 
caricaturitzant-ho tot. Pregunta, però, si Comissions Obreres, la UGT, la Unió de 
Pagesos són «trumpians».
Insisteix que lliure comerç és lliure competència i, per tant, això és defensar una 
economia oberta i és defensar el teixit productiu de la ciutat, que prou malament ho 
està passant. Espera que el comerç internacional es pugui recuperar aviat i, per tant, 
garantir la igualtat i la llibertat en les relacions comercials arreu del món.
Comenta que amb aquesta mena d’acords el que s’està provocant és que moltes 
persones no puguin viure dignament als seus països i, quan venen aquí, els tracten 
d’irregulars, no els donen condicions, no els empadronen, etc. Per tant, li sembla que 
això interessa a molta població de la ciutat.
Indica que, de fet, al Parlament Europeu el vot que va haver-hi va ser: el Grup Verd, 
on participa el Grup d’ERC, va votar a en contra; l’esquerra hi va votar en contra, i la 
dreta va votar-hi a favor. Per tant, en aquest sentit, ho troba lògic.
Finalment, posa de manifest que el seu grup parla de sobirania, de drets humans, de 
drets econòmics i de drets laborals precisament perquè es pugui desenvolupar millor 
l’activitat econòmica, amb unes condicions que garanteixin la competitivitat del teixit 
productiu de la ciutat al món.

El Sr. SIERRA diu que en el fons el Sr. Castellana els està donant la raó, atès que ha 
relatat el vot en el Parlament Europeu. 
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Recorda que quan es va debatre el TTIP l’únic grup que va portar això a col·lació va ser 
un que ja no hi és, la CUP, i qui dona suport ara mateix a aquesta proposta és la CUP, 
que no hi és, els Verds i el Grup d’ERC. Pensa que és contraposar una cosa que és de 
Trump, és proteccionisme. Constata que estan en un món global i que o es fan forts o 
estan en mans de la Xina, dels Estats Units o de potències emergents que poden sortir 
com l’Índia. Diu que el lliure comerç és llibertat, prosperitat, civilització i són 
oportunitats per a les empreses i el teixit productiu d’aquí.

El Sr. BOU constata que el Sr. Castellana ha dit que molta gent no pot viure en els seus 
països. Proposa, doncs, que es faci mercat perquè tindran feina i serà una joia, 
ingressaran i vendran productes a la Unió Europea, cosa que aquesta gent està 
desitjant. Pensa, però, que els seus estats han de ser més democràtics del que són a 
Sud-amèrica, amb la qual cosa sí que està d’acord. Apunta que si se’ls va aportant 
d’alguna forma riquesa, se’ls va comprant i van entrant divises suposa que els ajuden i 
potser no en vindran tants cap aquí.

La Sra. PARERA no accepta que el regidor del Grup d’ERC digui que se’n riu. Diu que si 
algú és rigorós amb les coses és ella i el Grup de Barcelona pel Canvi, ja que no es 
riuen mai de ningú. Al contrari, aclareix que intenten ser útils, fer propostes útils, 
sempre parlar amb tothom, dialogar amb tothom i buscar consensos amb tothom. 
Insisteix que no pot acceptar que el Sr. Castellana li digui que es riu de ningú. Li 
sembla que és precisament el Grup d’ERC i els seus membres els qui són poc rigorosos 
moltes vegades, a l’Ajuntament i al Govern de la Generalitat.
Aclareix que l’únic que li ha dit és que no entén aquesta proposta aquí, és a dir, què 
pinta a l’Ajuntament aquesta proposta en una Comissió d’Economia i Hisenda, a 3 dies 
d’aprovar uns pressupostos. Repeteix que no entén aquest debat. Li sembla perfecte 
que el Grup d’ERC el vulgui fer, però han d’entendre que hi hagi grups que no vulguin 
entrar en segons quins jocs, i el Grup de Barcelona pel Canvi no entra en segons quins 
jocs i segons quins debats. Diu que no ho han fet en debats anteriors i que no ho faran 
ara, perquè intenten sempre ser rigorosos amb la feina que han de fer aquí, encara 
que a vegades no ho aconsegueixin, perquè tots són humans i es poden equivocar.
Torna a dir que no pot acceptar que el Sr. Castellana li digui que ella se’n riu.

La Sra. ARTADI anuncia que el Grup de JxCat hi votarà a favor, igual que els seus 
eurodiputats al Parlament Europeu.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/1541) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Instar a la Generalitat de 
Catalunya a aixecar immediatament el tancament de centres comercials i permetre la 
seva reobertura consensuant amb el sector tots aquells requisits que permetin 
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complir amb les mesures sanitàries necessàries per fer front a la pandèmia de la 
COVID-19. 2. Exigir a la Generalitat de Catalunya que es comprometi a destinar, tant 
en l’aturada actual com en possibles tancaments futurs causats per la pandèmia, les 
ajudes econòmiques directes suficients al rescat del sector. 

(Tractat conjuntament amb el punt 22.)

El Sr. BOU, referent al punt anterior, creu que tothom té dret a fer la proposta que 
cregui convenient, sempre que sigui respectuós.
Comenta que uneixen en una mateixa intervenció dues propostes dirigides a rescatar 
dos dels sectors més castigats per les aturades provocades per les restriccions 
adoptades per lluitar contra la COVID-19.
Pel que fa als centres comercials, indica que es tracta d’un dels afectats més 
desconeguts d’aquesta pandèmia, ja que han tingut menys focus mediàtic que altres 
actors, com ara la restauració, el comerç de proximitat o el turisme. Pensa que no es 
pot oblidar que en els centres comercials hi ha molts comerços petits i mitjans –de fet, 
la gran majoria ho són–, dels quals depenen molts treballadors i les seves famílies.
Apunta que l’Associació de Centres Comercials de Catalunya calcula pèrdues de 
500 milions d’euros des de l’octubre pel tancament del decret de la Generalitat. 
Explica que durant aquest temps han hagut de pagar la meitat de renda de lloguer, 
cosa incomprensible, si no s’ha pogut obrir. Recorda que el Grup del PP va demanar 
que, si hi havia ingressos 0, hi hagués pagament 0, però han pagat el 50% de les 
despeses, i el centre, a més, no ha descomptat les despeses generals, així com la llum, 
l’aigua i no han pogut aprofitar ni el Black Friday ni el pont de la Puríssima.
Afegeix que un altre sector que tampoc no surt gaire a les notícies, però que també 
està patint els efectes de l’aturada econòmica és el de l’oci nocturn. Indica que és un 
altre sector ignorat per les administracions, sense poder obrir des de fa mesos, sense 
ingressos i amb importants despeses a afrontar, com ara lloguers, subministraments, 
etc. Diu que fins i tot molts empresaris han hagut d’avançar part dels ERTO als seus 
treballadors –els que han pogut fer-ho–, que no han cobrat per culpa dels retards en 
el pagament per part del Govern central.
Tot seguit, comenta que molts d’aquests establiments, tant d’oci nocturn com els de 
centres comercials, han hagut de fer importants actuacions en els seus locals, grans 
despeses, adaptar-se a la normativa i després veure com, al cap de poc temps, la 
Generalitat els retornava una dura realitat: el tancament, i sense ajudar-los 
pràcticament en res.
Per això el Grup del PP fa les següents propostes respecte als centres comercials. En 
primer lloc, instar la Generalitat de Catalunya a aixecar immediatament el seu 
tancament. Li complau veure que la pressió de l’oposició i de les mobilitzacions de la 
setmana passada, en què va tenir l’honor de participar juntament amb el Grup de Cs, 
ha fet desistir la Generalitat de la seva intenció d’allargar injustament 15 dies més el 
tancament i avui dia estan oberts. En segon lloc, exigeix al Govern de la Generalitat 
que es comprometi a destinar les ajudes necessàries per al sector de què estan 
parlant.
Pel que fa als locals d’oci nocturn, demana al Govern municipal diverses accions. En 
primer lloc, reclama al Govern central la supressió, suspensió o ajornament fins al 
desembre de 2022 dels deutes i les obligacions amb l’Estat, que aquests establiments 
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no poden afrontar en la situació de tancament actual i que en molts casos els 
impedeixen accedir a les ajudes de l’Administració. En segon lloc, exigeix a la 
Generalitat de Catalunya que es comprometi a augmentar les ajudes econòmiques 
directes a aquest sector, un sector que s’ha de rescatar, ja que estan totalment 
arruïnats. Comenta que representants del sector han dit que les ajudes destinades fins 
ara han estat insuficients.
Finalment, insta la Generalitat de Catalunya a permetre la reobertura dels locals d’oci 
nocturn per a l’exercici d’activitats equiparades a aquelles que exerceixen els locals 
que actualment tenen permès obrir dintre dels seus horaris, fins i tot fent activitats 
que no els són pròpies, però que sí que són d’alimentació, amb les mesures sanitàries 
necessàries i per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Considera que, en definitiva, 
totes aquestes són realment útils per rescatar aquests dos sectors que en aquests 
moments ho tenen tan complicat.

La Sra. BENEDÍ comparteix la preocupació en relació amb la situació que viuen els 
centres comercials, així com la resta de sectors afectats per les restriccions, que són 
molts més, per tal de seguir frenant la pandèmia de la COVID-19.
Tot i així, vol esmentar que, gràcies a les mesures –doloroses, certament, però 
necessàries– preses per la Generalitat, la situació de la pandèmia i el risc de rebrot ha 
disminuït les darreres setmanes a Catalunya i, per tant, malgrat que aquestes mesures 
siguin dures i no agradin a ningú, les restriccions han servit per salvar vides i mantenir 
els serveis hospitalaris fora del col·lapse.
En tot cas, també anuncia que votarà a favor de la proposició del Grup del PP, ja que 
els centres comercials ja han obert i les ajudes s’estan atorgant als sectors afectats, tal 
com demana el Sr. Bou.
Posa com a exemple que la Generalitat, en concret el Departament d’Empresa, ha 
ampliat fins als 25 milions una nova línia d’ajudes adreçades als establiments en 
centres comercials, centres d’estètica i restauració. Especifica que, concretament, els 
establiments que estiguin dins de centres comercials rebran 3.000 euros d’ajuda, els 
bars, 2.000, i els centres d’estètica, 1.500, que s’afegeixen a les ajudes que ja es van 
atorgar a la convocatòria del 26 d’octubre. Diu que en el cas dels parcs infantils privats 
les ajudes arribaran als 9.000 euros, i per a l’oci nocturn, fins als 20.000.
Així mateix, li agradaria que la contundència que van mostrar alguns grups contra la 
Generalitat per les últimes ajudes als autònoms ara sigui directament proporcional a 
favor de l’esforç que representa la nova línia de 232 milions anunciada per ajudar la 
pràctica totalitat dels 116.000 autònoms que es van registrar per rebre els darrers 
ajuts i que suposarà arribar ben bé als 2.000 euros per persona autònoma.
També vol recordar que 68.000 catalans i catalanes, molts de Barcelona, esperen 
resolucions del SEPE a les sol·licituds d’ERTO. Demana, doncs, als grups del Govern 
municipal que instin els seus companys i companyes del Govern de l’Estat a solucionar 
aquest greuge. Diu que Barcelona es defensa davant totes les administracions, encara 
més en aquelles de què es forma part.

