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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió d'Economia i Hisenda, sessió d'11 de desembre de 2019.

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, l’11 de desembre de
2019, s’hi reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda, sota la presidència de l'Im. Sr. regidor
Jordi Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Montserrat Ballarín
Espuña, Jordi Rabassa Massons, Jordi Martí Grau, 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.: Eloi Badia Casas, Jordi Coronas Martorell, Max Zañartu i
Plaza i Francisco Sierra López, i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, interventor general
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Joan Subirats Humet, Jaume
Collboni Cuadrado, Francesc Xavier Marcé Carol i Ernest Maragall i Mira.
S'obre la sessió a les 16.30 h.
I) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Sessió extraordinària 13 de novembre de 2019
Sessió ordinària 20 de novembre de 2019
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. (0011/20) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 8 de
novembre de 2019, que prorroga el contracte relatiu als serveis de coordinació i gestió del
compromís sostenibilitat adjudicat a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, per
als exercicis 2019-2020, i per un import de 124.364,40 euros (IVA inclòs).
2. (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 15 de novembre
de 2019, que prorroga el contracte relatiu a l'assistència tècnica gestió BD punts interès
ciutat adjudicat a la Sra. Cristina Poveu Rubio, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 36.935,25 euros (IVA inclòs).
3. (2017/818) De la gerent municipal, de 15 de novembre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a l'assistència tècnica de la Direcció d'Economia Social i Solidària, lot 1, adjudicat a
Com Social, UTE, per als exercicis 2919-2020, i per un import de 56.596,17 euros (IVA
inclòs).
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4. (2017/818) De la gerent municipal, de 15 de novembre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a l'assistència tècnica per al Programa de Temps Econ. Cures lot 3 adjudicat a Colectic,
SCCL., per als exercicis 2019-2020, i per un import de 14.208,86 euros (IVA inclòs).
5. (2017/818) De la gerent municipal, de 15 de novembre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a l'assistència tècnica del Departament de Consum i Política Alimentària lot 2 adjudicat
a La Clara UTE, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 28.992,29 euros (IVA inclòs).
6. (1289/19)
Instal·lacions
manteniment
campanya de
(IVA inclòs).

Del gerent de recursos, de 15 de novembre de 2019, que adjudica a
Cacimo 2010, SL. el contracte relatiu als serveis de lloguer, instal·lació,
i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc a la plaça Urquinaona durant la
Nadal 2019, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 18.089,50 euros

7. (2019/658) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 19 de
novembre de 2019, que adjudica a Diomcoop SCCL. el contracte relatiu als serveis de
personal de suport al muntatge, desmuntatge i manteniment de la V Fira de Consum
Responsable i d'Economia Social i Solidària, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
5.469,20 euros (IVA inclòs).
8. (1374/15) Del primer tinent d'alcaldia, de 20 de novembre de 2019, que prorroga el
contracte d'arrendament de la finca del carrer de Santa Fe, 2B coneguda com Torre Llobeta
per poder mantenir l'equipament municipal i les activitats relacionades amb el Centre Cívic de
Torre Llobeta, per un any corresponent al període de l'1 de novembre de 2019 fins al 30
d'octubre de 2020, a favor del Sr. Vicente Fuente de la Cullell, per als exercicis 2019-2020, i
per un import de 62.609,78 euros (IVA inclòs).
9. (16010284) Del primer tinent d'alcaldia, de 25 de novembre de 2019, que prorroga pel
període de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2020, el contracte d'arrendament de
mòduls prefabricats per a ús social i ubicació del Casal de Joves Prosperitat; autoritzar i
disposar la despesa de 36.122,28 euros, a favor de Algeco Construcciones Modulares, SLU.
10. (0896/18) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 21 de
novembre de 2019, que cancel·la i retorna a Iniciatives Events, SL. la garantia definitiva
d'import 9.394,42 euros constituïda per respondre del compliment de serveis de
conceptualització, programació cultural, coordinació, producció, execució i comunicació de les
accions de la Campanya de promoció de Nadal, en suport al comerç de proximitat de l'any
2018.
11. (2018/3) De la gerent municipal, de 21 de novembre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a la Xarxa d'empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) adjudicat a Momentum
Lab, SL., per a l'exercici 2020, i per un import de 58.419,36 euros (IVA inclòs).
12. (20191035) Del gerent del districte de Sant Martí, de 22 de novembre de 2019, que
adjudica a Aktes Serveis Integrals, SL. el contracte relatiu a l'elaboració, gestió i execució del
programa d'activitats de dinamització comercial durant la campanya de Nadal al districte de
Sant Martí, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 39.179,80 euros (IVA inclòs).
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13. (20191035) Del gerent del districte de Sant Martí, de 22 de novembre de 2019, que
allibera la quantitat de 7,26 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del
contracte relatiu a l'elaboració, gestió i execució del programa d'activitats de dinamització
comercial durant la campanya de Nadal al districte de Sant Martí, per als exercicis 20192020.
14. (1249/2019) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 27 de
novembre de 2019, que adjudica a Seguridad Preventiva Cuatro, SL. el contracte relatiu a la
prestació del servei de vigilància, seguretat i control d'accés al perímetre de la plaça
Catalunya durant el desenvolupament de les accions de la Campanya de Nadal, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 17.951,44 euros (IVA inclòs).
15. (2019/399) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de
novembre de 2019, que adjudica a Espai Ambiental, SCCL. el contracte relatiu als serveis de
gestió espai consum responsable, per a l'exercici 2019, i per un import de 24.093,52 euros
(IVA inclòs).
16. (2019/399) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de
novembre de 2019, que declara desert el procediment obert ordinari per a l'adjudicació del
contracte relatiu al personal de vigilància per a la V Fira CR i ESS per haver transcorregut el
termini indicat i l'empresa Seguretat Preventiva Cuatro, SL. no haver complimentat el
requeriment, per als exercicis 2019-2020, i anul·lar la despesa de 42.444,62 euros (IVA
inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 21 de novembre de 2019
17. (3-165/2019) Aprovar l’expedient núm. 3-165/2019 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, derivat de l’ingrés provinent del
conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Europea (Connecting Europe Facility:
“CEF-INMAB”),
en
concepte
de
tercer
i
quart
pagament
INMAB
Gran
INEA/CEF/TRAN/M2015/113, per atendre a les despeses derivades de l’actuació inversora
P.11.6077.04 “Gestió de rondes. Estudi Mobilitat”, per un import total de 280.246,88 euros,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que
consta a l’expedient, referència comptable 19110695; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
18. (3-167/2019) Aprovar l’expedient núm.3-167/2019 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord amb l’ingrés provinent de
l’Institut Català de la Dona per atendre despeses del contracte programa d’Atenció a les
Dones, per un import de 43.700,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
19111395; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
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Acords de la Comissió de Govern de 28 de novembre de 2019
19. (65/2019) Aprovar el traspàs de l’expedient relatiu a la contractació del servei
d’actualització i estudi activitats comercials cens 2018 adjudicat a Infraplan Barcelona ,SL per
acord del gerent de l’Institut Municipal de Mercats el 28 de desembre de 2018, del Pressupost
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 al Pressupost del 2019 per un import
de 46.670,85 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient. Publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donarne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda
20. (2016/1021) Prorrogar per un període comprès des del 01.12.2019 fins al 30.11.2020, el
contracte 16005111-002 que té per objecte Pòlisses assegurances (Ram Vida), adjudicat a
l'empresa VIDA CAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A58333261, per un import
total de 389.465,68 euros (IVA inclòs), 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
389.465,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 292.099,26 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0102; un import (IVA inclòs) de
97.366,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/16205/92211 0102, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l'exercici posterior a l'actual. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de la Direcció de Patrimoni per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
21. (2016/1021) Prorrogar per un període comprès des del 01.12.2019 fins al 30.11.2020, el
contracte 16005085-002 que té per objecte Pòlisses assegurances (Ram no vida), adjudicat a
l'empresa SEGURCAIXA ADESLAS SA SEG Y REASEG, amb NIF A28011864, per un import
total de 2.266.882,72 euros (IVA inclòs), 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
2.266.882,72 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.700.162,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un import
(IVA inclòs) de 566.720,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/22400/93311 0701, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. Requerir l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de la Direcció de Patrimoni per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar-ne compte a la
Comissió d'Economia i Hisenda.
22. (2018/578 (18004319-002)) Modificar el contracte amb número 18004319-002 que té
per objecte la Contractació serveis per a la realització d'auditories de compliment dels
exercicis 2018-2019 del 65% dels ens que depenen de l'Ajuntament de Barcelona i totalitat
de consorcis, fundacions i associacions dependents donant col·laboració i suport a la
Intervenció General, en el sentit d'ampliar i aprofundir l'informe de fiscalització de l'exercici
de l'any 2018. Ampliar l'autorització de la despesa del contracte 18004319-002, per un
import de 11.016,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
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desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'11.016,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22706/93112 0701. Donar-ne compte a la
Comissió d'Economia i Hisenda.
23. (3-170/2019) Aprovar l’expedient núm. 3-170/2019 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, provinents de l’aportació de la
Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al quart trimestre de 2018 i primer
trimestre de 2019, per finançar projectes municipals en matèria de turisme, per un import
total d'1.517.399,16 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19111895; 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 5 de desembre de 2019
24. (3-174/2019) Aprovar l’expedient núm. 3-174/2019 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, provinents de l’aportació de la
Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al quart trimestre de 2018 i primer
trimestre de 2019, per finançar projectes municipals en matèria de turisme, per un import
total de 2.710.798,86 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19112695; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió
d’Economia i Hisenda.
25. (3-175/2019) Aprovar l’expedient núm. 3-175/2019 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord amb l’ingrés provinent del
Ministeri de Sanitat per atendre despeses relatives al Pacte d’Estat contra la violència de
gènere, per un import de 292.434,62 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
19112795; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
26. (3-176/2019) Aprovar l’expedient núm. 3-176/2019 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord amb l’ingrés provinent de
l’European Institute of Innovation and Technology per atendre despeses del EIT Start-Up
Grant Agreement number SUGA 2019 EIT Urban Mobility, per un import de 50.000,00 euros,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que
consta a l’expedient, referència comptable 19112895; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
b) Mesures de govern
c) Informes
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d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
1. (02 OOFF2020) Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal 3.18 Taxes pel servei de
recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars per a 2020 i exercicis
successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient; sotmetre
l’esmentada ordenança fiscal a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes; i tenir per aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal en el
supòsit que no es presentin reclamacions.
El Sr. Badia exposa que la Unió Europea imposa per a l'any 2020 l'obligació d'arribar al 50 %
de recollida selectiva de residus, l'any 2025 s'haurà d'arribar al 55 % i l'any 2030 al 60 %.
Fruit d'aquests objectius, i sabent que a l'àmbit metropolità són lluny d'assolir-los perquè en
aquests moments la mitjana és del 37 %, dos anys enrere es va començar un procés de
reflexió conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per
estudiar el nou full de ruta i un canvi de model en l'àmbit dels residus que permeti complir
amb els objectius europeus, els quals afecten la salut, el medi ambient, les emissions i altres
aspectes. Comenta que la Generalitat té la voluntat d'incorporar la creació de taxes per la
recollida de residus obligatòries per a tots els municipis. De la mateixa manera, dos anys
enrere totes les formacions polítiques varen arribar a un acord metropolità per posar en
marxa de forma imminent una taxa de recollida de residus a tots els municipis de l'àrea
metropolitana.