El Sr. MASCARELL diu que és obvi que li agradaria que els centres comercials 
poguessin obrir, tot i que, de fet, ja han obert. Defensa que tothom pugui obrir al més 
aviat possible, perquè és el que tothom desitja.
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De totes maneres, també li sembla que la demanda imperativa al Govern del país 
perquè obri aquest o aquell altre sector tampoc no és la manera de fer. Recorda que 
la COVID-19 ha matat més de 16.000 persones al país i estan prop de 340.000 casos 
detectats, és a dir, que no és una broma, sinó una cosa que està passant a tot Europa. 
Remarca que, per tant, no poden actuar d’una altra manera que no sigui amb una 
enorme responsabilitat des del punt de vista de les autoritats sanitàries i científiques.
Reconeix que, quan s’han d’implementar mesures com el tancament, al darrere hi 
hauria d’haver polítiques el més actives possible, el més decisives possible, perquè es 
compensin les enormes pèrdues. Posa de manifest que el cas d’Alemanya és molt clar: 
es tanquen els sectors, surt la consellera Merkel, explica mesures i posa recursos al 
darrere. Creu que en el cas de Catalunya la Generalitat ha fet les polítiques que 
corresponen als recursos de què disposa i a les competències que té. Diu que ja han 
estat relatades les mesures derivades del lloguer, la línia d’ajuts a pimes i 
microempreses, els avals d’Avalis i de l’Institut Català de Finances, els recursos per a 
autònoms, és a dir, totes aquestes coses que ja formen part del catàleg de respostes 
que ha anat donant.
Reconeix que ara haurien de veure com el Govern espanyol aconsegueix expressar 
una resposta més contundent al conjunt de les demandes, des del punt de vista dels 
ERTO que encara no s’han resolt, del rescat de negocis, del rescat de les petites i 
mitjanes empreses, en què no hi ha hagut pràcticament ni una sola proposta concreta, 
i, evidentment, en la utilització correcta d’aquests recursos europeus, que espera que, 
a través de la Generalitat i dels ajuntaments, puguin arribar ben aviat a la societat 
empresarial catalana.

El Sr. SIERRA considera que el Govern del Grup de JxCat i del Grup d’ERC ha deixat 
morir la gent gran, ha expulsat l’exèrcit quan venia a muntar hospitals de campanya i 
ara diuen que aquestes mesures com tancar els centres comercials són necessàries.
Diu que, si els haguessin rebut, si hagués baixat algun regidor, hauria vist les pancartes 
i hauria escoltat les consignes, que deien: «No morirem de la COVID-19; morirem de 
gana.» Recorda que n’hi havia una encara més reveladora: «Si obre El Corte Inglés, 
nosaltres també.»
Considera que, quan es fan mesures per prevenir una pandèmia, sovint cal ser 
restrictiu i cal confinar-se durant 3 mesos, però no es pot improvisar ni fer mesures 
sense tenir en compte les conseqüències, cosa que no ha fet el Govern, perquè les 
mateixes circumstàncies es donen a Madrid i estan oberts. Diu que això ho saben els 
centres comercials, els restauradors, els comerciants i tots els treballadors. Demana, 
doncs, que, tenint en compte això, no els donin cap lliçó ni facin demagògia.
Tot i que ja estan oberts els centres comercials, hi votarà a favor, fonamentalment pel 
punt segon, perquè es tramitin aquestes ajudes urgents per rescatar un sector tan 
danyat, que ja ha perdut el Black Friday, el pont de la Puríssima i circumstàncies de 
venda essencials en els dies actuals per fer les compres nadalenques.

La Sra. PARERA anuncia que també donarà suport a aquesta proposta, ja que és una 
proposta senzilla, però que va directa al gra i està enviant un missatge molt clar, 
sobretot als grups del Govern de la Generalitat.
Constata que aquí han sentit com des del Grup d’ERC es deia que òbviament que 
rebran ajudes. Es queixa, però, que ha estat tard. Pensa que hi ha massa tendència a 
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adoptar mesures restrictives sense les corresponents mesures compensatòries i les 
corresponents mesures d’ajuts. Opina que no hi ha criteri. Recorda que fa unes 
setmanes se’ls va donar l’esperança que obririen, però lamenta que es va suspendre 
la reunió amb el Procicat i se’ls va dir que no podien obrir, de manera que es van 
quedar amb un pam de nas, perquè els responsables sanitaris van dir que és millor no 
obrir. Considera que no pot ser, ja que qui governa té la responsabilitat de gestionar, i 
no són els metges qui gestionen. Diu que els metges aconsellen i se’ls ha d’escoltar, 
òbviament, però remarca que la responsabilitat és d’aquells polítics i dels grups que 
governen, i no es poden espolsar les responsabilitats de sobre.
Opina que no es poden adoptar mesures que fa la impressió que no tenen criteri, que 
no tenen una base sòlida darrere de per què s’estan adoptant. Diu que s’ha vist amb 
les escoles, que es van tancar perquè no eren segures, però ara el problema és que les 
escoles tanquin, perquè les escoles són el més segur del món. Recorda que primer no 
es podia entrar a les escoles i ara és millor no sortir-ne, perquè quan en surten hi ha 
un problema de contagi a través dels nens, perquè no estan en un entorn controlat.
Pensa que no és tan difícil i creu que a aquestes altures tothom té molt clar què s’ha 
de fer i com s’ha de fer. Diu que una altra cosa és si poden econòmicament, que aquí 
és on entra l’Administració per ajudar-los, però pensa que tothom té molt clar quines 
mesures són. Indica que gairebé tothom –ja que sempre hi ha excepcions– compleix 
els aforaments limitats, les mesures higièniques, les desinfeccions. Opina que no és 
difícil, sinó que és només donar-los un suport per tal d’ajudar-los, però, en canvi, els 
han deixat tancats a les portes de la campanya de Nadal, sense un criteri clar, ja que 
no entén per què uns sí i altres no, per què s’obren segons quins locals i altres no. 
Insisteix que no hi ha una explicació coherent. Diu que no ho entenen ni els regidors, 
que estan tot el dia ficats seguint les polítiques que es fan des de l’Ajuntament, la 
Generalitat i el Govern central, de manera que algú que no viu la política al dia com 
ells encara ho entén menys. Per això es manifesten. Pensa, doncs, que tenen tota la 
raó.
Finalment, anuncia el seu vot favorable.