A continuació, indica que amb aquesta mesura el Govern trasllada al municipi de Barcelona
tots els estudis i el treball fet en aquest àmbit, acord que se suma a les converses que es
varen mantenir al voltant de la nova contracta de residus. Destaca que per fer el canvi de
model cal nova inversió, una ampliació pressupostària i recaptació per poder desplegar els
sistemes de recollida porta a porta, contenidors intel·ligents i plataformes mòbils. Aquestes
mesures, afegeix, han de permetre assolir els objectius europeus i avançar en allò que la
Generalitat defineix com una tarifa justa, que significa pagar pels residus que es generen i,
per tant, que es pugui discriminar de forma individualitzada els veïns que actuen de forma
correcta d'aquells que tenen un comportament incívic pel que fa a la recollida selectiva.
El Sr. Coronas recorda que un any i mig enrere, en el debat sobre la nova contracta de
residus, el Grup d'ERC va plantejar la possibilitat i la necessitat de crear una taxa per la
generació dels residus més perjudicials per al medi ambient i d'aquells que són més cars de
tractar, com ara els inclosos en la fracció resta i en la fracció orgànica. Apunta que la
proposta de taxa que presenta el Govern parla de recollida de residus, de manera que
considera que parteix d'un mal plantejament d'origen perquè s'hauria de parlar de generació i
no pas de recollida. En segon lloc, indica que s'associa l'import de la taxa amb el consum
d'aigua, criteri que el seu grup considera equivocat. De fet, opina que és una contradicció que
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molts grups s'estiguin plantejant la tarifa de l'aigua i que alhora s'imposin càrregues
addicionals vinculades a altres productes en aquesta factura. En conclusió, opina que hi ha un
error de plantejament i s'hauria de revisar.
A continuació, esmenta el cas del municipi de Parma, a Itàlia, on paguen per allò que generen
i identifiquen el residu amb la persona o família que aboca aquest residu al contenidor
pertinent. El seu grup creu que els contenidors de colors no haurien de significar cap cost,
però els residus que generen una contaminació important i, per tant, una despesa important,
són els que haurien de tenir una càrrega si és que es vol assolir l'objectiu de millorar els
percentatges de recollida selectiva. Altrament, aquesta mesura simplement respondria a un
afany recaptador, i això no resoldria el problema.
Per aquestes raons, anuncia l'abstenció del seu grup a la proposta i tindran temps, fins a
l'aprovació definitiva de la mesura, d'intentar corregir aquest plantejament. En cas que això
no sigui possible amb aquest expedient, suggereix la possibilitat d'iniciar-ne un altre de nou.
La Sra. Artadi entén que la proposta de taxa que presenta el Govern municipal no ajuda a
tenir una tarifació més justa ni a augmentar el percentatge de reciclatge, sinó que
precisament fa el contrari. A més a més, indica que es viola el principi de transparència, que
ha de servir per informar, per fer pedagogia, per explicar el cost monetari i ambiental dels
residus. Contràriament, aquest cost es pretén amagar dins del rebut de l'aigua, on es
barregen les taxes de clavegueram i de residus. Critica que el rebut de l'aigua havia de
disminuir i amb aquesta mesura no solament s'apujarà, sinó que generà més confusió als
ciutadans. També es viola el principi que qui contamina més paga més.
D'altra banda, constata que no s'estableixen incentius ni un sistema de bonificacions, tal com
estableix l'acord metropolità de residu zero. Creia que l'objectiu era salvar el planeta i no pas
la hisenda municipal, que és el que considera que fa aquesta mesura.
A continuació, adverteix que el Grup de JxCat estarà molt atent a l'evolució de l'índex de
reciclatge, perquè entenen que precisament s'està incentivant que no es recicli i es
desmobilitza la gent que ja fa bé les coses, atès que continuaran pagant igual,
independentment de l'esforç de cadascú per reciclar.
Seguidament, comenta que el 9 % del rebut de l'IBI ja es destina a aquest àmbit i ara es crea
una altra taxa de manera una mica obscura, que es vincula amb el nombre de viatges a
deixalleries, però sense tenir en compte quin volum de residus s'hi duu. Per tant, opina que
s'estan incentivant els viatges privats a la deixalleria i dur-hi els residus a poc a poc per
reduir el cost de la taxa.
En conclusió, el seu grup creu que aquesta mesura no s'ha enfocat de manera correcta. Pensa
que s'ha de fer un gran esforç per reduir la generació de residus i per aquesta raó reclama
que la feina es faci bé i quan es pugui fer un cobrament individualitzat es tiri endavant.
La Sra. Guilarte subratlla que el Govern municipal no en té prou amb l'apujada de totes les
taxes i impostos existents, i ara decideix recuperar aquesta taxa, que havia estat eliminada
molt temps enrere. Anuncia, doncs, que el Grup de Cs votarà en contra de la proposta perquè
no creu que sigui el moment d'implantar-la i que s'hagi de fer d'aquesta manera. En aquest
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sentit, comenta que l'acord metropolità que ha esmentat el Sr. Badia estableix que l'any 2021
és la data límit per implantar una taxa d'aquest tipus, però que també s'han de dissenyar
sistemes per individualitzar la recollida domèstica de residus per evitar precisament l'aplicació
d'aquesta taxa. Contràriament, assenyala que el Govern ha optat pel camí fàcil i sancionar
primer, per comptes de facilitar els mitjans per tal que els ciutadans puguin reciclar o recollir
els residus de forma òptima.
Tot seguit, reitera que l'any en què s'apugen l'IBI, l'impost de vehicles, la taxa de
clavegueram i altres no és el millor moment per crear aquesta taxa. Pel que fa a la forma,
indica que el Govern amaga aquesta taxa dins del rebut de l'aigua perquè passi
desapercebuda i, per tant, aquesta mesura no és transparent. A més a més, apunta que el
criteri utilitzat per aplicar la taxa a les diferents zones de la ciutat implica que aquells
ciutadans que reciclen correctament poden ser penalitzats si el seu entorn veïnal ho fa
malament i, contràriament, aquells que reciclen incorrectament poden ser premiats si l'entorn
veïnal ho fa bé. Troba absurd, doncs, que aquesta mesura es pugui considerar equitativa i
justa.
Per acabar, el seu grup veu evident que el Govern solament vol recaptar 41 milions d'euros
més, tal com ha planificat. Com que saben que aquest Govern sempre utilitza els diners per
fer el contrari d'allò que predica, reitera el vot contrari del seu grup a la proposta perquè, per
comptes de treballar per als barcelonins, torna a mostrar l'afany recaptador que el
caracteritza. Espera, doncs, que el Govern presenti una altra proposta que sigui assenyada i
que els permeti canviar el sentit del vot.
El Sr. Bou exposa que aquesta nova figura impositiva s'afegeix a l'increment de tres impostos
i sis taxes, i perjudica els contribuents amb rendes més baixes. A més a més, remarca que es
preveu una desacceleració econòmica en el futur pròxim i, per tant, caldria fer una reforma
impositiva que redueixi la pressió fiscal que pateixen els barcelonins i que representa un fre
afegit a l'activitat econòmica. En aquest context, assenyala que el Govern preveu incrementar
un 83 % la taxa de clavegueram, inclosa també en el rebut de l'aigua.
A continuació, manifesta que el Grup del PP està d'acord en la necessitat d'incrementar el
percentatge de residus reciclats per assolir els objectius que marca la Unió Europea. Però
creu que hi ha alternatives millors per gestionar els residus i que no impliquen incrementar la
càrrega impositiva als ciutadans.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del Grup Popular a la proposta i comunica que hi
presentaran al·legacions en el tràmit d'exposició pública.
La Sra. Parera creu que les observacions que han fet els intervinents anteriors es poden
resumir dient que aquesta ordenança és una proposta molt poc madurada, malgrat que
probablement en el tràmit d'exposició pública es pugui madurar una mica més. En tot cas,
troba estrany vincular en un sol rebut el subministrament d'aigua i la generació de residus.
Espera que ningú no tingui cap fuita d'aigua a casa perquè aleshores es generarà un
problema important. Admet que cal trobar alguna forma per quantificar el cost de la recollida
de residus, però no creu que el rebut de l'aigua sigui el millor mètode perquè, malgrat la
reducció del preu de l'aigua, la factura serà més elevada si es té en compte l'augment de la
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taxa de clavegueram i la creació d'aquesta taxa nova. Al capdavall, afegeix, la percepció dels
ciutadans, que són els que paguen el rebut de l'aigua, serà que el servei s'ha encarit.
En conclusió, insisteix que s'ha de reflexionar molt més sobre aquesta qüestió i s'hi han
d'introduir moltes millores. Espera, doncs, que el tràmit d'exposició pública sigui útil per
madurar més aquesta proposta i que tots els grups hi presentin al·legacions, per tal que el
text que s'aprovi definitivament sigui més adequat.
Finalment, considera que intentar bloquejar un tràmit inicial no té sentit i, per tant, anuncia
l'abstenció del Grup de Barcelona pel Canvi per tal de permetre que el tràmit segueixi el seu
curs i que s'hi puguin presentar les al·legacions corresponents.
El Sr. Badia celebra que els grups municipals siguin conscients del problema. Recorda que els
residus sempre han estat vinculats a l'aigua, que ha estat el vector que històricament s'hi ha
aproximat més, després de molts estudis, i que a tot Catalunya sempre ha funcionat
d'aquesta manera.
D'altra banda, desmenteix que aquesta sigui una taxa nova perquè havia estat vigent fins a
l'any 2001 i, per tant, afirma que el Govern no està improvisant res. Tanmateix, subratlla que
si es vol revertir la situació actual s'ha de crear una taxa. I si es vol que l'àmbit de residus no
depengui de l'aigua caldrà aplicar una taxa per generació que sigui justa. A més a més,
comenta que no haurien de parlar del rebut de l'aigua, sinó del rebut de la llar, que inclou el
cicle de l'aigua, el cicle de residus i fins i tot hi podria incloure els consums d'aigua,
d'electricitat i de gas. Opina que aquests consums han de funcionar de manera independent i
cal fer pedagogia per saber què es pot fer per estalviar aigua i una pedagogia diferent per
explicar què es pot fer amb els residus. Per dur a terme aquestes actuacions creu que cal una
taxa. De fet, apunta que no hi ha cap estudi que digui que sense una taxa de residus es
poden generar incentius perquè la població canviï els hàbits. Així, doncs, manifesta que cal
una taxa per canviar els hàbits, perquè la recollida de residus no depengui de l'aigua i per
complir amb els objectius europeus. Indica que totes les administracions s'han posat d'acord
en aquest sentit.
Seguidament, replica que la proposta inclou bonificacions, d'acord amb la Llei 24/2015, i per
tant s'atenen les persones vulnerables i es fan incentius per anar a les deixalleries, però
l'objectiu és la individualització dels rebuts.
En conclusió, comenta que aquesta taxa és necessària i si se n'atura la creació en aquest
moment la llei catalana de la Generalitat l'exigirà. Creu que poden arribar a un acord per
aconseguir que qui contamina més pagui més i que qui recicli bé no hagi de pagar. Remarca
que en aquest moment l'Àrea Metropolitana de Barcelona ja aplica aquesta mesura, de
manera que el municipi que recicla més paga tres vegades menys que el municipi que no
recicla. Apunta que Barcelona se situa a la mitjana dels municipis de l'àrea metropolitana i
paga el doble que Torrelles o Tiana, que han fet un salt qualitatiu en la recollida de residus.
La Sra. Artadi està d'acord que s'ha de crear una taxa de recollida de residus però demana
seriositat i que sigui útil.

9
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
7 de febrer del 2020

CSV: 45f5-c359-c23f-b6da

La Sra. Guilarte subratlla que la creació d'aquesta tasca suposarà un increment fins a un 15
% del rebut de l'aigua. Apunta que no hi ha cap taxa que prevegi un increment d'aquesta
magnitud, tret de la de terrasses. Així, doncs, es poden produir augments de 150 euros en el
rebut de l'aigua i no hi ha gaires famílies que ho puguin assumir. Creu que això que el Govern
anomena pedagogia no és res més que imposició, perquè primer s'imposa la sanció i ja es
veurà si després hi posaran els recursos i els mitjans necessaris per assolir els objectius.