El Sr. COLLBONI d’entrada anuncia l’acceptació del prec i el vot favorable dels grups 
del Govern a la proposició que fa el Grup del PP.
Comença donant una dada que creu que hauria de planar sobre totes les 
intervencions. Diu que no vol fer polèmica de les mesures, senzillament vol donar una 
explicació de quina ha estat la política del Govern municipal i el que han anat fent 
aquests dies, especialment. 
Per tant, comença dient que el Govern d’Espanya va articular un fons de 
16.000 milions d’euros, dels quals 3.225 són per al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, és a dir, són per als catalans i les catalanes que estan patint també les 
conseqüències del tancament o les conseqüències socials i econòmiques de la 
pandèmia. Posa de manifest que aquests 3.225 milions d’euros han d’anar a ajudar 
sectors i famílies i a compensar les pèrdues que s’han produït pels tancaments o els 
ajuts que eventualment s’hagin d’articular als sectors més vulnerables de la societat.
Dit això, comenta que des del Govern municipal han demanat sempre de manera 
reiterada claredat, objectivitat, la màxima transparència possible, la màxima 
comunicació directa possible per part de la Generalitat amb els sectors afectats. 
Constata que a ells els correspon dir i valorar si han estat prou escoltats o si han estat 
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prou receptius aquells que en aquest marc tenen la competència d’articular les 
mesures, que són les comunitats autònomes i en aquest cas el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, perquè així ho estableix el marc jurídic i perquè aquesta ha 
estat la forma de procedir després del primer confinament i en l’actual estat d’alarma.
Conclou, doncs, que correspon a la Generalitat articular les mesures d’obertura o 
tancament i, eventualment, les mesures que s’hagin de donar de suport. Indica que 
això és una reflexió inicial.
Sobre el que proposa el Grup del PP de substanciar en aquesta sessió, que és el que 
afecta centres comercials i oci nocturn especialment, d’entrada diu que des del 
Govern municipal no només tenen el seu suport, sinó que han estat al seu costat, els 
han escoltat i han fet, en la mesura de les seves possibilitats, allò que està a les seves 
mans com a Ajuntament, entre altres coses, amplificant les seves demandes o fins i 
tot traslladant propostes d’aquests col·lectius i d’altres col·lectius en el si del Procicat.
Pel que fa a la reobertura de centres comercials, pensa que ha estat un error, perquè 
no hi havia una explicació de sentit comú que pogués justificar que hi hagués grans 
centres comercials tancats i després grans superfícies obertes, sobretot tenint en 
compte que el 80% de les botigues que estan dintre d’aquests centres comercials són 
petites i mitjanes empreses, no són grans cadenes de distribució, sinó que sovint són 
negocis de pimes o fins i tot d’autònoms. Posa de manifest que aquest tancament 
perllongat en el temps estava impactant molt negativament.
Recorda que l’Ajuntament sempre que ha fet alguna proposta l’ha fet perquè pensava 
que l’havia de fer i perquè en aquest cas, a més, la ciutat de Barcelona en pagava les 
conseqüències d’una manera molt directa, en forma de col·lapse del centre de la 
ciutat durant el pont i en termes de mobilitat. Diu que en aquest cas van fer les 
declaracions oportunes i ho van traslladar directament al Procicat i als responsables 
de la Generalitat que corresponia.
Respecte a l’oci nocturn, que és un tema molt complex i és dels més afectats i més 
perjudicats de tota aquesta crisi –ja que no tan sols és oci, sinó que també hi ha 
moltes vegades cultura, perquè hi ha sales de festes, de concerts, etc., que acumulen 
pèrdues milionàries–, informa que el Govern està en contacte amb ells, però que 
tenen un marge limitat des del punt de vista de les possibilitats de donar-los suport, 
sobretot que siguin determinants a l’hora de salvar l’activitat.
Tanmateix, pensa que hi ha un precedent molt bo, que creu que valdria la pena 
estudiar i que suggereix que s’estudiï, que és el de la Comunitat Valenciana pel que fa 
a l’oci nocturn, que ha permès reobrir els locals d’oci nocturn en horari diürn adaptant 
les condicions de seguretat sanitària perquè es puguin fer activitats compatibles amb 
les que ja tenien autoritzades, com ara serveis de menjar o de beguda. Indica que 
aquesta experiència de la Comunitat Valenciana ha permès que en aquests moments 
una de cada tres empreses del sector de l’oci nocturn pugui estar oberta. Considera 
que és una proposta que creu que valdria la pena que estudiés la Generalitat.
Quant als ajuts directes que s’expressen a la proposta i al prec, insisteix que la 
Generalitat té fons extraordinaris per part de l’Estat per poder habilitar aquests ajuts. 
Diu que no cal que repassin els fets, perquè creu que darrerament la Generalitat ha 
anat corregint, ha anat augmentant partides i espera que siguin eficients i que arribin, 
finalment, als sectors afectats. Pensa que és bo per a tots que això sigui així, perquè 
efectivament volen que, quan es reactivi l’activitat econòmica, hi hagi el màxim 
nombre d’empreses, pimes i autònoms que estiguin en actiu o que puguin tornar a 
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tenir l’activitat econòmica que tenien abans de la pandèmia, i, per tant, que això es 
faci amb la màxima celeritat possible.
Es compromet a traslladar a l’Estat la petició que hi ha en aquesta proposició, tal com 
han fet altres vegades, sense cap tipus de problema.
Pensa que aquest debat és oportú, però creu que ha de ser més assossegat i centrat a 
resoldre el problema, ja que actualment el problema és l’àmbit de mobilitat de 
l’entorn de la ciutat. Diu que estan demanant que el perímetre de mobilitat tingui un 
sentit metropolità, perquè és la realitat de la mobilitat de la ciutat, ja que, si es miren 
les densitats de població a Barcelona i a Madrid i l’extensió en quilòmetres quadrats a 
Madrid i a Barcelona, és evident que l’àmbit natural de mobilitat dels barcelonins és 
l’àrea metropolitana, no és la comarca del Barcelonès. Pensa que és una ficció 
juridicoadministrativa que hauria estat molt bé en altres èpoques, tot i que s’ha 
dissolt el Consell Comarcal. Opina que això donaria oxigen a l’economia local i evitaria 
que hi haguessin aglomeracions en dies i dates concretes al centre de la ciutat 
especialment.
Posa de manifest que, tal com estan fent fins ara, el compromís del Govern és estar al 
costat dels sectors afectats i acompanyar-los en allò que sigui possible. Creu que 
aquest Ajuntament, en el passat pressupost, ha demostrat d’una forma concertada, 
acordada amb els grups de l’oposició i amb propostes concretes que els feien els 
sectors, que era capaç d’habilitar partides, ajuts, calendaris fiscals, totes les mesures 
que estan parlant aquests dies amb els grups. Pensa que tots ho fan amb la màxima 
vocació de resoldre el problema o de pal·liar els efectes que en aquests moments està 
tenint l’aturada econòmica en els sectors més afectats, i així ho continuaran fent com 
a Govern municipal amb el suport dels grups i amb diàleg permanent amb els grups de 
l’oposició, evidentment, i amb els sectors que van a la plaça Sant Jaume. Indica que el 
Govern té com a criteri atendre’ls sempre, que expliquin les seves reivindicacions i,
quan ha estat possible, les han traslladat o atès, però repeteix que sempre han estat 
receptius i escoltant les peticions que feien els sectors.

El Sr. BOU dona les gràcies a tots els grups que hi han votat a favor i també al primer 
tinent d’alcalde per les seves paraules, que pensa que les poden recollir pràcticament 
tots els que són a la sessió. Considera que són paraules amb un criteri molt clar, que 
és ajudar a la reactivació econòmica dels barcelonins. Espera que la Generalitat destini 
aquests diners a això que el Sr. Collboni deia ara, a ajuts i a reactivar l’economia, 
mitjançant autònoms, empreses i no altres coses. Vol confiar que sigui d’aquesta 
manera.
Dit això, constata que hi ha un discurs etern, pràcticament, entre la salut i l’economia. 
Indica que tots saben que hi ha un virus que viu en ells i d’ells, ja que si no pot viure 
en els humans es mor, de manera que passa d’una persona a una altra. Diu que la 
manera de tenir seguretat plena és estar tots tancats, perquè així acabaria tot 
ràpidament, tenint en compte que no hi hauria transmissió. Tanmateix, pensa que cal 
mostrar un equilibri entre sanitat i vida, i entre economia i vida. Opina que és molt 
important mantenir aquest equilibri. Sap que és molt complex defensar-ho en l’oci 
nocturn, perquè en l’oci s’externalitza l’amistat i es guarden més o menys les
distàncies i normes de seguretat, però vol posar de manifest que estan molt ben 
preparats perquè no hi hagi contagis.
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Tal com deia el Sr. Collboni, indica que hi ha aquest camí que ja s’ha provat a València. 
Pensa que es pot fer funcionar perquè tenen locals condicionats, lavabos d’homes i 
dones, tenen office, etc., i podrien treballar fins a quarts d’11 o fins a l’hora que es 
permet treballar als restaurants.
Vol que s’entengui clarament que ell aposta per la salut i per la vida, ja que té 8 nets, i 
creu profundament en això, però també creu en l’economia. Pensa que cal intentar 
validar i entrar en comunió amb aquestes dues paraules, cosa que és molt complexa i 
que han de fer els polítics, sobretot els de la Generalitat de Catalunya, que és el 
Govern de Catalunya. Demana que no posin més pa que formatge a les coses, que a 
vegades ho han fet.
Per tant, assenyala que de moment estan oberts i espera que això continuï.

La Sra. BENEDÍ li diu al Sr. Sierra que són les mateixes circumstàncies amb resultats 
diferents. Indica que les hospitalitzacions a Madrid són més altes que a Catalunya i 
que a Barcelona, igual que l’ocupació de les UCI i els contagis.
S’adreça a la Sra. Parera per aclarir que en la intervenció anterior ha explicat el que ja 
s’està atorgant des de la Generalitat. Especifica que en les mesures es parla amb els 
experts i els epidemiòlegs, que són els qui coneixen el tema, i després es prenen les 
decisions polítiques al Procicat. No sap si ho saben, però informa que Alemanya ha 
tancat i Holanda també. Assegura que les mesures que es prenen aquí no agraden 
absolutament a ningú, i és precisament la suma d’aquestes mesures preventives la 
que permet lluitar contra el virus. 
Replica que la Generalitat dona resposta amb els recursos que té, malauradament, ja 
que si en tinguessin més podrien donar més resposta.
Finalment, li agradaria saber per què el Sr. Collboni no li ha respost sobre si instaran 
l’Estat perquè solucioni el que està passant amb el SEPE.

El Sr. MASCARELL està d’acord amb el Sr. Bou que és una qüestió d’equilibri. Diu que 
el Grup de JxCat vol que tothom pugui obrir ben aviat.
Tot seguit, recorda al Sr. Collboni que al matí, en l’acte que ha presidit conjuntament 
amb l’alcaldessa, algú de l’àmbit sanitari li ha reclamat 5.000 milions per a l’àmbit 
sanitari. Constata que el primer tinent d’alcalde ha parlat de 3.250 milions, que no 
han arribat. Diu que en falten 3.250, 5.000 i molts altres perquè la Generalitat pugui 
fer el que demana el Sr. Collboni, que és dedicar recursos, que tenen una font 
principal: l’Estat. Posa de manifest que, si l’Estat no els envia, la Generalitat no els 
podrà dedicar. Per tant, demana que parlin seriosament del que pot fer cadascú i que 
es doti a cadascú dels mitjans per fer-ho, ja que, si no, estan parlant en va.

El Sr. SIERRA vol saber si realment estan previstos els 3.225 milions que el Sr. Collboni 
diu que el Govern d’Espanya ha transferit a Catalunya per combatre aquest tipus de 
circumstàncies adverses de comerciants, restauradors i de sectors afectats per la 
COVID-19. Diu que les notícies que li arriben de les negociacions pressupostàries han 
estat molt diferents sobre les reivindicacions per part dels socis que té el Grup del PSC 
a Madrid.
Respecte a l’oci nocturn, recorda que el Grup de Cs ja va portar una proposta per 
rescatar l’oci nocturn i entre una de les mesures hi havia precisament aquesta, que 
l’Ajuntament possibilités el canvi d’ús, no el que ja tenien, sinó que per aquestes 
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circumstàncies excepcionals a negocis que fa tant de temps que estan tancats se’ls 
permeti fer un tipus de canvi d’usos fins que acabi la pandèmia.

El Sr. COLLBONI diu que ho traslladaran a l’Estat, però insisteix que el compromís són 
3.225 milions d’euros de l’Estat a la Generalitat per combatre les conseqüències de la 
COVID-19 a Catalunya.

El Sr. BOU pensa que no ha estat en va aquest debat que han tingut i, sobretot, amb 
aquesta bona notícia que la Generalitat tindrà liquiditat per poder fer una mica front a 
això que encara els fa bategar el cor.

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

APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1551) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori el càlcul estadístic que permeti 
analitzar el nivell de riquesa generat per la ciutat tenint en compte l’efecte provocat 
per l’anomenat “commuting”, és a dir, que calculi la riquesa generada per les 
persones treballadores residents a Barcelona, i que s’adjunti l’explicació pertinent 
sobre la divergència en el càlcul amb l’IDESCAT. 

El Sr. CASTELLANA recorda que en la sessió anterior ja van presentar un punt d’anàlisi 
de dades, perquè aquests dies quan analitza dades i veu tendències sempre té la 
sensació que a vegades no parlen el mateix llenguatge, cosa que té conseqüències 
molt greus a l’hora de prendre decisions. Per tant, considera que tenir les dades 
correctes és el que permet analitzar realment la realitat.
Comenta que en el cas de Barcelona quan es parla del PIB per càpita sempre surt un 
PIB per càpita exuberant quan el calcula el Govern municipal. Diu que hi ha un efecte 
que s’ha de tenir en compte, que és que més de 3.000 no residents a Barcelona hi 
treballen i contribueixen al seu PIB. Per tant, indica que això genera una falsedat, a 
parer seu, que és que al numerador del PIB per càpita hi són, perquè treballen a 
Barcelona, però al denominador no hi són.
Així doncs, creu que, per analitzar més correctament i per poder tenir una foto més 
real de la situació de la ciutat, caldria tenir en compte aquesta dada.
A banda d’això, pensa que també caldria incloure l’indicador de PIB respecte a 
ocupats, que en aquest sentit sí que demostraria una certa tendència els darrers anys 
que el preocupa, que és la pèrdua de valor afegit a la ciutat. Creu que Barcelona com a 
capital de Catalunya ha d’exercir lideratge i, en aquest sentit, cal tenir en compte 
aquestes dades per poder fer aquestes anàlisis correctes i que els portin a prendre les 
decisions més beneficioses per a la ciutat.
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La Sra. GIL avança que no podrà acceptar aquest prec, no perquè no comparteixi la 
necessitat de tenir el màxim de dades possible que els permetin sempre una millor i 
més rigorosa anàlisi de la realitat, sinó per una qüestió metodològica. 
Comenta que, de fet, davant d’aquest prec ha fet les consultes tècniques pertinents 
per veure si era possible això que el Grup d’ERC plantejava, i diu que els experts els 
comenten que metodològicament, per la seva pròpia definició, quan es parla de 
producte interior brut el que es mesura és la riquesa que es genera en un territori, 
independentment de la residència o de l’origen de les persones que estan generant 
aquesta riquesa en el mateix territori.
Reconeix que sí que hi ha alguns indicadors a escala estatal que parlen del producte 
nacional brut, diferenciant-lo del que és el producte interior brut, però és un càlcul 
que si el volguessin baixar a escala de ciutat no podrien fer-ho, perquè no hi ha els 
indicadors i, en tot cas, s’hauria de plantejar, si es creés una cosa així, en un àmbit 
més metropolità, perquè a escala de ciutat ni existeixen els indicadors ni els permetria 
fer una anàlisi rigorosa.
Indica que en el prec el Grup d’ERC també feia una reflexió sobre la divergència de 
dades segons les fonts que s’analitzaven. Respecte a això, li explicarà per què es 
produeix aquesta divergència, i és que les dades que s’analitzen en cadascun dels 
nivells –estatal, de comunitat autònoma o de ciutat– són diferents, i per això els 
resultats són a vegades diferents. És a dir, quan es fa el PIB de Catalunya elaborat per 
l’INE es fa a partir de fonts d’informació no homogènies per a totes les comunitats 
autònomes, i, en canvi, quan l’Idescat fa la mateixa anàlisi la pot fer també amb bases 
pròpies que permeten una anàlisi més rigorosa. Comenta que en l’àmbit de la ciutat 
passa exactament el mateix: l’Idescat estableix uns indicadors que són compatibles 
per a totes les entitats locals, però quan es baixa a l’àmbit de ciutat, disposen d’uns 
indicadors diferents que permeten fer una anàlisi més acurada. Diu que això explicaria 
aquesta divergència.

El Sr. CASTELLANA aclareix que abans ha parlat de 3.000 persones, però són 
300.000 persones, les que són de fora de Barcelona i venen a treballar cada dia a la 
ciutat.
Creu que l’argument tècnic té un pèl de debilitat i que haurien de poder fer l’esforç, 
en la línia del que deien en l’anterior sessió de la Comissió, per poder fer aquelles 
anàlisis econòmiques exactes. De fet, constata que quan se sumen PIB de sectors 
sortiria que el PIB és d’un 300%. En aquest sentit, pensa que caldria fer un esforç.
Comenta que, tal com apuntava la comissionada Raquel Gil, hi ha estadístics tipus 
producte nacional brut o renda nacional bruta que sí que serien útils per fer aquesta 
anàlisi també de l’efecte Barcelona versus el que externalitza al seu entorn.
Finalment, lamenta que no s’accepti el prec.

La Sra. GIL diu que llavors no estarien parlant del PIB. Indica que podrien treballar amb 
algun indicador i a veure quins números hi ha que els permetin tenir aquest 
commuting que el Grup d’ERC posava al prec, però llavors ja no estarien comparant 
PIB, sinó que estarien parlant d’una altra qüestió, perquè els àmbits no serien 
comparables.

NO ACCEPTAT
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17. – (M1923/1552) Que el Govern municipal, a través de Barcelona Activa, elabori Plans 
d’ocupació per a persones majors de 60 anys i que hagin estat expulsades del mercat 
laboral, amb l’objectiu de què aquestes persones puguin accedir a una jubilació digna. 

La Sra. BENEDÍ explica que el Grup d’ERC presenta aquest prec per tal de combatre la 
precarietat laboral i l’atur sobretot, en aquesta ocasió, en una franja determinada 
d’edat, que és la que va compresa entre els 60 i els 65 anys.
Comenta que al gener del 2020, segons les dades extretes de l’Observatori de dades 
de l’Ajuntament de Barcelona, hi havia 10.782 persones aturades entre 60 i 64 anys a 
la ciutat. Diu que han pogut veure com aquesta dada s’anava incrementant fins el mes 
de novembre en 1.075 persones aturades, cosa que significa un increment de gairebé 
el 10%.
Indica que una persona que es queda sense feina a partir dels 60 anys és molt difícil 
que pugui tornar al mercat laboral, així com també suposa un augment de la 
precarització en la jubilació per la seva forma de càlcul.
Per això demana al Govern que, a través de Barcelona Activa, elabori plans d’ocupació 
per a persones majors de 60 anys –atès que n’hi ha experiència i han funcionat molt 
bé– que han estat expulsades del mercat laboral per tal que a llarg termini puguin 
gaudir d’una jubilació digna.
Pensa que és la seva responsabilitat com a grup municipal vetllar per tal de no deixar-
se a ningú amb el pas d’aquesta crisi econòmica derivada de l’emergència sanitària de 
la COVID-19 i sobretot vetllar pels col·lectius de persones que ho tenen més difícil.

La Sra. GIL anuncia que acceptarà el prec perquè comparteix la preocupació davant la 
situació dels col·lectius més vulnerables. Constata que, malauradament, el factor 
d’edat és un d’aquests elements de vulnerabilitat. Diu que el prec parla de persones 
de més de 60 anys, però pensa que seria una situació similar en molts casos amb els 
de més de 55 anys.
Afegeix que accepta el prec perquè, com deia la Sra. Benedí, hi ha experiències que 
funcionen. Posa de manifest que, de fet, això ja s’està fent ara. Informa que enguany 
s’han dedicat 1.300.000 euros de les mesures de plans d’ocupació que ha fet 
l’Ajuntament precisament a contractar persones d’aquest col·lectiu. Indica que l’11% 
dels plans d’ocupació que s’han fet des de l’Ajuntament el 2020 han estat per a 
persones que tenien aquest requisit de ser majors de 60 anys, malgrat que aquesta 
vegada les convocatòries específiques que hi havia per part del SOC per contractar 
justament persones d’aquest col·lectiu no han existit.
Apunta que, tot i que no hi hagi hagut aquesta reserva explícita, entén que és un 
col·lectiu que mereix tota aquesta atenció i, per tant, s’han mantingut i la intenció és, 
amb els plans d’ocupació i amb les mesures ocupacionals que es puguin posar en 
marxa l’any 2021, que sigui un dels col·lectius també diana, perquè és un col·lectiu de 
persones que es troba molt proper a l’edat de jubilació i en què aquests plans 
d’ocupació poden fer, efectivament, una diferència en el seu futur i en el seu accés a 
prestació.

La Sra. BENEDÍ dona les gràcies a la comissionada per haver acceptat aquest prec. 
Indica que, efectivament, el seu grup s’ha centrat en aquesta ocasió en les persones 
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entre 60 i 65 anys, però reconeix que a partir dels 55 anys aquesta possibilitat de 
tornar a reincorporar-se al mercat laboral és difícil.
També vol parlar i visibilitzar la situació de les dones compreses en aquesta franja 
d’edat, ja que, si els homes ho tenen complicat, les dones encara viuen situacions de 
molta més precarització i, per tant, és un grup de població important pel qual han de 
vetllar i al qual cal afavorir.
Finalment, torna a donar les gràcies a la comissionada per l’acceptació del prec.

La Sra. GIL està d’acord amb la idea de la dificultat doble que té per a les dones majors 
de 60 anys l’accés al mercat laboral. Diu que en general saben –i les dades ho 
demostren– que les dones que perden la feina tenen més dificultats, tinguin l’edat 
que tinguin, per reincorporar-se al mercat laboral. Afirma que això s’accentua, a més, 
en aquestes edats i moltes vegades, a més, va sumat després a uns subsidis de 
jubilació més precaris.
Finalment, vol recordar a la Sra. Benedí que durant aquest any en aquest pla 
d’ocupació que han fet per a persones de més de 60 anys el 42% ja eren dones i ho 
intentaran mantenir o millorar, si es pot, el 2021.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/1544) Que el govern municipal crei un Fons amb l’objectiu de reforçar la 
solvència de les petites i mitjanes empreses de la ciutat a través de la seva 
recapitalització via préstecs participatius. 