Pel que fa a les bonificacions pel nombre de visites a la deixalleria, apunta que la mesura no
especifica quin és el procediment que ha de seguir el contribuent per aconseguir-les. Per tant,
el seu grup pensa que la creació d'aquesta taxa no solament és precipitada, sinó que en
aquest moment és improcedent, mal planificada i mal pensada.
El Sr. Bou creu que aquesta mesura sí que està ben pensada perquè incloure la taxa en el
rebut de l'aigua és un gran incentiu perquè els ciutadans la paguin, atès que si no ho fan es
quedaran sense aigua.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes
de Catalunya, contrari de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció
d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
2. (EM 2019-12/22) Aprovar, en l’exercici de les competències reservades com a soci únic de
la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), la distribució del dividend a compte del
resultat de l’exercici de 2019 per import de sis milions d’euros (6.000.000,00 euros), de
conformitat amb allò establert a l’article 277 de la Llei de Societats de Capital.
El Sr. Martí Grau exposa que BSM ja va prendre aquest acord en el consell d'administració i
ara pertoca que l'aprovi el Plenari de Consell Municipal, com a junta d'accionistes d'aquest
organisme. Comenta que la previsió de beneficis per a 2019 era de 2.800.000 euros, però al
tancament de l'exercici aquest benefici serà de 12 milions d'euros. A causa d'aquesta
desviació positiva, es va sol·licitar de fer un repartiment avançat de dividends per un import
de 6 milions d'euros. Aquesta mesura es va aprovar amb el vot favorable dels grups de
Barcelona en Comú, PSC i ERC i l'abstenció de la resta en el consell d'administració. Amb
aquest tràmit, doncs, s'eleva al plenari perquè la junta d'accionistes prengui aquesta mesura
en consideració.
La Sra. Guilarte anuncia el vot favorable del Grup de Cs, però voldria saber com pensa
invertir l'ajuntament aquests 6 milions d'euros que ingressarà. Suggereix que podrien servir
per no haver d'incrementar determinades taxes i destinar-los a sufragar els serveis que es
pensen pagar amb els ingressos d'aquestes taxes.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans i Barcelona pel canvi, l'abstenció de Junts per
Catalunya i la reserva de Partit Popular.
3. (DP-2019-27718) Constituir la nova Comissió de Delimitació Territorial de l’Ajuntament de
Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano
(alcaldessa), l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado (primer tinent d’Alcalde i regidor de l’Àrea
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), l’Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid (segona tinent
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d’Alcalde i regidora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat), Sr. Jordi
Cases Pallarès (Secretari General de la Corporació), i el Sr. Ferran Seijas Pérez (Cap del
Departament del Pla de la Ciutat); notificar el present acord als Ajuntaments afectats i al
Departament de Presidència (Direcció General d’Administració Local); i facultar l’Alcaldia per a
la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present
acord, així com per efectuar, mitjançant decret, les delegacions que consideri adients.
El Sr. Martí Grau exposa que el Govern no té previst establir noves fronteres, però és previst
que cada cent anys es faci un estudi per revisar els límits dels diferents municipis. Recorda
que l'any 2007 la Generalitat va engegar aquest procés i, després de les eleccions municipals,
s'ha de tornar a fer el nomenament de les persones que representen l'Ajuntament de
Barcelona a la Comissió de Delimitació Territorial.
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d'ERC. Anuncia el vot favorable del seu
grup atès que es tracta una qüestió tècnica.
El Sr. Mascarell anuncia el vot favorable del Grup de JxCat atès que es tracta d'una qüestió
tècnica. Demana que se'ls informi dels canvis substancials que es puguin aprovar en aquesta
comissió.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Barcelona pel canvi, l'abstenció de
Ciutadans i la reserva de Partit Popular.
4. (CO 2019-12/23) Aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona per al finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira
Internacional de Barcelona”. Autoritzar i disposar a favor de Fira 2000, SA, la despesa total
de 2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2021, d’acord amb
l’establert en el pacte primer I b) del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos. notificar aquest acord a la Fira 2000, SA, la Fira
Internacional de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Facultar a l’Alcaldia per a que pugui efectuar
totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord.
El Sr. Martí Grau exposa que aquesta proposta fa referència a un conveni important, que s'ha
de renovar cada quatre anys i el principal objecte del qual és finançar el deute de Fira 2000
SA per la construcció de la Fira Internacional de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. En
aquest cas, apunta que es fa una previsió d'ampliació de 9 milions d'euros perquè s'havia
previst la realització d'uns actius per valor de 40 milions d'euros, que finalment s'han reduït a
poc més de 31 milions. Per tant, s'ha de cobrir aquesta diferència i l'Ajuntament de Barcelona
n'assumeix el percentatge que li correspon.
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D'altra banda, comenta que els acords anteriors que es varen prendre en forma de protocol
es transformen en conveni. Aquests acords, que recentment es varen aprovar al Consell
General de Fira de Barcelona, són relatius a l'ampliació de la Fira de l'Hospitalet. amb un nou
pavelló connectat al complex firal de l'Hospitalet, i a la rehabilitació dels entorns de Montjuïc,
que incorporarà habitatge, espai per a la Fira, equipaments i la transformació urbana per
construir el que ha de ser la porta de la ciutat a la muntanya de Montjuïc.
El Sr. Puig anuncia el vot favorable del Grup d'ERC a la proposta. Creu que l'Ajuntament de
Barcelona ha d'estar a favor de la Fira. Opina que Barcelona és una gran ciutat perquè en
moments determinats ha sabut pensar en gran i manifesta que la Fira de Barcelona
precisament és un d'aquests projectes en què Barcelona ha de demostrar que és capaç de
pensar en gran.
La Sra. Artadi anuncia el vot favorable del Grup de JxCat a la proposta. Entén que aquesta
mesura ha de servir per continuar millorant la competitivitat i el lideratge de la Fira de
Barcelona. Felicita aquest equipament pels resultats extraordinaris que està obtenint i per
l'eixugament del deute. Comenta que havia passat per una situació difícil i en aquest moment
està en condicions d'encarar un futur que també pot ser complicat. El seu grup, doncs, és
favorable a continuar competint i atraient activitat econòmica.
D'altra banda, pregunta si es va intentar que la convenció de Nacions Unides COP25 es
pogués celebrar a Barcelona quan va marxar de Xile, o si es va acceptar l'actitud
recentralitzadora i es va permetre que es fes a Madrid.
La Sra. Guilarte exposa que la Fira de Barcelona és un referent internacional en l'organització
de congressos i promou el turisme de qualitat i els actius de la ciutat de Barcelona. Per tant,
anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposta. Tanmateix, vol assegurar-se que el
Govern es preocupa per aquesta qüestió i que pot garantir la futura celebració de fires i
congressos i que no es perdin més oportunitats, atesa la situació política i econòmica que
s'acosta.
El Sr. Martí Grau remarca que la Fira de Barcelona és molt important, però en destaca els
resultats espectaculars que ha tingut els darrers quatre anys i apunta que el seu compte
d'explotació constata la potència econòmica que té la ciutat de Barcelona. En aquest sentit,
assenyala que ha fet una facturació de més de 200 milions d'euros, ha eixugat el dèficit i ha
pagat una part del deute, circumstància que no havia passat en altres moments més pacífics
des del punt de vista del conflicte polític viscut a Catalunya.
En conclusió, demana que no es barregin ous amb cargols, afirma que l'economia de la ciutat
va bé i que la captació de fires és positiva. Apunta que dos dies enrere es va reunir el consell
de Fira de Barcelona i dues setmanes enrere ho va fer el Patronat de la Fundació Barcelona
Mobile World Capital i els representants de GSMA varen ser a Barcelona. Destaca que Fira de
Barcelona continua per davant de la Fira de Madrid i que Barcelona continua essent una ciutat
atractiva per a l'activitat econòmica. Demana als grups de l'oposició, doncs, que critiquin el
Govern però no la situació econòmica de la ciutat, que qualifica de bona.
El Sr. Puig està d'acord amb la darrera intervenció del Sr. Martí. No vol donar la impressió
que fa seguidisme del Govern, però comparteix plenament l'anàlisi que l'economia de la ciutat
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va bé. En aquest sentit, esmenta un article del dia anterior al Financial Times en què es lloava
el dinamisme de Barcelona, deia que és una de les ciutats més atractives per a
l'emprenedoria i feia referència als moments de convulsió política, però precisament per dir
que no afecten la marxa de l'economia. De la mateixa manera, apunta que l'economia de
França no va malament pel fet que hi hagi aldarulls al carrer. Admet que els aldarulls són
importants, que es poden condemnar, lloar o entendre, però insisteix que no tenen res a
veure amb la marxa de l'economia. En tot cas, opina que no es fa cap favor a Barcelona quan
s'insisteix reiteradament que la ciutat va malament a causa de la situació política, perquè no
és veritat.
La Sra. Artadi considera que és obvi d'on venen els entrebancs que pateix l'economia
catalana, i esmenta la manca d'inversió, el dèficit fiscal o l'excés de burocràcia. Indica que
aquests fets són reals, que fa molt de temps que les pimes, les cambres de comerç i altres
organismes fa molt de temps que denuncien. Per tant, demana que el debat sigui una mica
més rigorós.
La Sra. Guilarte replica que no es fa cap favor a Barcelona ni a Catalunya negant que han
marxat milers d'empreses a causa del procés independentista.
Pel que fa a la Fira, indica que els esdeveniments es planifiquen amb anys d'antelació, com la
majoria de les fires. Per tant, puntualitza que en la intervenció anterior es referia a totes les
oportunitats que s'han perdut després del 2017. Augura que els anys 2021 i 2022 se'n
coneixeran els resultats i es podrà comprovar que hi ha hagut una davallada en l'activitat
firal.
El Sr. Bou anuncia la reserva de vot del Grup del PP, reserva que fan amb plena consciència.
En tot cas, assegura que mai no ha parlat en contra de Barcelona ni ho farà mai. En segon
lloc, afirma que té molt bona relació amb el Sr. Pau Relat i és un home que fa una gran tasca
a Fira de Barcelona.
La Sra. Parera considera que no és convenient convertir aquest punt en un debat ideològic.
Creu que tots els grups han de buscar l'estabilitat i que la situació de l'economia no respon a
una sola causa, en alguna de les quals està segura que tothom coincidiria i en altres no. En
tot cas, reitera que hi ha una suma de circumstàncies, com el procés independentista i la
manca d'inversions de l'Estat, però insisteix que en aquest punt no han de discutir qüestions
com els aldarulls al carrer i altres reivindicacions.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel canvi i la
reserva de Partit Popular.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
5. (DP-2019-27411) Extingir de mutu acord la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal de la finca de propietat municipal que constitueix el Forn de l’antiga Bòvila situada
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entre els carrer Trueba i Segur, i un espai annex que és part de la finca destinada a parc i
jardí urbà i envolta l’esmentat Forn, atorgada per acord de la Comissió d’Hisenda i
Pressupostos del Consell Plenari de data 17 de juliol de 2008 a favor de la societat Puigfel,
SA, i transmesa a la societat Residencial Nou Hebron, SL, amb autorització de la Comissió
d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Plenari de data 21 de març de 2012, a l’empara
del que preveu la clàusula 14a punt h) del plec regulador de l’esmentada concessió.