La Sra. ARTADI constata que durant tota la sessió han estat parlant sobre l’afectació 
de la pandèmia i sap que aquesta és especialment important a la pime. Indica que la 
meitat de les pimes estan afrontant greus problemes de liquiditat, i entre un 20% i un 
30% estan en risc de desaparèixer. Comenta que això és així especialment en aquells 
sectors més afectats.
Recorda que va haver-hi una primera onada de mesures durant la primavera, però 
que ha comportat que moltes d’aquestes pimes ara estiguin endeutades de forma 
important. Diu que en alguns casos l’endeutament està impedint que puguin 
plantejar-se projectes d’inversió i, per tant, seguir treballant de cara al futur en la seva 
competitivitat i sostenibilitat, però, a més, en els pitjors casos n’hi ha algunes que no 
estan en condicions de retornar els préstecs que havien contractat amb l’ICO o amb 
Avalis quan acabin els períodes de carència.
En aquest sentit, apunta que la Comissió Europea ha insistit als estats membres que es 
facin mecanismes de reforç de solvència a través de recapitalització, i alguns països 
han pres mesures molt interessants com ara França. Indica que a l’Estat espanyol 
també s’ha fet, però només per a grans empreses, ja que les operacions que poden 
participar en aquests mecanismes que ha establert l’Estat espanyol requereixen un 
import mínim de 25 milions d’euros i, per tant, la pime de nou en queda exclosa, igual 
que sembla que en quedarà exclosa en altres àmbits i altres ajuts.
Per tant, de cara al pressupost de l’any vinent i aquests recursos extraordinaris, 
demana que es doti d’un instrument de solvència que vagi especialment dirigit a la 
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pime, que permeti aquesta recapitalització a partir de préstecs participatius i que 
permeti a aquesta pime que era solvent abans de la pandèmia que es recuperi i pugui 
seguir treballant, que hi hagi una línia d’avals a través de l’Ajuntament que ho faci 
possible, també per atraure capital i tenir aquestes eines per salvar la pime, que és la 
immensa part del teixit productiu i de creació de llocs de treball.

El Sr. COLLBONI accepta el prec del Grup de JxCat perquè, de fet, l’Ajuntament ha 
posat en marxa un instrument en aquest sentit. Informa que estan treballant amb 
pimes i autònoms, sobretot tenint en compte els que són micro, els que són d’una 
mida i un volum de facturació més petit, atès que, efectivament, l’ICF i l’ICO ho han
donat sempre a mitjanes empreses.
Comenta que des del CECORE s’han posat en marxa els B·crèdits, dotats amb 
12,5 milions d’euros, per oferir una línia de microcrèdits de 12.500 euros, 100% 
avalats amb la col·laboració d’Avalis i l’Institut Català de Finances. 
Avança que, en poc més de 2 mesos, ja han formalitzat més de 200 operacions, amb 
un volum màxim concedit de 2,5 milions. Diu que aquesta línia tindrà vigència fins al 
31 de desembre de 2021.
D’altra banda, informa que es facilita que les pimes es beneficiïn dels préstecs d’Enisa, 
del Ministeri d’Indústria, que compta amb una dotació anual de 100 milions d’euros 
via préstecs participatius, en què el tipus d’interès es fixa en 2 trams: un fix i un altre 
variable segons els resultats empresarials. Indica que la relació de Barcelona Activa 
amb Enisa ja és històrica, amb altes ràtios d’aprovació. Diu que en aquesta línia en els 
darrers 3 anys s’han concedit préstecs per un volum d’11,5 milions d’euros.
Posa de manifest que, del que es demanava concretament en el prec, hi ha els
B·crèdits, que es van aprovar en els fons de suport a les pimes i estan en ple 
funcionament.

La Sra. ARTADI aclareix que el prec demana un instrument diferent, perquè no va al 
fet que l’empresa segueixi endeutant-se, sinó que hi entri capital, que es participi 
d’aquesta empresa, que se li doni solvència i que no vagi a compte del 
palanquejament, tenint en compte el que els ha costat sortir de la darrera crisi i, per 
tant, que els permeti fer inversió i que en alguns casos, si les condicions es donen, 
puguin accedir a fons europeus, ja que, si l’empresa està palanquejada, no ho podrà 
fer.

El Sr. COLLBONI diu que està completament obert a estudiar qualsevol nou instrument 
que pugui anar en aquesta direcció. Recorda que ja ha explicat el que hi ha en marxa.
Comenta que, en el sentit que apuntava la Sra. Artadi ara, hi ha un altre fons de 
10 milions d’euros que va adreçat a startups tecnològiques, que en aquest cas sí que 
hi ha participació minoritària de l’Ajuntament, juntament amb fons de capital de risc 
especialitzats en tecnologies, economia verda, blava, etc. Diu que si el Grup de JxCat 
pot fer alguna proposta en aquest sentit el Govern municipal estarà encantat 
d’atendre i estudiar la proposta.

ACCEPTAT

19. – (M1923/1540) Que el govern municipal presenti en la propera comissió d’economia, 
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la de gener, un estudi de la campanya de promoció de turisme internacional. Volem 
saber: quin és el calendari d’actuacions que es preveuen, quin és el pressupost que es 
pensa destinar, a quins mercats anirà destinada la campanya, quin serà el missatge i 
quina és la previsió de retorn que es contempla de la campanya. Barcelona, 15 de 
desembre de 2020

La Sra. ARTADI constata que tornen a parlar de turisme en aquesta Comissió. Posa de 
manifest que no tan sols es queixen de l’impost turístic o d’avançar el recàrrec en un 
moment que creu que encara no toca. Diu que potser haurien pogut debatre i posar 
juntes totes les mesures.
Entén que gran part de l’oposició també està en aquest sentit, i creu que l’important 
ara són mesures que permetin atraure el turisme de cara a l’estiu vinent, sobretot, 
atès que la situació encara serà molt incerta de cara a la Pasqua.
Recorda que el Sr. Marcé el 17 de juny va presentar els plans de promoció turística del 
consorci. Constata que han passat moltes coses del juny al desembre i part de la 
incertesa que hi ha potser s’ha esvaït una mica, en el sentit de tenir el calendari de la 
vacuna i de saber una mica cap a on anirà la pandèmia. Sembla que tot apunta que hi 
haurà una lleugera recuperació prou significativa de cara a l’estiu per poder precisar 
ara mesures que assegurin que realment aquest turisme incipient que hi haurà, 
aquesta petita normalitat que hi haurà, acabi venint a la ciutat de Barcelona, perquè 
hi haurà molta competència entre ciutats per atraure el turisme i vol que Barcelona 
estigui ben situada. Diu que no creu que sigui un futur brillant a l’estiu, de manera que 
realment caldrà lluitar perquè sigui el millor possible.
En aquest sentit, demana que en la sessió del gener el Govern els expliqui quines són 
les polítiques que durà a terme el Govern municipal de cara a l’estiu, quin calendari, 
quin pressupost, a quins mercats anirà adreçat, quin serà el missatge i quins seran els 
beneficis que preveu el Consorci de Turisme.

El Sr. MARCÉ recorda que, efectivament, el Govern va presentar unes propostes el 
mes de juliol que no s’han pogut tirar endavant, però sí que és cert que, arran 
d’aquelles propostes, es va concursar una campanya de promoció que simplement no 
s’ha desenvolupat, però que hi és, està perfectament establerta, aprovada i a punt de 
sortir, tan aviat com sigui prudent fer-ho des del punt de vista de la seva eficiència i 
també de l’obertura paral·lela dels mercats de transports, etc.
Comenta que el fet que no hi hagi turistes no vol dir que no hagin treballat 
internacionalment. Informa que el mes de juny es va anar a la Cambra de Comerç 
LGTBI de Colòmbia, també al mercat rus de tendències, el mes de juliol hi va haver a 
Barcelona el Masterchef que es va fer a la Boqueria i a la Rambla, amb emissió 
internacional, reunions comercials amb els mercats de turisme rus, el mes d’agost es 
va participar al Festival PATA de l’Asia Pacific Region, a l’octubre es va renovar el curs
de China Travel, el mes de novembre el World Travel Market de Londres, el mes de 
desembre a Sevilla, etc. 
Tanmateix, reconeix que no s’ha desenvolupat la campanya que es demana i s’ha de 
fer, però diu que estan a l’espera de quin és el model actual per posar-la en marxa.
Malgrat això, no sap si podrà ser el mes de gener, però, en tot cas, es compromet a 
portar-ho a la Comissió d’Economia i Hisenda no més enllà del mes de febrer. Diu que 
si pogués ser el mes de gener es farà, tot i que no és un problema de si la tenen o no, 
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és perquè la Sra. Artadi demana en aquest prec que es facin una sèrie de precisions 
molt afinades sobre quins mercats específics i quines perspectives de repercussió 
tindrà.
En tot cas, accepta el prec perquè, si no és al gener, serà al febrer, però en la menor 
brevetat possible presentaran aquesta proposta de campanya sobre la taula perquè 
l’estan elaborant.

La Sra. ARTADI pensa que la concreció que demana el prec és la que s’espera per a 
principis d’any de cara a uns pocs mesos. Per tant, agraeix l’acceptació del prec.
Constata que ja hi ha ciutats europees que s’estan situant i li fa por que, per 
complexos turismofòbics que a vegades ha tingut l’Ajuntament, es faci tard. Entén que 
ara toca invertir, i en el cas concret del turisme invertir és fer promoció turística, de 
manera que això és el més útil i és de la manera que es pot ajudar millor el sector.

El Sr. MARCÉ indica que ja s’està fent i ha volgut donar algunes dades. Apunta, però, 
que la campanya de turisme ha d’estar lligada també amb la precisió exacta del 
coneixement de què farà el sistema, sobretot, de transport i de mobilitat.
En tot cas, insisteix que l’estan treballant en el Consorci de Turisme amb els gremis i 
els sectors afectats i confia poder-la portar el mes de gener i, si no, al febrer, però 
creu que al gener ja tindran dades molt avançades sobre què volen fer i el que toca 
fer.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/1555) Que el Govern Municipal elimini durant l’any 2021 de l’Ordenança 
Fiscal 3.10, de taxes per la utilització privativa de domini públic municipal, la categoria 
0 de via pública als efectes d’instal·lació de terrasses, atès que no existeix l’efecte de 
major concurrència de públic pel turisme en què es va basar la inclusió d’aquesta nova 
categoria, generant això un greuge comparatiu per als negocis d’aquestes zones.