Recuperar immediatament la possessió de la finca, d’acord amb el que preveu l’art. 71 i
147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de patrimoni de les
entitats locals. Tornar a la societat Residencial Nou Hebron, SL la possessió derivada del dret
d’ús que també s’extingeix, respecte d’un local de superfície útil de 711,38 metres quadrats
(local A) situat en la planta -1 de l’edifici residencial indicat com a bloc III del Pla de Millora
Urbana per a l’ordenació volumètrica del Sector Taxonera 1 de la Vall d’Hebron, situat entre
els carrers Trueba, Segur i Saturnino Calleja. Iniciar els tràmits per a la devolució de la
garantia definitiva de 95.571 euros, constituïda a la Tresoreria Municipal de conformitat amb
el que preveu la clàusula setena del Plec. Facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
El Sr. Martí Grau exposa que aquest expedient contempla la recuperació d'una concessió per
mutu acord sense compensació perquè en la negociació ja va quedar establert que aquesta
compensació no era necessària perquè el concessionari havia cedit un espai a l'ajuntament.
Destaca que l'acord és important perquè aquest espai podrà complementar el del Casal de
Barri de la Teixonera, que era una demanda veïnal. En tot cas, atès que es tracta de l'extinció
prematura d'una concessió atorgada per a un període més llarg, indica que el Plenari del
Consell Municipal l'ha d'aprovar.
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d'ERC. Exposa que és important recuperar
equipaments per a ús ciutadà i comunitari, que donin vida als barris i permetin recuperar el
teixit social i associatiu, especialment a aquells que són lluny del centre de la ciutat. Remarca
que sovint els equipaments públics són punts de referència per a aquest teixit i, per tant, són
un element essencial per generar cohesió a la ciutat.
El Sr. Mascarell anuncia el vot favorable del Grup de JxCat a la proposta, perquè permet
recuperar aquest domini públic i donar satisfacció a les demandes de les entitats veïnals del
barri de la Teixonera i construir-hi un nou local per a aquestes entitats. Afegeix que aquesta
mesura també permet recuperar un element patrimonial de la història industrial del barri.
També troba lloable la intenció del projecte guanyador de, literalment, recuperar l'ànima
antiga de l'edifici amb un llenguatge contemporani. Opina que aquest és un bon argument per
al conjunt de les iniciatives de recuperació del patrimoni.
La Sra. Guilarte considera que aquesta mesura és positiva i, per tant, anuncia el vot favorable
del Grup de Cs a la proposta.
El Sr. Bou remarca que aquesta mesura s'ha pres de mutu acord i que servirà per guanyar un
equipament per al barri, de manera que anuncia el vot favorable del Grup del PP a la
proposta.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
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Aprovada
6. (DP-2019-27713) Modificar la finalitat del dret de superfície constituït a favor de la
Universitat Pompeu Fabra respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Wellington
núm. 14-16 (Antic Mercat del Peix) i formalitzat pel Notari senyor Lluís Roca-Sastre i
Muncunill en data 24 de novembre de 1997, número 2.094 de protocol, en el sentit que
l’esmentada finca es destinarà a donar impuls a un nou campus de recerca i innovació dins
del projecte Ciutadella del Coneixement, en compliment de les determinacions del Conveni
formalitzat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra el 25 de novembre
de 2019, condicionada resolutòriament aquesta modificació a la no adquisició de fermesa dels
instruments de planejament i gestió urbanística a tramitar de conformitat amb l’esmentat
Conveni; suspendre el pagament del preu del dret de superfície en el seu import actual, fins a
la determinació del nou preu que resulti dels aprofitaments urbanístics resultants dels
instruments de planejament i gestió urbanística a tramitar d’acord amb el pacte tercer del
referit Conveni; sotmetre la modificació a informació pública durant el termini de trenta dies i,
si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord
a definitiu; formalitzar-la en escriptura pública restant inalterables la resta de condicions del
dret; inscriure-la en el Registre de la propietat; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
El Sr. Martí Grau exposa que l'any 1997 es va atorgar un dret de superfície a la Universitat
Pompeu Fabra al carrer Wellington. La intenció inicial era fer-hi el Campus de l'Audiovisual,
que finalment es va instal·lar al barri del Poble Nou. Aquest dret de superfície va quedar viu a
nom de la UPF, la qual fa temps que planteja el projecte Ciutadella del Coneixement. Indica
que ja s'han signat protocols i convenis en aquest sentit, i amb aquest tràmit es deixen sense
efecte les obligacions d'aquell dret de superfície, que s'acabaran de fixar en el moment que
aquest projecte tiri endavant. En aquest cas, creu que allò important no són les qüestions
administratives, sinó l'impuls que pot donar aquest projecte per fer créixer un campus del
coneixement al voltant de la UPF a tocar del parc de la Ciutadella.
El Sr. Puig anuncia el vot favorable del Grup d'ERC. Recorda que en una intervenció anterior
ja ha manifestat que de vegades Barcelona ha sabut pensar en gran i en aquest cas ha estat
la Generalitat qui ho ha sabut fer, perquè els darrers anys ha fet una aposta per la ciència
que té i tindrà un efecte positiu enorme sobre l'economia i sobre la vida de tots els catalans.
Assenyala que a tots els ajuntaments, i en aquest cas al de Barcelona, els correspon aportarhi espais, el bé més escàs de la ciutat però alhora crític. Opina que tothom vol que a la
Ciutadella es construeixi un gran pol de recerca i docència, i aquest tràmit n'és un pas
fonamental.
El Sr. Mascarell exposa que un dels aspectes més importants i destacats de les polítiques
públiques del Govern de Catalunya durant els darrers vint anys ha estat justament el foment
de la recerca i convertir-la en un dels elements de referència de la vida econòmica i social del
país. Opina, doncs, que amb aquesta mesura es consolida aquesta tendència. El Grup de
JxCat considera que els centres de recerca són un dels actius de present i de futur de la ciutat
de Barcelona i, per tant, entén que és positiu convertir un aparcament i un mercat del peix en
un campus del coneixement, que té la possibilitat d'acollir un conjunt important de centres
que ja existeixen, però que creixeran i milloraran a partir d'aquesta nova ubicació. El seu
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grup té l'objectiu que Barcelona esdevingui un dels pols de producció científica europeus i
amb aquesta mesura es fa un pas endavant en aquesta direcció. Per tant, creu que estan en
condicions d'aconseguir que la recerca a Barcelona sigui un element de referència per a
l'economia i la vida social del país.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta.
La Sra. Guilarte anuncia el vot favorable del Grup de Cs. Creu que els termes acordats entre
l'Ajuntament de Barcelona i la UPF són positius. Assenyala que l'adscripció d'aquesta finca al
projecte Ciutadella del Coneixement pot afavorir les sinèrgies entre la investigació i la
innovació. Recorda que el seu grup sempre ha apostat per la col·laboració publicoprivada i per
l'economia del coneixement. Remarca, doncs, que aquest objectiu és ambiciós i espera que
aquesta zona del parc de la Ciutadella es converteixi en un pol del coneixement de referència
a Europa. També espera que permeti obrir la Ciutadella al mar.
El Sr. Bou anuncia el vot favorable del Grup del PP a la proposta perquè la nova finalitat
d'aquest dret de superfície serà l'impuls d'un nou campus de recerca i innovació, una notícia
que els sembla excel·lent. Tanmateix, espera que es compleixi amb la finalitat acordada i que
es torni a incomplir com va passar en la darrera ocasió.
El Sr. Martí Grau assenyala que en aquest moment l'ajuntament ha arribat a acords i
preacords ferms per fer créixer els espais universitaris amb la Universitat Oberta de
Catalunya, amb la Universitat de Barcelona, amb la Universitat Politècnica de Catalunya i amb
la Universitat Pompeu Fabra. Així, doncs, el que han de fer és garantir que tots aquests pols,
que necessiten la potència intel·lectual de la ciutat, puguin créixer i desenvolupar-se.
A continuació, replica al Sr. Puig que pensen en gran sobretot quan pensen junts. En aquest
cas, com en el cas de Fira de Barcelona, indica que el projecte no és de ningú en concret, ni
tan sols és fruit de la col·laboració publicoprivada, sinó de la col·laboració entre institucions
públiques, que considera que cada vegada és més important per elaborar grans projectes en
els àmbits de la recerca, de la promoció econòmica i de les grans plataformes que necessita
el país i que s'han d'enfortir de cara al futur. Creu que en aquesta sessió han parlat de dos
projectes que són especialment significatius per a Barcelona i també per a Catalunya.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada
El president anuncia que es tractaran conjuntament els punts 7 a 13 de l'ordre del dia, que
tracten de qüestions similars.
7. (2018-27330) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Roger de Flor davant el núm.111 amb el núm. del codi
d’activitat 312, formulada pel senyor Juan López de Letona Garoña 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.
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El Sr. Martí Grau exposa que amb aquests expedients es declara l'extinció de la concessió
d'ús per a un seguit que quioscos. Indica que la venda de premsa ha disminuït i aquesta
circumstància fa que l'activitat dels quioscos també minvi. Entén que aquests punts no
impliquen gaire debat i només cal acceptar el retorn de l'espai ocupat per aquests quioscos al
domini públic. Però afegeix que, davant d'aquesta situació, l'ajuntament planteja retirar els
quioscos en els casos que representen un obstacle a l'espai públic, tal com demanen els veïns
en algunes zones de la ciutat. Però per a aquells que no representen cap conflicte, estudien si
es poden destinar a algun altre tipus d'activitat. En aquest sentit, el Govern va encarregar un
estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona, que va recollir experiències d'arreu del món i
en va fer un informe interessant. A partir d'aquí, varen començar a treballar amb l'Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat per estudiar de quina manera es podia utilitzar
aquest actiu que recupera la ciutat per impulsar processos d'integració dels col·lectius més
desafavorits. Aquesta és l'actuació que es proposa de fer el Govern municipal, doncs, en els
casos que aquestes instal·lacions no generin una dificultat per a la ciutat.
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d'ERC. Recorda que durant el mandat
passat aquesta era una qüestió habitual per a la comissió, en què es va produir un degoteig
de renúncies de concessions de quioscos. Aquesta circumstància, afegeix, a més a més de
constatar la situació que travessa la premsa escrita i el canvi social que es produeix en aquest
àmbit, ofereix una oportunitat perquè allibera uns espais públics de titularitat municipal que
es poden destinar a molts usos, com ara garantir altres serveis als ciutadans. A més a més,
indica que si aquests espais tenen activitat il·luminen els carrers, i generen seguretat.
Tot seguit, recorda que durant el mandat anterior es va parlar d'un pla de quioscos i pregunta
al Govern què s'ha fet en aquest sentit. Insisteix que es tracta d'un patrimoni municipal al
qual l'ajuntament té l'obligació de donar un ús, per exemple per impulsar polítiques d'inclusió
o d'emprenedoria, per permetre un ús alternatiu d'aquests espais i adequat a la situació
actual.
El Sr. Mascarell recorda que en punts anteriors s'ha esmentat la necessitat de pensar les
ciutats en gran, consideració que comparteix, especialment en el cas de Barcelona.
Tanmateix, puntualitza que també cal saber pensar les ciutats en detall. En aquest cas, opina
que es tracta d'un detall que no és menor des de tots els punts de vista, perquè aquesta
qüestió té una dimensió laboral, social i fins i tot paisatgística. En aquest sentit, apunta que
en la iconografia de la ciutat els quioscos han jugat i juguen un paper molt important. Per
tant, creu que, més enllà de la prova pilot, de la qual no n'han tornat a saber res, caldria
treballar més a fons el pla de quioscos, perquè reconeix que n'hi ha alguns que fan nosa, però
remarca que la majoria fan una aportació a l'espai públic que caldria tenir en consideració.
Pel que fa als nous usos dels quioscos, recorda que quan es varen crear varen significar una
oportunitat per al món de la premsa i, de la mateixa manera, en aquest moment poden ser
una oportunitat per definir zones i àmbits de la ciutat amb una millor qualitat dels serveis.
En definitiva, al Grup de JxCat li sembla que seria molt útil fer un estudi detallat que
contemplés els aspectes laborals i paisatgístics, amb unes conclusions que permetin orientar
el conjunt de recuperacions d'aquestes concessions, que està segur que es continuaran
produint durant els propers anys.
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La Sra. Guilarte exposa que els quioscos formen part de la fesomia de la ciutat i donen una
sèrie de serveis. Així, doncs, constata que quan es tanca un quiosc el barri és perd una mica
de vida, perquè són un punt de trobada i d'informació. El Grup de Cs creu, doncs, que
l'ajuntament té l'obligació, tant com sigui possible, d'intentar rehabilitar aquests espais i
donar-los un ús que reverteixi en benefici de la comunitat. El seu grup sap que l'ajuntament
va destinar 39.000 euros a fer una diagnosi de la situació per tal de presentar un pla
estratègic per a la renovació i la modernització dels quioscos, encàrrec que es va fer a una
empresa privada. Recorda que el seu grup durant el mandat anterior ja va demanar
reiteradament que s'elaborés aquest pla estratègic i per tant voldria conèixer les conclusions
d'aquest estudi. També voldria saber en quin punt es troben les proves pilot que s'han fet i
quin potencial de creació de llocs de treball poden tenir aquests espais un cop recuperats.
El Sr. Bou assenyala que el Grup del PP accepta el retorn d'aquests espais al domini públic.
Tanmateix, pregunta quines causes han provocat aquestes renúncies. En segon lloc, opina
que és important donar un ús alternatiu als quioscos que tanquen perquè significaran una
oportunitat per a la ciutat, però pregunta si el Govern té cap projecte per a aquests espais.
La Sra. Parera anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a tots els punts.
Troba interessant que es replantegi el model de quioscos i que s'estudiï si se'ls pot donar un
ús alternatiu. Remarca que quan es tanca un quiosc hi ha algú que perd la feina, per tant,
una font d'ingressos per a una persona i sovint per a una família. D'altra banda, creu que
també haurien de reflexionar sobre com es pot incentivar el consum de premsa en paper i de
llibres, perquè també és un hàbit important.
El Sr. Martí Grau està d'acord amb les reflexions que s'han fet sobre la importància històrica
que han tingut els quioscos en una ciutat mediterrània com Barcelona. Tot i així, creu que els
grups municipals també estaran d'acord que s'ha de trobar la manera perquè aquestes
instal·lacions trobin un ús alternatiu si la seva activitat tradicional no es pot sostenir. Apunta
que això és difícil a causa de les dimensions reduïdes dels quioscos.
Tot seguit, comenta que l'estudi que es va encarregar assenyalava que aquests espais es
podien destinar a quatre tipus d'activitats alternatives: serveis de micrologística, serveis
d'informació al barri i al turisme, serveis de promoció i venda de productes vinculats al barri o
serveis mediambientals, tots ells amb problemes a causa de les dimensions reduïdes
d'aquestes instal·lacions. Al Govern li va semblar més lògic destinar-los a activitats que
tinguessin una funció d'inserció social, raó per la qual es va arribar a un acord amb l'Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat, al qual s'han cedit deu quioscos que no representen
un impediment per a l'espai públic i anuncia que segurament el mes de gener de 2020
s'obriran els dos primers. En tot cas, remarca que sempre hi ha d'haver un projecte que
asseguri que aquesta activitat es podrà mantenir en el temps. Per tant, indica que costa
trobar una activitat econòmica que reuneixi aquests requisits.
D'altra banda, recorda que temps enrere es va prendre la decisió que els recursos que genera
la publicitat dels quioscos fossin per al quiosquer, de manera que aquesta mesura els permet
d'obtenir uns ingressos de 9.000 euros l'any, però aquesta quantitat és insuficient per
mantenir l'activitat. També admet que es pot intentar promoure la venda de diaris en paper,
però considera que aquesta via no seria gaire efectiva i, per tant, conclou que és molt difícil
que els quioscos puguin mantenir l'activitat econòmica. Tanmateix, assegura que el Govern
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dona importància a aquesta qüestió i farà tot el possible perquè les proves pilot funcionin i es
puguin estendre.
Per acabar, informa que actualment a Barcelona hi ha 335 quioscos, dels quals 276 estan
adjudicats, i molts d'ells segurament viuen de vendre records, regals i llaminadures, i no pas
diaris en paper. Dels altres, 59 estan vacants i d'aquests el criteri del Govern és que 40
s'haurien de retirar perquè són en carrers estrets, de poc trànsit de vehicles i persones, i
seria impossible destinar-los a una altra activitat. Els altres deu, tal com ja ha dit, s'han cedit
a l'IMPD. En la mesura que es vagin produint renúncies de concessió en els 276 quioscos
adjudicats, el Govern haurà d'ampliar aquest projecte i s'hauran de buscar altres col·lectius
que puguin estar interessats a mantenir l'activitat, perquè en alguns espais pot tenir sentit i
pot ajudar a dinamitzar el comerç, l'activitat a l'espai públic i fins i tot la seguretat. En tot
cas, insisteix que aquests espais molt reduïts i que és molt difícil trobar activitats que puguin
sostenir un sol salari.
El Sr. Mascarell pregunta quan finalitza cadascuna de les concessions, perquè així sabran quin
és l'horitzó que es planteja.
El Sr. Martí Grau respon que demanaran a Patrimoni que en faci la relació.
La Sra. Guilarte demana que el Govern els faciliti els informes que s'han fet per tal de poderlos analitzar.
El Sr. Bou pregunta quins impostos i taxes pagaven els quiosquers.
El Sr. Martí Grau diu que ho esbrinarà i li farà arribar la resposta.
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-2019-27353) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Creu Coberta núm.128 amb el núm. del codi d’activitat
84, formulada pel senyor Kishor Tekchandani 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.
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada
9. (2019-27400) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Muntaner 85/València amb el núm. del codi d’activitat
386, formulada per la senyora M. Carmen Vives Guitart i, en conseqüència, declarar extingida
l’esmentada concessió; i retornar al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions
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fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la
concessió.
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada
10. (DP-2019-27442) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Garcilaso davant el núm.2 (Gran de la Sagrera) amb el
núm. del codi d’activitat 324, formulada pel senyor Antonio Vargas Castro 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.
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada
11. (DP-2019-27598) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Felip II davant el núm.126 cantonada amb el carrer Olesa
amb el núm. del codi d’activitat 121, formulada per la senyora Maria Josefa Luque Rodríguez
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.
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada
12. (DP-2019-27640) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Treball 236 cantonada amb Rambla Guipúscoa amb el
número del codi d’activitat 377, formulada per la senyora Maria del Carmen Vilaclara Rubio 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.
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
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Aprovada
13. (DP-2019-27709) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Aribau núm.109 amb el núm. del codi d’activitat 12,
formulada per la senyora Cristina Anés Prades 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.
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada
14. (DP-2019-27704) Autoritzar a la societat Reale Seguros Generales SA per a la transmissió
a la societat del mateix grup Inmobiliaria Grupo Asegurador Reale SA, com a nou titular de
l’edifici A de la Via Augusta núm. 258 en virtut d’escriptura de segregació atorgada pel Notari
de Madrid senyor Antonio Luis Reina Gutiérrez el 4 de setembre de 2018, número de protocol
7.340, de l’autorització d’ús privatiu proindivisa respecte del pas d’accés soterrani per a
vianants que comunica l’esmentat edifici A (Via Augusta núm. 258) i l’edifici B (Via Augusta
núm. 252) amb el Jardí de les Tres Torres; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
El Sr. Martí Grau exposa que en aquest cas es tracta del traspàs d’un dret immobiliari entre
dues societats i el Govern entén que no hi ha cap causa d’interès públic que impedeixi
aquesta transmissió perquè es mantenen totes les condicions del dret i la titularitat de la
concessió correspon als titulars dels edificis. Per tant, considera que aquesta transmissió s’ha
d’autoritzar
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Tenint en compte que es tracta del
dret de pas entre dos edificis, considera que és lògic que siguin els titulars d’aquests edificis
els qui en tinguin el dret d’ús privatiu. Per aquesta raó, anuncia el vot favorable del seu grup
a la proposta.
Votació 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.
Aprovada
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
El president comenta que quan es valida l’ordre del dia s’intenta acumular per al debat tots
els punts similars, però els grups i el Govern tenen el dret de decidir que els volen debatre
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per separat. En aquest cas hi havia la proposta de debatre conjuntament els punts 15 i 22,
però atès que el Govern ha demanat que es tractin per separat anuncia que no s’acumularan.
La Sra. Ballarín entén que hauria d’argumentar per quina raó el Govern s’oposa a aquesta
acumulació. Apunta que la proposició demana que es faci un canvi en aquesta ordenança i el
prec en proposa la supressió, i per aquesta raó considera que és més convenient que ambdós
punts se substanciïn a part.
El president creu que no cal argumentar res. La Presidència simplement fa la proposta de
tractar punts conjuntament i, si el Govern o qualsevol grup, pel motiu que sigui, consideren
que no és convenient, es tracten per separat.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
15. (M1923/360) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a reduir
substancialment l’augment proposat en l’Ordenança Fiscal 3.10 en l’àmbit que afecta la
tributació de l’ús privatiu del domini públic de les terrasses.
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Exposa que el seu grup sempre ha
defensat que és positiu que hi hagi activitat diversa a l’espai públic. Tanmateix, s’ha de tenir
en compte que Barcelona és una ciutat molt densa, especialment en les zones més
turístiques, com el centre o la Sagrada Família, entre altres, situació que genera algunes
tensions. El seu grup també ha defensat sempre que les empreses que es beneficien de l’ús
de l’espai públic han d’aportar recursos per permetre a l’ajuntament dur a terme les
polítiques públiques oportunes per compensar l’ús privat d’aquest bé públic.
Pel que fa a l’ordenança de terrasses, recorda que el Govern va presentar la proposta inicial
per reformar-la, juntament amb altres taxes i tributs, i el seu grup en comparteix el criteri de
zonificació, que ja es contemplava en el PEUAT, perquè l’ús de l’espai públic no pateix les
mateixes tensions arreu de la ciutat, de manera que els beneficis econòmics privats també
són diferents. Tot i així, també creuen que la taxa de terrasses anterior no reflectia el cost
d’oportunitat que suposa l’ús de l’espai públic. Tanmateix, considera que l’augment de la taxa
que proposa el Govern és desmesurat, que en alguns casos arriba fins al 400 %. Per tant,
considera que cal negociar, tal com ho estan fent, per establir un augment de la taxa
assumible per tothom.
A continuació, creu que les negociacions que mantenen amb el Govern són positives, però cal
concretar diversos aspectes. Per aquesta raó, mitjançant aquesta proposició pretenen
accelerar aquestes converses. Apunta que el seu grup dona suport al Gremi de Restauració en
la denúncia sobre l’increment injust de la taxa de terrasses. Aquest suport, afegeix,
s’expressa mitjançant la denúncia o la protesta, però també amb la responsabilitat de
negociar, malgrat el risc que, tot i que es millori la taxa actual, el resultat no sigui satisfactori
per a tothom. El seu grup assumeix aquest risc de bon grat perquè la seva responsabilitat des
de l’oposició, com a força política principal de Barcelona, és treballar pels barcelonins i pels
sectors econòmics de la ciutat.
En conclusió, està d’acord amb les queixes que es fan, però està segur que el sector de la
restauració agrairà aquest esforç negociador per millorar-ne la situació.