El Sr. SIERRA s’imagina que respondrà la Sra. Ballarín, de manera que pot fer un resum 
dels motius pels quals s’ha fet una rebaixa del 75% en l’ocupació de via pública a
determinades persones.
Comenta que en aquest cas es tracta de no fer exactament això, sinó de posar una 
situació que creu que és de justícia. Indica que en la taxa de l’ocupació de la via 
pública, la denominada «taxa de terrasses», hi havia una categoria en què s’establien 
les zones prèmium a partir d’una ubicació determinada, per uns estudis que s’han fet. 
Sense entrar a valorar els estudis ni l’elaboració d’aquests o la imposició d’aquesta 
taxa, demana al Govern municipal que s’elimini per al 2021 aquesta categoria 
prèmium, que en molts casos ha suposat unes pujades desmesurades d’aquesta taxa 
de fins al 400% i el 800% d’una taxa en què, en condicions normals, altres 
restauradors sí que han tingut aquest increment. Indica que amb aquesta baixada del 
75% queda temperada, però una pujada per a aquestes zones prèmium és 
absolutament desmesurada.
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Constata que ja no existeixen zones prèmium a Barcelona, i creu que, 
desgraciadament, el 2021 tampoc no existiran. Diu que una altra cosa serà el 2022 i el 
que calgui fer per al 2022, a més de l’elaboració d’un estudi i les circumstàncies que 
calgui valorar en aquell moment, però el prec és molt concret i és per a aquesta 
categoria de l’ordenança, per tal que se suprimeixi per al 2021.

La Sra. BALLARÍN creu que el tema de terrasses s’ha debatut reiteradament i vol 
recordar que, quan es va fer la modificació del 2019 per al 2020, va anar 
acompanyada d’un informe tècnic i econòmic que classificava els carrers de la ciutat 
de Barcelona d’acord amb la realitat d’aquest moment. Recorda que l’anterior era de 
1970, és a dir, alguns dels increments que el Sr. Sierra diu que es van produir és 
perquè l’estudi tècnic i econòmic del 2019 va tenir en compte carrers que havien 
aflorat que no existien el 1970.
Dit això, recorda que aquest estudi, evidentment, és un estudi científic que s’ha fet 
amb una metodologia totalment contrastada i que el que ha passat no té a veure amb 
el que passava abans, és a dir, ha estat una situació absolutament excepcional. 
Comenta que, com que va ser una situació excepcional de tancament per l’estat 
d’alarma i el tancament posterior, el que han fet ha estat, aquest any, per decret 
pactar amb el Gremi de Restauració i amb la resta de grups polítics un sistema que 
consisteix en el fet que quan està tancada la restauració lògicament no es cobra la 
taxa i quan està oberta en condicions de limitació hi ha una rebaixa del 25%. Indica 
que això s’ha fet durant el 2020 per un decret, i hi ha una proposta d’ordenances que 
continua amb aquest mateix règim de cara al 2021.
Diu que no es poden carregar un estudi i suprimir una categoria així com així, perquè 
un estudi és una classificació que equilibra el que són les diferents zones. Afirma que 
el que sí que es pot fer és una rebaixa per a tothom, perquè el risc de fer una rebaixa 
o de suprimir una zona és que està tocant un estudi que està avaluant de manera 
conjunta i ponderada totes les zones.
Malgrat tot, manifesta que el Govern municipal està a favor de tocar aquest estudi. 
Pensava que aquest prec el farien conjuntament amb el del Grup de Barcelona pel 
Canvi. Insisteix que el Govern municipal està totalment disposat a retocar aquest 
estudi o analitzar novament aquest estudi. Observa que el que no es pot fer és a priori
decidir carregar-se una zona, de manera provisional, perquè tornarà a ser zona 
prèmium al cap d’uns anys, però el que sí que es pot fer és una rebaixa concreta 
aquest any, que és el que han plantejat.

El Sr. SIERRA lamenta que la regidora Ballarín no accepti el prec, perquè és el sentit de 
la seva intervenció. Li demana que es faci un favor i que no torni a dir que quan estan 
tancats no els la cobraran, perquè no cal que els ho digui. Vol que la Sra. Ballarín no 
ho torni a dir pel seu prestigi professional i per la seva pròpia honestedat. 
Així doncs, troba lamentable que no es faci, i li demana a la regidora Ballarín que li 
digui quina zona prèmium és ara la plaça Reial, qui passa per allà. Conclou que no hi 
passa ningú, perquè per anar a la plaça Reial cal anar a la plaça Reial, i els han fet 
increments de fins al 800%.

La Sra. BALLARÍN diu que justament a la plaça Reial estan analitzant les al·legacions 
que els han fet i arribaran a un acord, però no passa per això.
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NO ACCEPTAT

21. – (M1923/1556) Que el Govern Municipal impulsi, amb les principals associacions i 
entitats de treballadors autònoms, els acords o convenis necessaris amb l’objectiu de 
promoure i intensificar l’assessorament especialitzat a autònoms amb dificultats 
econòmiques i incentivar la modernització i digitalització dels seus negocis, amb 
l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat i garantir la continuïtat dels mateixos i 
els llocs de treball que generen.

El Sr. SIERRA demana que el Govern municipal impulsi, amb les principals associacions 
i entitats de treballadors autònoms, els acords o convenis necessaris amb l’objectiu de 
promoure i intensificar l’assessorament especialitzat als autònoms amb dificultats 
econòmiques i incentivar la modernització i digitalització dels seus negocis, amb 
l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat i garantir-ne la continuïtat i els llocs de 
treball que generen.

El Sr. COLLBONI avança al Sr. Sierra que accepta el prec, ja que, de fet, aquesta és una 
de les mesures que està desenvolupant també el CECORE a través dels plans que 
anomenen Rethinking d’acompanyament i assessorament a pimes i autònoms, cosa 
que s’ha fet amb entitats com Pimec i entitats de mentoring de sèniors que ajuden 
petites i mitjanes empreses.
Explica que s’han posat en marxa més de 600 d’aquests plans, dels quals un 45% 
corresponen a professionals autònoms, i també s’han signat alguns convenis amb 
agents socials per promoure i intensificar l’assessorament especialitzat a autònoms 
amb dificultats.

El Sr. SIERRA respon que està molt agraït, i més tenint en compte que seguiran tenint 
trobades i contactes per a una cosa que passarà el dimecres.

El Sr. COLLBONI anuncia que explicarà més mesures que s’han inclòs en l’acord amb 
Pimec per desenvolupar projectes de recuperació i creixement empresarial de pimes i 
autònoms, servei d’assessorament empresarial personalitzat, segona Fira de la 
Contractació Pública, Programa de foment de revisió nacional per assessorar 
empreses, Programa de suport emocional i psicosocial, sobretot després de les 
conseqüències del tancament, etc.
Creu que hi ha un bon ventall d’opcions des de Barcelona Activa per atendre el 
col·lectiu en què justament l’Ajuntament s’ha especialitzat, que són microempreses, 
pimes i autònoms.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1543) Que el Govern Municipal: 1. Reclami al Govern Central la suspensió o 
ajornament fins a desembre de 2022 dels deutes i obligacions amb l’Estat que els 
establiments no poden afrontar en la situació de tancament actual. 2. Exigeixi a la 
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Generalitat de Catalunya que es comprometi a augmentar les ajudes econòmiques 
directes al rescat del sector. 3. Insti a la Generalitat de Catalunya a permetre la 
reobertura de locals d’oci nocturn per a l’exercici d’activitats equiparades a aquelles 
que exerceixen els locals que actualment tenen permès obrir i complint amb les 
mesures sanitàries necessàries per a fer front a la pandèmia de la COVID-19. 

(Tractat conjuntament amb el punt 15.)

ACCEPTAT

23. – (M1923/1542) Que el Govern Municipal posi a disposició del sector de la restauració 
una línia d’ajudes destinada a la compra de material per a terrasses durant la 
temporada d’hivern (estufes, mantes, etc.) per tal de promoure el consum a l’exterior. 

El Sr. BOU constata que han comentat en diverses ocasions la difícil situació que està 
afrontant la restauració a Barcelona, que deu ser l’enèsima vegada ja.
Explica que les restriccions imposades per la crisi han fet abaixar la persiana a 
1.300 negocis i 3.000 ho faran en els propers mesos si la situació no millora aviat, tot i 
que espera que no sigui així, evidentment.
Indica que les ajudes anunciades per l’Administració han estat insuficients. Apunta 
que, després d’imposar l’aturada, la Generalitat va anunciar unes ajudes de 40 
milions, que va ser un paquet minso que no va arribar, i, posteriorment, un altre de 
40 milions més, un total de 80 milions d’ajudes que continuen sent insuficients.
Comenta que el gremi ha xifrat la quantitat necessària per sortir-ne, que són 
180 milions d’euros. Posa de manifest que els restauradors barcelonins esperaven 
amb candeletes la reobertura després d’aquesta segona aturada. Diu que en aquesta 
fase de desescalada molts dipositen les seves esperances en les terrasses, on hi ha 
una menor restricció que a l’interior del local, però observa que arriba l’hivern.
Apunta que, com que aquesta reobertura de les terrasses coincideix amb els mesos de 
més fred, molts restauradors instal·len estufes i tancaments i fins i tot regalen mantes 
per fer agradable l’estada dels consumidors. Tanmateix, remarca que molts d’aquests 
establiments, després de fer front a les despeses ordinàries i a l’important despesa 
que han hagut de dur a terme per adequar els seus locals, no tenen recursos per 
disposar d’aquest material.
Per això demana al Govern municipal, si és possible, que posi a disposició del sector 
de la restauració una línia d’ajudes destinada a la compra de material per a les 
terrasses durant la temporada d’hivern i per tal de promoure el consum a l’exterior. 
Aclareix que està parlant d’estufes i mantes.