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La Sra. Artadi exposa que el Grup de JxCat és favorable a l’increment de la taxa de terrasses i
vetlladors, i recorda que aquesta qüestió ja s’ha tractat diverses vegades a la comissió.
Després d’escoltar l’exposició de la iniciativa, troba que és difícil definir el sentit del vot del
seu grup perquè no queda clar què vol dir exactament l’expressió “reduir substancialment la
taxa”. Estan d’acord a modificar la proposta del Govern i reduir substancialment l’increment
d’aquesta taxa, però no poden saber si comparteixen l’acord a què han arribat el grup
proposant i el Govern perquè no l’han explicat.
A continuació, comenta que un restaurant del carrer d’Enric Granados que té una terrassa
amb deu taules fins ara pagava 2.000 euros i segons la proposta del Govern n’hauria de
pagar més de 10.500. Pregunta com quedaria aquesta situació després de l’acord esmentat.
En tot cas, remarca que, a més a més de les tensions que genera l’ocupació de l’espai públic,
també es produeixen efectes positius, perquè les terrasses donen vida a la ciutat i fan els
carrers més segurs. A més a més, afirma que en aquest cas apujar la taxa no significarà
augmentar la recaptació, perquè aquesta mesura provocarà que hi hagi menys taules a les
terrasses, menys treballadors i, per tant, menys despesa. Així, doncs, al seu grup li preocupa
la combinació de l’apujada d’impostos i l’increment dels preus de lloguers comercials, que han
pujat per a tothom, per als habitatges i també per als comerços, sobretot per als negocis
familiars. En aquest sentit, no els agrada la transformació que s’observa a la ciutat, que
passa de tenir negocis familiars de bars i restaurants a grans marques tèxtils, que són les
úniques que es poden permetre pagar els lloguers actuals. Considera que la ciutat hauria de
tenir tot tipus de negocis, però constaten un canvi en la fesomia de Barcelona que consideren
que no és convenient.
Tot seguit, apunta que el seu grup està d’acord amb la proposta que ha fet el Gremi de
Restauració. En aquest sentit, reitera que estan d’acord que s’ha de produir un increment de
la taxa per sobre de l’IPC i que s’haurà d’anar actualitzant, perquè feia molts anys que s’havia
congelat. Tanmateix, subratlla que en determinades zones del districte de Ciutat Vella és
heroic mantenir els locals oberts i entén que no és lògic que tot el districte tingui la mateixa
tarifació perquè hi conviuen realitats molt diferents. Així, assenyala que no es pot posar els
bars i restaurants que són en zones amb índexs elevats de delinqüència en la mateixa
categoria que altres.
Per acabar, el seu grup està d’acord amb el fraccionament, que es podria fer amb la tarifa
plana, i també creu que els augments de la taxa superiors al 100 % s’haurien d’aplicar de
manera progressiva.
En conclusió, demana més informació per poder decidir el sentit del vot del seu grup.
La Sra. Guilarte exposa que a Barcelona hi ha devers 5.500 terrasses que donen feina a
70.000 persones. Constata, doncs, que el sector de la restauració és un motor econòmic per
a la ciutat i crea ocupació. A més a més, no es coneixen queixes cap a aquest sector, més
enllà d’aquells establiments que hagin vulnerat la normativa, als quals cal sancionar i fer-los
complir la norma. Tanmateix, denuncia que el Govern, que permet la venda il·legal, no
sanciona aquesta activitat i a més a més la finança en detriment de la seguretat, de manera
que és un greuge i un perjudici per al comerç de la ciutat i per a l’espai públic, va emprendre
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una creuada contra les terrasses durant el mandat anterior, a la qual s’ha sumat el PSC, que
anteriorment la criticava i ara la justifica.
Tot seguit, considera que multiplicar aquesta taxa per dos, per quatre i en alguns casos fins i
tot per set és una barbaritat, de manera que ha deixat de ser una taxa i ha esdevingut una
sanció encoberta. Pregunta, doncs, si el Govern té l’ànim de liquidar les terrasses. El Grup de
Cs entén que és tan greu apujar la taxa com imposar aquesta mesura sense consens, sense
escoltar el sector, sense tenir en compte la realitat ni les dificultats per les quals travessa i
sense valorar la contribució que fan a Barcelona. A més a més, apunta que s’ha confirmat que
el Govern municipal funciona com un tripartit de facto amb ERC, circumstància que han
denunciat des de l’inici del mandat, com ho demostra el fet que hagin pactat l’aprovació de
les ordenances fiscals i dels pressupostos.
D’altra banda, considera que aquesta proposició es presenta per emblanquinar una decisió
que ja s’ha pres i que no saben justificar. Així, comenta que dies enrere tots plegats varen
assistir a un acte de protesta del Gremi de Restauració, on va quedar molt clar el
posicionament d’ERC. Amb aquesta iniciativa demanen una reducció sense concretar de
l’augment de la taxa que es proposava, que es deixa a criteri del Govern.
Per acabar, el seu grup fa una esmena in voce i demana al grup proposant que insti el Govern
municipal a retirar la proposta actual i que es convoqui una mesa tècnica, que inclogui el
sector, i que s’iniciïn les converses per consensuar la modificació de l’Ordenança fiscal 3.10,
que afecta la tributació per l’ús privatiu del domini públic de les terrasses.
El Sr. Bou exposa que el sector de la restauració possiblement és un dels més afectats per les
dues grans crisis que Barcelona ha patit durant els darrers mesos, la crisi d’inseguretat
durant l’estiu i el que qualifica d’octubre negre. Apunta que aquestes crisis han suposat un
descens de la facturació en un moment d’incertesa econòmica, situació a la qual els
restauradors han fet front amb sacrifici, esforç, amor a la feina i respecte pels clients. El
sector no es podia esperar, però, que el Govern municipal, que l’hauria d’ajudar i defensar, li
clavés el cop més dur possible, un increment fiscal totalment desproporcionat.
A continuació, recorda que la setmana anterior molts dels regidors d’aquesta comissió varen
participar en l’acte de protesta convocat pel Gremi de Restauració contra l’increment abusiu
de la taxa de terrasses, que en alguns casos es multiplica per quatre. El Grup del PP
considera que els restauradors tenen raó i, per tant, aquesta apujada que proposa el Govern
no es pot aplicar, tal com va reivindicar el sector clarament i massivament.
Per aquesta raó, el seu grup va demanar al Govern que retirés qualsevol apujada de tarifes
superior a l’increment de l’IPC. Lamenta que el grup proposant hi votés en contra amb
l’argument que actualitzar les taxes segons l’IPC era insuficient. Tanmateix, en un moment de
desacceleració econòmica, amb perspectives incertes i episodis d’inseguretat com els que ha
viscut la ciutat, la qual encara en pateix les conseqüències, el seu grup considera que apujar
les taxes segons l’increment de l’IPC és una mesura responsable. Així, doncs, anuncia el vot
favorable del seu grup a la proposició per responsabilitat. Tanmateix, confia que hi haurà
negociació i pacte, perquè li preocupa molt la manca de precisió que contenen el text de la
proposició i la intervenció del Sr. Castellana. Està segur que els restauradors també
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reclamaran més concreció. Així, doncs, reclama que l’apujada proposada es redueixi
dràsticament atès que era excessiva.
Finalment, adverteix que el seu grup esperarà l’acord al qual arribi el nou tripartit que formen
Barcelona en Comú, el PSC i ERC. Si constaten que finalment l’increment de la taxa és
superior al de l’IPC, avisa que aquest serà un argument per votar en contra de l’aprovació de
les ordenances fiscals.
La Sra. Parera assenyala que és complicat determinar el sentit del vot. El Grup de Barcelona
pel Canvi és favorable a reduir substancialment l’increment proposat de la taxa de terrasses,
tal com ja han dit durant la tramitació, però no sap què significa exactament l’expressió
“reduir substancialment” perquè el concepte que en té el seu grup pot no coincidir amb el que
en tenen el grup proposant i el Govern, que és qui prendrà la decisió final. En tot cas, creu
que és evident, i que tots els grups hi estan d’acord, que aquest increment que es proposa
s’ha de reduir perquè en cas contrari hi haurà establiments que, entre l’increment de la taxa i
el canvi de zona, poden veure com es multiplica la taxa per taula per quinze, situació que
qualifica de barbaritat. Així, doncs, reclama que aquesta mesura s’estudiï amb molta calma i
que tothom sigui conscient del cop econòmic que estan a punt d’imposar a un sector que
tampoc no guanya tants diners.
Per acabar, esperarà el segon torn d’intervencions per saber si el grup proposant concreta
aquesta reducció substancial i què n’opina el Govern, i decidir si donaran suport o no a la
iniciativa. Manifesta que no volen votar favorablement a una proposta que ja estigui acordada
amb el Govern però que, un cop coneguda, no els convenci.
La Sra. Ballarín recorda que durant les darreres setmanes, des que es varen aprovar
provisionalment les noves ordenances fiscals, entre les quals hi ha les que afecten terrasses i
vetlladors, han parlat reiteradament d’aquesta qüestió. Assenyala que aquestes taxes estaven
congelades des de l’any 2010 i hi ha un convenciment general que eren inusualment
reduïdes.
Dit això, comenta que per elaborar la proposta d’ordenances fiscals en primer lloc es va fer
un estudi tècnic sobre les zones de la ciutat. Recorda que la classificació dels carrers de la
ciutat era anterior a l’any 2000, quan encara existia l’IAE, i això significava per exemple que
la Rambla del Raval no existia. En aquests casos, els establiments han patit un augment de
taxes per raons òbvies. Replica a la Sra. Artadi que a Ciutat Vella hi ha quatre tarifes
diferents i, per tant, no és certa l’afirmació que s’aplica la mateixa tarifa a tot el districte.
Continuant amb l’estudi tècnic que esmentava, indica que s’hi feia una comparació entre
diferents ciutats europees, com Milà o Roma, i a la proposta final les taxes encara són
inferiors a les de Milà, que és una ciutat equiparable a Barcelona.
En segon lloc, apunta que es va fer un estudi detallat sobre la demanda, l’ocupació i els preus
per metre quadrat, el qual conclou que en les zones de la ciutat que tenen menys dinamisme
econòmic les taxes s’abarateixen, com passa la Via Júlia, on una taula amb quatre cadires
passa de pagar 0,55 euros el dia a 0,49 euros el dia. Remarca que hi ha zones de la ciutat on
aquest abaratiment encara és més important. En altres zones, en canvi, hi ha hagut
increments perquè les taxes no s’havien actualitzat des de l’any 2000, i en alguns casos
aquest preu per taula i dia pot passar d’1 a 4 euros.
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A continuació, recorda que el Govern sempre ha mantingut que aquesta és una proposta
tècnica per començar el debat. Fins aquest mateix dia les ordenances han estat en exposició
pública i durant aquest període s’hi han pogut presentar al·legacions, tal com han fet els
grups municipals i diferents sectors econòmics. Agraeix, doncs, aquesta feina i que s’hagin
presentat dins del termini. Tal com havien manifestat, han escoltat el Gremi de Restauració,
PIMEC i altres sectors econòmics, i assenyala que tothom ha demanat que es redueixin les
taxes que es proposen. El Govern entén que el debat sobre les ordenances va lligat amb el
dels pressupostos perquè qualsevol modificació de les taxes tindrà un impacte en la
recaptació final, de manera que cal valorar conjuntament les despeses i els ingressos que
contemplin els pressupostos. Creu que aquest és un exercici de responsabilitat perquè
solament així es pot tenir una visió global sobre les polítiques que es poden fer a la ciutat.
Tot seguit, indica que el Govern manté converses amb el Grup d’ERC i en aquest context,
amb la responsabilitat de treballar per un acord de ciutat, estan d’acord a pactar aquesta
rebaixa de la taxa que es proposa.
El Sr. Castellana informa que el seu grup encara no ha arribat a un acord amb el Govern, de
manera que no pot detallar gaire més la proposta.
En segon lloc, no accepta l’esmena in voce del Grup de Cs perquè s’han de prendre decisions.
Recorda que els pressupostos són prorrogats i les ordenances fa anys que estan congelades i,
per tant, l’ajuntament té la responsabilitat de fer avançar la ciutat, arribant a acords però
sense cap renúncia dels aspectes que consideren essencials. En aquest sentit, indica que els
plantejaments ideològics seran força diferents entre els grups, però que la responsabilitat
implica negociar i prendre riscos, i això és el que fa el seu grup, tenint en compte el gremi
però sobretot el conjunt dels ciutadans. Insisteix que això no té res a veure amb cap tripartit,
sinó amb la responsabilitat. Apunta que el seu grup és el primer a queixar-se quan cal, però
han demostrat a tot arreu que també són els primers que s’asseuen a parlar amb tothom per
millorar la qualitat de vida dels veïns.
Per acabar, reconeix que les terrasses generen tensió amb altres activitats que es
desenvolupen a l’espai públic, però subratlla que també donen més seguretat als carrers i
cohesió.
La Sra. Artadi diu que el seu grup sempre és favorable a negociar i a treballar per intentar
que s’elaborin les millors ordenances i els millors pressupostos possibles, però indica que per
a això no cal presentar una iniciativa, sinó que es pot fer una roda de premsa per explicar la
proposta.
En tot cas, assenyala que el seu grup no pot votar en contra de la reducció d’aquesta taxa
perquè aquesta reducció l’han reclamada reiteradament, però anuncia l’abstenció del seu
grup perquè no saben exactament què estan votant, atès que el grup proposant no ha
concretat en què consisteix aquesta reducció.
Finalment, replica a la Sra. Ballarín que la taxa de terrasses s’apuja significativament a tot el
districte de Ciutat Vella i esmenta les places de Salvador Seguí i de Josep Oriol, en les quals
pel seu grup no té cap sentit que s’apugi aquesta taxa. Pel que fa a la comparació amb altres
ciutats europees, indica que aquesta comparació caldria fer-la també amb altres ciutats de
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l’Estat i indica que abans de la pujada les taxes de Barcelona ja són més altes que les de
València, Sevilla, Bilbao, Madrid i les altres capitals catalanes.
La Sra. Guilarte critica que el Govern i el grup proposant diguin que estan parlant entre ells
per fer allò que ja han acordat. Entén que amb qui haurien de parlar és amb el sector, perquè
és a qui afecta aquesta qüestió, que a més a més ha fet una proposta acceptable i opina que
molt generosa i el Govern no la té en compte. Afirma que aquesta proposició no és una
proposta, sinó que el grup proposant es posa la bena abans de tenir la ferida. A més amés,
manifesta que no s’ha acceptat l’esmena que ha presentat el seu grup perquè ja han pactat
en la resta d’administracions. Així, doncs, opina que els grups del Govern i d’ERC estan
disposats a sacrificar el sector de la restauració i intenten justificar una mesura que és
absolutament injustificable. Considera que aquest no és el moment oportú per aplicar aquest
increment de taxes.
La Sra. Parera anuncia l’abstenció del seu grup. Indica que no poden votar en contra de la
proposició perquè estan d’acord que s’ha de rebaixar l’increment proposat pel Govern, però hi
ha una negociació en curs en la qual el seu grup no participa i, per tant, no saben en quins
termes es planteja aquesta modificació. Admet que la negociació podria conduir a una mesura
positiva, i en tal cas hi donarien suport, però no poden donar un vot favorable a una proposta
incerta. Considera que aquesta iniciativa es presenta més aviat per encetar un debat, per fer
propaganda o com a mesura prèvia per a alguna finalitat, però no entenen quin sentit té
presentar-la en aquest moment. Apunta que el més normal hauria estat que es proposés la
rebaixa d’un percentatge concret o que s’elimini l’apujada, perquè creu que el grup proposant
deu haver fet comptes, deu haver parlat amb el sector i, per tant, deu tenir clar quina és la
rebaixa concreta que s’ha de fer. Tanmateix, constata que el Sr. Castellana no ha aclarit quin
és el posicionament del seu grup.
La Sra. Ballarín reitera el suport del Govern al sector de la restauració, amb el qual tenen un
contacte diari, tot i que admet que probablement en aquest punt no estan d’acord, però
subratlla que en molts altres aspectes treballen conjuntament.
D’altra banda, malgrat que no es quantifiqui concretament la rebaixa que es proposa,
remarca que el terme “substancial” implica que no serà simbòlica, i la quantitat concreta es
decidirà en el marc del debat de les ordenances i dels pressupostos, i en un context de
responsabilitat d’aquells que s’impliquen en el debat. En aquest sentit, apunta que és molt
fàcil demanar rebaixes en tots els conceptes però sense tenir en compte les implicacions que
tindrien. Així, doncs, si hi ha un grup disposar a parlar d’aquest punt i de molts altres en
favor de la ciutat de Barcelona, assenyala que és lògic que el Govern doni més importància a
les seves propostes que no pas a les d’aquells grups que només ofereixen negatives.
El Sr. Castellana agraeix els vots favorables i dona valor a la rebaixa substancial que s’aprova
perquè la proposta inicial del Govern els semblava forassenyada i sense lògica.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana i Partit Popular, desfavorable de Ciutadans i l'abstenció de Junts per Catalunya i
Barcelona pel canvi.
Aprovada
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
16. (M1923/376) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a
convocar una taula de debat i treball, sota el nom de Taula Barcelona Creixement Sostenible,
integrada per institucions, experts i agents econòmics i socials de la ciutat per tal de treballar
mesures per afrontar la revolució tecnològica i la probable desacceleració econòmica.
La Sra. Artadi indica que s’ha parlat a bastament en diversos fòrums de la desacceleració
econòmica que sembla que s’acosta. Així, doncs, exposa que aquesta desacceleració arribarà
quan encara no s’ha acabat de superar els efectes de la darrera crisi, que va ser molt dura,
va durar molt de temps i va tenir efectes socials significatius. Assenyala que aquests efectes
no s’han superat perquè hi ha una tendència mundial d’increment de la desigualtat, que té a
veure amb la transformació tecnològica. Apunta que en èpoques anteriors els salaris creixien
en la mateixa mesura que creixia l’economia, però aquesta relació s’ha trencat sobtadament i
actualment els salaris creixen menys ràpidament que l’economia, mentre que els rendiments
del capital ho fan més ràpidament.
Atesa aquesta situació, el Grup de JxCat entén que cal treballar en el marc de les institucions
conjuntament amb els experts per un nou model de creixement de l’economia, que ha de ser
innovadora, capdavantera i de progrés, però alhora integradora i que el progrés abasti
tothom, sigui sostenible i no malmeti l’entorn. Opina que aquest nou model ha de ser obert al
món perquè l’economia, el mercat i la vida es desenvolupen en un marc global.
A continuació, assenyala que actualment hi ha tres grans reptes que cal afrontar. En primer
lloc, esmenta la quarta revolució industrial i la transformació de tecnologies que ja no són
noves, com la intel·ligència artificial, la robòtica, les dades massives o internet de les coses,
que canvien la forma de treballar, les competències professionals. Afegeix que en el món
globalitzat actual els canvis s’acceleren i s’ha d’assegurar que no es produeixi l’exclusió de
diversos col·lectius del mercat laboral. Creu que Barcelona i Catalunya fan una bona tasca per
atraure i generar talent gràcies a totes les fases del sistema educatiu, inclosa la universitat, si
bé creu que es pot millorar molt en reciclatge, reeducació i formació al llarg de la vida. En
aquest sentit, indica que no és admissible que els nous llocs de treball només estiguin a
disposició de gent que ve de fora o de joves que surten de les universitats o de l’FP dual. Així,
doncs, remarca que en aquest àmbit hi ha una tasca important a fer. Fins i tot en els pitjors
moments de la crisi, quan hi havia taxes d’atur del 20 %, comenta que hi havia empreses que
no trobaven treballadors, situació que qualifica de desoladora.
El segon gran repte té a veure amb l’emergència climàtica. Assenyala que cal deslligar el
creixement de l’economia del creixement de les emissions i dels residus. Per tant, han de
pensar en un nou model de creixement que creï llocs de treball en economia verda.
En tercer lloc, apunta que també hi ha el repte que planteja la nova recessió econòmica, que
pot multiplicar els efectes que acaba d’esmentar i, per tant, s’han de dissenyar mesures per a
la reactivació econòmica i mesures d’inserció laboral.
El seu grup entén que aquests reptes són importants. Per abordar-los, considera que s’ha de
produir un debat plural, professional, públic, i buscar consens per trobar solucions reals i de
futur. Per aquesta raó, en la transacció que han acceptat s’inclouen els grups municipals, a
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més a més d’altres actors econòmics i socials. Recorda que en un altre moment es va crear
un organisme similar, la Taula Barcelona Creixement, sota el mandat de l’alcalde Trias, que
incloïa trenta mesures que varen permetre avançar en diferents aspectes. Així, doncs, creu
que han de fer debats globals, ambiciosos i valents per redissenyar el futur, independentment
de les competències de l’ajuntament. Demana que tots els grups es coresponsabilitzin i que la
taula que proposen elabori recomanacions perquè el Govern les pugui implementar. Insisteix
en el caràcter plural i públic d’aquest debat.
El Sr. Puig anuncia el vot favorable del Grup d’ERC a la proposició perquè la revolució
tecnològica, la globalització, l’emergència climàtica i la probable desacceleració econòmica els
semblen quatre qüestions molt importants i els preocupa l’impacte que tenen sobre la
productivitat econòmica i sobre la desigualtat. Tanmateix, adverteix que votaran sense
entusiasme perquè opinen que barrejar aquests quatre factors i els efectes que ha esmentat
és molt imprudent i difícilment obtindran resultats positius. En aquest sentit, creu que la bona
gestió ha de ser focalitzada i ha de tenir objectius concrets, mesurables i clars. A més a més,
indica que a l’ajuntament ja hi ha agents que es dediquen parcialment a alguns d’aquests
temes. Per tant, creu que és important que aquesta taula es focalitzi bé, que es dissenyi bé i
que es concreti què se n’espera.
A continuació, assenyala que el text que es porta a votació es veu clarament que ha estat
transaccionat per acontentar tothom Augura que algun dia aquesta afirmació se li pot girar en
contra perquè probablement ell mateix participarà en una transacció i el resultat tampoc serà
tan coherent com li agradaria. Per acabar, reitera que donen suport a la iniciativa però
recomana que es focalitzi i es concreti exactament què s’espera d’aquesta taula, si és que en
volen obtenir un bon resultat.
El Sr. Sierra comenta que alguns joves de l’organització S’Ha Acabat! acaben de patir una
agressió brutal. Els envia tot el suport i l’afecte del Grup de Cs i manifesta que ningú no els
farà callar.
Pel que fa a la proposició, apunta que la política de curt termini i a cop de piulada que
practica el Govern municipal és reactiva i per a avui, la de mitjà termini és per a demà i la de
llarg termini és per a la setmana vinent. En aquest context, considera que la proposició és
positiva perquè el seu grup entén que la política ha de resoldre els problemes dels ciutadans.
Per tant, li sembla correcte que de tant en tant s’asseguin en una taula de treball i de debat
en què participin professionals de diversos sectors i els grups polítics, per pensar en els
problemes del futur i proposar solucions en aquest moment als reptes que planteja aquesta
quarta revolució industrial que s’acosta. Així, comenta que hi ha activitats que en aquest
moment ja han desaparegut, com ara els videoclubs, i apunta que és probable que dintre
d’alguns anys desaparegui l’ofici de taxista perquè els vehicles seran autònoms i no
contaminaran.