La Sra. BALLARÍN comparteix que cal fomentar el consum exterior en la restauració i 
creu que hi han fet molt, perquè hi ha estudis que expliquen que la transmissió del 
coronavirus dins dels restaurants és quantitativament significativa, de manera que és 
bo treure a fora el consum, tenint en compte que l’OMS diu que la transmissió del
virus a l’aire exterior és molt baixa.
Així doncs, indica que s’han aplicat diferents mesures, com ara l’ampliació de les 
terrasses, la rebaixa de les taxes o el no cobrament que comentaven ara; totes les 
mesures de la campanya de «Compra a prop», que també anava dirigida al sector de 
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la restauració; els convenis que estan treballant amb el Gremi de la Restauració i amb 
restaurants sostenibles, etc.
Constata que el Grup del PP també demanava una qüestió molt concreta: estufes i 
mantes. Indica que les mantes suposen un contacte físic i la normativa de la COVID-19 
i la interpretació que fa el Procicat impedeixen que hi hagi elements compartits.
Respecte al tema de les estufes, explica que el decret que hi havia vigent actualment 
per a les zones ampliades no preveia la possibilitat d’establir estufes, però que a partir 
d’ara canviarà i estarà en el mateix règim que l’ordenança general fins al 2025.
Diu que l’Ajuntament en principi no té la previsió de comprar unes estufes perquè, a 
més, estan cridades a extingir-se, és a dir, que està transitòriament en vigor la seva 
permissibilitat. Per tant, respon que específicament unes mesures de suport, unes 
subvencions per a aquests elements, no, però sí que el Govern municipal té intenció 
d’establir una línia d’ajuts per ajudar la restauració, potser més en general i potser 
una part es podria dedicar aquí.

El Sr. BOU accepta que la regidora Ballarín no accepti el prec. Però diu que això no és 
cap luxe, ja que és important per a ells. Aclareix que les mantes les regalen, de 
manera que és una condició particular, no se la passen els uns als altres.
Finalment, diu que esperarà al Govern de la Generalitat a veure què passa.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1526) Que el govern municipal ordeni la revisió de l’informe econòmic 
corresponent a la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal i la prestació d’altres serveis i, d’acord amb la realitat econòmica i 
turística actual, plantegi segons calgui una modificació de la categoria de zona de les 
diferents ubicacions de la ciutat. I que aquesta revisió de la zonificació es faci buscant 
l’acord amb el sector. 

La Sra. PARERA aclareix que ha demanat tractar els precs separadament perquè 
entenia que el prec que feia el Grup de Cs era molt concret, anava a una mesura molt 
concreta que afectava una zona molt concreta, i el Grup de Barcelona pel Canvi ho 
planteja des d’una altra òptica.
Explica que el seu grup el que planteja és revisar el conjunt de l’estudi perquè és 
evident que, quan es va fer i quan es van qualificar a partir de l’estudi unes zones, 
estaven en una situació de prepandèmia i no tenien ni idea del que els venia després, 
malauradament. Constata que ha vingut una situació molt complicada que ha deixat el 
sector sense turistes i sense clients en moltes de les zones que estan qualificades com 
a zones turístiques.
Per tant, pensa que potser val la pena que, veient que això s’allarga i que es veurà 
quan es torna a la normalitat, revisin una mica l’estudi que es va fer, sobretot sent 
conscients que ara la situació no serà normal ni de lluny i que molt probablement 
tampoc no es retornarà a la mateixa realitat que hi havia abans en un termini breu de 
temps.
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Diu que per això feia aquest prec, en el sentit de tenir aquesta sensibilitat, perquè una 
cosa són les bonificacions, que estan molt bé i les aplaudeix, però les bonificacions són 
sobre zona i, per tant, considera que, a part de les bonificacions, potser val la pena 
valorar un altre cop l’estudi en general.

La Sra. BALLARÍN creu que part dels raonaments ja els ha explicat abans. Diu que 
l’estudi que es va fer tenia la voluntat de posar al dia i de fer més justa tota la 
classificació dels carrers a la ciutat de Barcelona, que era dels inicis de 1970. 
Posa de manifest que no es pot tocar una part sense tocar l’altra, perquè hi ha un 
equilibri conjunt, tenint en compte que la zona 0 no és una zona 0 en abstracte, és en 
comparació amb la resta de zones.
Per això diu que és molt important tenir present dues coses. En primer lloc, que un 
estudi es fa amb una vocació de permanència, no es pot variar d’un any a l’altre. En 
segon lloc, un altre element important a l’hora de demanar una modificació és no 
predeterminar resultats, perquè són qüestions tècniques molt complicades, les que hi 
ha al darrere de qualsevol estudi d’aquest tipus, i no es pot dir si comportarà eliminar 
una zona, variar una zona, etc.
Tanmateix, reconeix que han detectat que hi havia algunes zones en què segurament 
seria necessari afinar una mica més el que són les classificacions. En aquest sentit, 
indica que s’han replantejat poder iniciar un replantejament d’alguns aspectes de 
l’estudi.
Per tant, en aquest sentit, anuncia que no es modificarà absolutament l’estudi, sinó 
que es faran els ajustos pertinents i es veurà com va evolucionant aquesta situació i, 
dins d’una determinada permanència, com poden avaluar-ho de cara a l’estudi. 
Comenta que, dins d’aquests paràmetres, sí que demanaran aquesta revisió tècnica 
de l’estudi.
Li hauria agradat poder acceptar també el prec del Grup de Cs en el sentit aquest, de 
dir que no es farà això en concret perquè estan predeterminant els resultats, però sí 
que hi ha una voluntat i no tenen cap intenció de fer les coses malament, sinó que la 
intenció és fer-ho el millor possible i, per tant, plantejar aquesta revisió.

La Sra. PARERA agraeix l’acceptació del prec. Diu que clarament aquesta és la voluntat 
que té el Grup de Barcelona pel Canvi a l’hora de presentar-ho, i coincideix amb la 
necessitat de fer aquests reajustaments. 

ACCEPTAT

25. – (M1923/1527) Sol·licitem al govern municipal que estableixi, per a cada una de les 
ordenances fiscals, un protocol d’actuació sobre la manera en què l’afectaria un nou 
estat d’alarma o una situació de noves restriccions d’activitat, amb l’objectiu d’oferir 
als diferents agents econòmics un marc estable i previsible en el qual desenvolupar la 
seva activitat. 

La Sra. PARERA creu que si alguna paraula defineix la situació actual en tots els àmbits 
és «incertesa». Constata que hi ha mesures canviants permanentment amb poc marge 
de temps, que s’apliquen també amb molt poc marge de temps, i hi ha mesures de 
moltes administracions que es van sumant, que se superposen o que fins i tot algunes 
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administracions tenen capacitat de modificar les mesures adoptades per altres 
modificacions. Diu que tot això genera molta desorientació i molts dubtes.
Pensa que tots són conscients que tota activitat econòmica s’ha de desenvolupar 
dintre d’un marc de seguretat per tal que els agents que hi intervenen puguin prendre 
les decisions en relació amb els seus negocis.
Per tant, indica que aquest prec va en aquesta línia una mica que, des del mateix 
Ajuntament, es faciliti la presa de decisions a tots els sectors econòmics de la ciutat, 
establint un protocol d’actuació que vagi associat a cada ordenança fiscal, en el sentit 
que tothom tingui molt clar des de l’inici què passa amb aquella ordenança fiscal si 
torna a haver-hi un estat d’alarma, si torna a haver-hi un tancament de l’activitat, si hi 
ha un tancament parcial, etc.
Especifica que és una mica establir una mena de guia d’usos d’aquella ordenança 
fiscal per l’excepcionalitat del moment, sabent ara una mica quines són totes les 
variables de mesures que es poden arribar a adoptar i com poden arribar a afectar 
cada ordenança fiscal.

La Sra. BALLARÍN diu que li agradaria aclarir de què estan parlant. Creu que 
comparteixen totalment que l’activitat econòmica i la seguretat jurídica són un binomi 
indestriable, ja que és molt important per a l’activitat econòmica que hi hagi una 
seguretat jurídica a l’hora d’actuar i de saber com es modificaran les normes o què 
passarà.
Ara bé, destaca que també és cert que la situació del darrer any, que espera que no es 
torni a repetir, no estava prevista. Afirma que per sort hi ha un marc jurídic, des de la 
Llei general tributària o el text refós de la Llei d’hisendes locals fins a la Carta 
municipal de Barcelona, en què hi ha el famós article 13.f, que permet fer decrets 
excepcionals i els ha permès anar reaccionant.
Per tant, constata que el problema és què s’entén per protocol, ja que, si és dir què es 
farà concretament, com actuarà l’Institut d’Hisenda, és una mica complicat. Però 
anuncia que la intenció del Govern és, de cara a les ordenances fiscals, introduir 
algunes mesures, com s’ha fet en altres municipis, per aclarir què passarà si hi hagués 
circumstàncies extraordinàries.
Diu que si és un protocol no ho pot acceptar, però sí algunes previsions normatives en 
el sentit de donar seguretat jurídica i saber què passa quan no es poden obrir les 
terrasses o els preus públics no funcionen. En aquest sentit, sí que pot acceptar el 
prec.

La Sra. PARERA confirma a la Sra. Ballarín que la idea és aquesta. Admet que ha dit 
protocol, però després ha afegit la paraula «guia», potser per suavitzar una mica. 
Aclareix que la voluntat d’aquest prec és senzillament tenir un manual d’ús, que es 
pot fins i tot penjar al web, per saber què passa si es tanquen les terrasses: per 
exemple, que no es cobra mentre estigui tancada, que quan pugui obrir al 30% hi ha 
una reducció d’un import determinat, és a dir, una guia perquè el mateix empresari 
pugui saber què passa amb la taxa que se li aplica si té tancat o si té mig obert.
Especifica que senzillament és això i que no es tracta de canviar els protocols de 
recaptació d’Hisenda ni res de tot això. Insisteix que és senzillament fer una guia o un 
manual d’ús per donar una certa seguretat davant de 25 informacions que arriben a 
l’empresari de 25 administracions diferents, de manera que l’empresari sàpiga segur 
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que per part de l’Ajuntament, en relació amb aquestes ordenances fiscals que 
l’afecten directament, si li passa això s’aplicarà així i si li passa allò altre s’aplicarà així.
Finalment, dona les gràcies per l’acceptació del prec a la regidora Ballarín.

La Sra. BALLARÍN està d’acord amb això. Pensa que és lògic, perquè també forma part 
de la transparència. Comenta que en el moment que s’aproven les ordenances fiscals i 
fins i tot en el moment de la regulació els agradaria introduir-ho també per garantir la 
seguretat jurídica.
Ara bé, indica que realment el que passarà no ho poden saber, però per sort sí que 
han pogut reaccionar. Diu que amb l’experiència que tenen poden preveure algunes 
coses de futur. Per tant, es compromet a fer-ho.

ACCEPTAT

d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/1535) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió 
d’Economia i Hisenda en data 11 de desembre de 2019 amb el següent contingut: 
(M1923/359) Que en el marc de l’aprovació de la regulació dels preus públics de 
l’Ajuntament de Barcelona que s’aproven en Comissió de Govern es treballi 
conjuntament amb tots els agents implicats una tarifa per a joves de 18 a 29 anys en 
els equipaments esportius municipals, a partir de l’any 2021, amb un descompte de 
mínim el 33% del preu de la quota d’adult. 

El Sr. ZAÑARTU recorda que fa gairebé un any el seu grup va fer un prec en la línia que 
l’Institut Barcelona Esports i el Govern municipal treballessin amb els gestors dels 
equipaments esportius de la ciutat per establir una tarifa per a joves de 18 a 29 anys 
en els equipaments esportius municipals, a partir de l’any 2021, amb un descompte 
mínim del 33% del preu de la quota d’adult. 
Així doncs, una pandèmia després i a tocar del 2021, encara que sembli mentida, vol 
saber quin és l’estat de la qüestió. Diu que si una cosa els ha ensenyat a tots aquesta 
pandèmia és que la prevenció és indispensable, i l’esport és una de les millors 
maneres de prevenir pel que fa a la salut abans d’actuar.
Afegeix que la creació d’aquesta quota jove podria ser un incentiu perquè un públic 
que, per motius econòmics, potser està allunyat dels gimnasos acabés abonant-se a
aquests centres esportius municipals.
Conclou que senzillament vol saber com està aquesta qüestió.

La Sra. BALLARÍN reconeix que això no s’ha pogut aplicar, tot i que, efectivament, el 
Govern es va comprometre a treballar per incloure aquesta petició dins del pressupost 
municipal de la ciutat el 2021.
Planteja, però, que és evident que la pandèmia ha obligat tota l’Àrea d’Esports a 
reprioritzar totes les partides econòmiques, focalitzant tots els esforços en un pla de 
salvaguarda i regeneració econòmica de l’esport de Barcelona. Explica que aquest pla 



CCM 11/20 Economia 93/95

inclou un conjunt de mesures per salvaguardar i recuperar l’esport a la ciutat, en el 
qual té un pes molt important la sostenibilitat de l’activitat de les instal·lacions 
esportives municipals, també les ajudes a les famílies que estan en situació de 
precarietat laboral o de vulnerabilitat social i especialment la salvaguarda de la tasca 
de promoció de l’esport i de cohesió social que fan els clubs i les entitats esportives.
Tanmateix, indica que, malgrat no haver avançat en la mesura que el Grup d’ERC 
proposava, el Govern municipal ha fet mesures que creu que també són molt 
importants i de què en comparteixen l’eficàcia des del punt de vista de millora de les 
condicions socials, en el sentit, per exemple, que 3 milions d’euros s’han posat en 
ajuts a clubs i entitats esportives sense afany de lucre, sempre que promoguin 
l’activitat física i l’esport a menors de 18 anys, i també 3 milions d’euros per a 
subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora de 
l’horari escolar de la ciutat per al curs 2020-2021.
Per tant, reitera que no s’ha pogut incloure aquesta mesura i de moment tampoc no 
està inclosa en el pressupost de 2021, perquè l’esport és un dels àmbits més afectats 
per la pandèmia, però anuncia que la voluntat del Govern és treballar per incloure-ho 
quan es pugui en el futur al més aviat possible.

El Sr. ZAÑARTU, d’una banda, agraeix la sinceritat de la regidora, però, de l’altra, 
lamenta que no hagin pogut avançar en aquest aspecte, ja que, com diu la frase 
llatina, mens sana in corpore sano. Sap que els problemes de salut mental seran 
exponencials a partir del desescalament o d’aquest inici del fi de la pandèmia.
Pensa, doncs, que cal seguir treballant perquè això sigui possible. Creu que també 
seria molt important per als poliesportius municipals i per als gimnasos municipals 
que això fos així i poder arribar a nous targets de joves que avui dia no en són socis.
Anuncia que seguirà fent aquest seguiment de prec fins que realment es pugui veure 
sobre la taula.

La Sra. BALLARÍN respon que comparteix absolutament el fons i que per això el van 
aprovar en el seu moment. Creu que el Sr. Zañartu té tota la raó i que té molt de 
sentit, ja que, efectivament, en aquests moments l’esport encara és més necessari 
que mai.
Tanmateix, repeteix que la situació econòmica de tot l’àmbit esportiu és molt 
complicada per entrar en mesures noves. Diu que primer toca aguantar i després 
continuar millorant.

ES DONA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/1548) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 21 d’octubre de 2020, 
amb el següent contingut: (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 
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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 recorda que a la sessió d’octubre el Grup de JxCat va fer una 
proposició aprovada per majoria pel conjunt dels membres sobre com organitzar un 
sistema mensual de gestió de retiment de comptes i d’anàlisi de l’impacte de les 
mesures de suport a l’activitat econòmica.
Indica que cadascuna de les sessions que fan són l’expressió de mesures aprovades, 
precs acceptats, mesures que ja han caducat, és a dir, una infinita quantitat de coses 
que fins i tot és difícil de seguir per part dels que estan tot el dia amb això, de manera 
que s’imagina cada dia la dificultat que té la ciutadania interessada per saber 
exactament on són.
Aclareix que estan proposant no tan sols una mena de retiment de comptes, sinó un 
sistema que els permeti ser eficients per donar claredat a la ciutadania. Constata que 
la crisi implica coses molt complexes i que ells haurien de donar instruments perquè 
fos relativament senzill de llegir què estan proposant, què estan fent i amb quin 
rendiment i amb quin èxit o fracàs s’està produint cadascuna de les mesures.
Especifica que proposaven treballar en temps real, saber exactament què és el que 
cadascuna de les mesures COVID-19 estan representant. Creu que un bon sistema 
d’indicadors ajuda l’Ajuntament a ser més eficient i més transparent i possibilita que 
la ciutadania entengui bé què estan proposant.
Insisteix que no va d’informes trimestrals, sinó d’un sistema de gestió que sigui 
eficient, que els permeti a tots els regidors i a la ciutadania saber cada mesura què ha 
representat. Pensa que no és tan difícil d’entendre. Diu que això ja ho estan fent altres 
ciutats del món i estan tenint èxit, de manera que aquestes ciutats treballen en temps 
real i tothom sap què és i de quina manera s’estan utilitzant els recursos. Opina que és 
una oportunitat magnífica, la que els brinda una situació tan complexa com la d’ara, 
justament per donar-hi resposta. Aclareix que no va d’informes, sinó d’un bon sistema 
de gestió, que ajudaria molt.
Recorda que en el seu moment el Govern municipal va dir que sí, però constata que ja 
han passat dos mesos i encara no en saben res. Per tant, li agradaria saber on són.

La Sra. BALLARÍN reconeix que, efectivament, es van comprometre a fer 
periòdicament un retiment de comptes, encara que no fos específicament mensual ni 
tampoc a totes les sessions de la Comissió d’Economia i Hisenda. Exposa que, d’acord 
amb el compromís adoptat, el passat mes de novembre ja van presentar al Plenari el 
balanç de les mesures implementades des del Centre de Coordinació de la Resposta 
Econòmica en un exercici de transparència. Indica que dins d’aquest balanç van 
presentar les 60 mesures que s’hi detallaven, entre les quals destaquen els 5 milions 
d’euros de subvencions als autònoms, la línia de 12 milions d’euros en microcrèdits 
per a autònoms i pimes, els 2,7 milions d’euros per subvencionar 127 projectes 
d’economia de proximitat als barris, els 10 milions en fons de capital de risc per 
invertir en l’acceleració de pimes, l’increment del 65% de la il·luminació de Nadal i 
tota la campanya, les més de 600 peticions per a les subvencions de digitalització del 
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comerç, que han ampliat fins a 1,5 milions d’euros, i un 74% d’aquests recursos han 
anat directament a pimes i autònoms.
Creu que s’ha fet un retiment de comptes molt clar i es van actualitzant les dades amb 
tota l’agilitat que és possible. Diu que han fet un primer esforç important per anar 
seguint tota l’execució d’aquestes mesures, que també comparteixen.
Entén la inquietud del Sr. Mascarell, que és tenir gairebé en línia uns indicadors de 
com està evolucionant en cada moment cadascuna d’aquestes mesures, però diu que 
de moment no ho tenen. Tanmateix, pensa que l’exercici de transparència i d’agilitat a 
l’hora de donar les dades és importantíssim. Recorda que el mes de juliol es va 
aprovar aquest fons, s’estan executant les mesures, s’ha donat compte i encara no
s’ha acabat l’any. Remarca, doncs, que van amb molta agilitat, tenint en compte que
és una administració pública.

El Sr. MASCARELL diu que li costa d’entendre com el Govern pot respondre això. 
Aclareix que això no té res a veure amb l’informe que van fer, sinó que els estan 
proposant una altra cosa. Té la impressió que la resposta és una presa de pèl. Diu que 
ja hi insistirà, però pensa que no és acceptable el que li ha respost el Govern 
municipal.
Repeteix que estan proposant seriosament treballar un sistema d’indicadors que els 
serveixi a tots. Recorda que es va aprovar per majoria, de manera que el Govern té un 
compromís que no hauria de despatxar d’aquesta manera.

La Sra. BALLARÍN creu que l’exercici de transparència s’ha fet, tot i que és evident que 
no poden elaborar en un mes un sistema com el que el Sr. Mascarell demana. 
Remarca que no ho té cap administració, ni tan sols administracions amb més 
recursos que aquesta.

ES DONA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.55 h. 
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