En definitiva, assenyala que s’han de posar d’acord per avançar-se als problemes del futur i
per aquesta raó anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, també perquè
comparteixen els objectius de continuar creant ocupació de qualitat i aconseguir una
distribució millor de l’estat del benestar.
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El Sr. Bou anuncia el vot favorable del Grup del PP a la proposició. També condemna
l’agressió als universitaris del grup S’Ha Acabat! Subratlla que aquesta organització té un
nom català i que els seus integrants també són catalans.
A continuació, recorda que en aquesta comissió s’han referit reiteradament a la
desacceleració econòmica i a altres reptes que haurà d’afrontar l’economia de la ciutat, entre
els quals destaca la revolució tecnològica. El seu grup considera que ja hi ha molts fòrums a
Barcelona on els agents econòmics i socials debaten sobre la situació econòmica i proposen
accions per dur a terme, si bé posa en dubte que el Govern municipal els escolti. Així,
constata que en qüestions com la taxa de terrasses o les acampades il·legals a la ciutat molts
representants econòmics s’han sentit ignorats pel Govern municipal. Tanmateix, si aquesta
taula que es proposa la crea l’ajuntament, pensa que és possible que el Govern escolti més
atentament les persones que hi participin. Per tant, creu que si més no han d’intentar que
sigui així.
La Sra. Parera anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la proposició.
Recorda que temps enrere el Grup d’ERC ja va fer una proposta referida al CESB, en la qual
demanava que es donés més rellevància a aquest organisme perquè fos més útil. Creu,
doncs, que la taula de debat i treball que es proposa es podria integrar en aquest consell per
donar-li més contingut.
D’altra banda, voldrien que aquesta taula no se centrés només en l’activitat econòmica, sinó
també en l’ocupació, i que ajudés a posar en marxa ascensors socials a la ciutat.
La Sra. Ballarín agraeix l’acceptació de la transacció, en la que diu que el Govern l’únic que ha
fet és retirar del text inicial el nom de Taula Barcelona Creixement Sostenible perquè el
trobaven excessiu i, a més a més, ja havia estat utilitzat anteriorment.
A continuació, apunta que el Govern municipal està treballant en l’estratègia d’impuls a
l’economia per a la sostenibilitat, que s’articularà en un conjunt de mesures pensades per
afavorir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del teixit productiu de Barcelona.
Aquestes mesures es focalitzaran sobretot en les pimes i les empreses de nova creació. El
Govern ni pot ni vol impulsar aquesta estratègia tot sol, sinó que afirma que treballaran
conjuntament amb els agents econòmics i socials, els quals pretenen que s’impliquin en la
seva aplicació perquè, altrament, no tindria sentit.
Tot seguit, apunta que la creació d’ocupació de qualitat i l’impuls de l’economia per a la
sostenibilitat és una prioritat del Govern actual, tal com es reflecteix en nombroses línies de
treball, iniciatives i projectes que estan impulsant com a administració més propera als
ciutadans. Aquesta també és una prioritat per a Barcelona Activa durant el mandat actual.
Així, en aquest moment s’està elaborant el Pla d’actuació municipal, que fa una menció
explícita a l’estratègia de foment de l’economia per a la sostenibilitat, i entre altres objectius
contempla el foment de l’activitat econòmica alineada amb els ODS i l’Agenda 2030, el
desenvolupament d’una estratègia de ciutat per impulsar una economia sostenible, l’impuls
del teixit empresarial i emprenedor de la ciutat vinculat amb sectors sostenibles,
l’aprofitament de les activitats vinculades a l’elecció de Barcelona com a capital europea de la
mobilitat i, finalment, actuacions metropolitanes per assolir aquests objectius. Pel que fa a
actuacions concretes, esmenta una mesura de govern per marcar l’estratègia 2030 per a una
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economia sostenible, verda, blava i circular a Barcelona, que permeti una major
transformació social i ambiental del teixit productiu. Aquesta estratègia la presentaran tan
bon punt estigui enllestida i espera que serà aviat. També inclouen el valor de la sostenibilitat
ambiental i social en els serveis d’assessorament i creació empresarial de Barcelona Activa, i
treballen en el disseny i implementació de programes específics per a la creació de noves
empreses o per a la consolidació i ampliació de les que ja existeixen, entre altres actuacions
concretes.
Reitera que l’ajuntament no pot dur a terme aquestes accions tot sol, sinó que han de
treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials de la ciutat, i aquest treball
conjunt els permetrà plantejar les línies d’actuació i les mesures a mitjà termini. En aquest
sentit, comenta que ja hi ha organismes com el Consell Assessor de Promoció Econòmica, que
es va reunir diverses vegades durant el mandat anterior, el Consell Assessor de Promoció de
la Ciutat, el Consell Econòmic i Social de Barcelona, i altres de caràcter més social com el
Fòrum Ciutat i Comerç o el Consell de Turisme i Ciutat.
D’altra banda, manifesta que el Govern coneixia la taula que va crear l’alcalde Trias, en la
qual participaven diferents agents, però apunta que l’experiència indica que és millor treballar
de manera més focalitzada. Tanmateix, anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la
proposició perquè segurament es pot transformar o ampliar algun dels espais que ha
esmentat perquè es pugui dur a terme aquesta proposta, o fins i tot se’n pot idear un de més
global, perquè comparteixen l’esperit de la proposició. Recorda que a la ciutat de Barcelona
sempre s’ha treballat amb la col·laboració publicoprivada, fins i tot quan aquesta denominació
encara no existia. Subratlla que potser treballant d’aquesta manera costa més d’arribar a
acords però són capaços d’arribar més lluny.
La Sra. Artadi agraeix els vots favorables i la predisposició del Govern per implementar
aquesta mesura. Troba curiós que el Sr. Puig es mostri contrari a les transaccions perquè les
dues úniques iniciatives que ha presentat en el Plenari del Consell Municipal han estat
transaccionades. En tot cas, no està d’acord que sigui millor tractar per separat els reptes que
ha esmentat en la intervenció anterior perquè entén que són qüestions que interaccionen
entre elles i tenen efectes multiplicadors. Admet que són reptes diferents i que provoquen
efectes amb velocitats diferents, però estan interrelacionats clarament i les mesures per
abordar-los han de ser coherents i holístiques, perquè altrament tindrien una visió miop i
irresponsable.
D’altra banda, està d’acord que es pot parlar de la metodologia que ha de seguir la taula,
però precisament per aquesta raó han deixat aquesta qüestió oberta, per poder-la treballar
conjuntament i que hi puguin participar els grups municipals, els quals de vegades tenen una
participació limitada en determinades qüestions. Així, doncs, reitera que la voluntat del seu
grup és assegurar el diàleg, l’efectivitat i que es puguin aprofitar les experteses de tothom, ja
sigui institucional, acadèmica, professional o dels agents socials i econòmics. A més a més,
remarca que la preocupació central de la iniciativa és l’ocupació i la desigualtat, raó per la
qual volen impulsar iniciatives que reverteixin en benefici de tothom.
El Sr. Puig ja havia advertit que el comentari sobre la transacció se li giraria en contra, tot i
no esperava que fos tan aviat. En segon lloc, matisa que és favorable a les transaccions
perquè són positives, però s’hauria d’intentar que no es notin. El que pretenia dir és que en
31
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
7 de febrer del 2020

CSV: 45f5-c359-c23f-b6da

aquest cas sí que es nota. Finalment, comparteix l’esperit de la transacció i per tant ofereix la
col·laboració del seu grup i la seva personal en tot el que sigui possible perquè aquesta
iniciativa arribi a bon port i sigui útil per als barcelonins.
La Sra. Ballarín recorda que en molts dels organismes que ha esmentat anteriorment els
grups de l’oposició ja hi són i hi poden participar. Considera que és millor abordar aquestes
qüestions sectorialment i posteriorment pensar en un espai per validar les mesures que es
proposin separadament.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Aprovada amb text transaccionat amb el redactat següent:
(M1923/376) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a convocar
una taula de debat i treball integrada per institucions, experts i agents econòmics i socials de
la ciutat, així com els grup municipals, per tal de treballar mesures per afrontar els efectes
sobre la desigualtat i la productivitat econòmica de la revolució tecnològica, la globalització,
l’emergència climàtica i la probable desacceleració econòmica.
Del Grup Municipal Ciutadans:
17. (M1923/375) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal
procedeixi a la negociació amb tots els grups del consistori de les diverses partides d'inversió
incloses en el projecte de pressupost per a 2020 i a la reducció o congelació de determinades
taxes presentades per a assolir l'aprovació del pressupost de la ciutat amb el major grau de
consens possible.
El Sr. Sierra espera aconseguir que aquesta proposició s’aprovi per unanimitat perquè
precisament s’hi demana que es tinguin en compte tots els grups del consistori en el debat
dels pressupostos. Exposa que en punts anteriors ja han comentat la desacceleració
econòmica i la recessió prevista per a un futur proper, en el context d’una crisi que alguns
sectors no han acabat de superar. Indica que cal afegir a aquesta situació la inestabilitat
política i una certa inseguretat jurídica, que també afecten l’economia de Barcelona.
Tot seguit, recorda que en el mandat de l’alcalde Trias, i precisament en un any electoral, es
va consensuar el pressupost. Afegeix que durant el mandat anterior el Govern municipal va
ser incapaç de pactar ni un sol pressupost, de manera que es varen haver de fer pròrrogues
successives i qüestions de confiança, la qual cosa significa aprovar els pressupostos d’amagat
i sense cap mena de consens ni entesa amb els grups de l’oposició.
A continuació, manifesta que el pressupost és la mesura més important que ha d’aprovar
qualsevol administració, a partir del qual es planifiquen inversions i les polítiques que es volen
dur a terme. Entre aquestes polítiques, indica que si s’analitzen els programes electorals es
pot veure que n’hi ha moltes de coincidents, de manera que tots els grups haurien d’estar
d’acord en alguns temes fonamentals. Comenta que les ordenances fiscals constitueixen una
part dels ingressos contemplats al pressupost, que s’acosten als 3.000 milions d’euros, i la
major part és despesa compromesa. La disponibilitat de recursos per planificar, per invertir i
impulsar polítiques per als ciutadans, doncs, és limitada. Tenint en compte aquesta limitació,
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indica que es tracta de fer un pressupost amb la tàctica Simeone, utilitzant un símil
futbolístic, és a dir, partida a partida. En aquest sentit, demana que els grups que no vulguin
que Barcelona disposi d’un gran parc d’habitatge en règim de lloguer assequible, com tenen
les grans ciutats d’Europa, ho diguin obertament. També pregunta quin grup no està disposat
a abordar la qüestió de la inseguretat, que en aquest moment és el problema principal per als
barcelonins, i recorda que tots els grups han proposat augmentar la plantilla de la Guàrdia
Urbana. Creu, doncs, que en aquest temps d’inestabilitat i en què la classe política no és ben
vista tenen una oportunitat per tornar a fer història i aconseguir que l’Ajuntament de
Barcelona tingui un pressupost aprovat amb el major consens possible. Recorda que dies
enrere tots els grups varen escenificar, davant del Gremi de Restauració, que estan d’acord a
abaixar les taxes que proposava el Govern municipal. Remarca que en aquesta mateixa
sessió el Grup Popular ha votat a favor d’una proposició presentada pel Grup d’Esquerra
Republicana poc concreta però que recollia l’esperit que va veure reflectit en aquella trobada
amb el sector de la restauració.
Tot seguit, constata que l’oposició té més regidors que el Govern, el qual, malgrat que té més
regidors que durant el mandat anterior, continua sense tenir majoria absoluta. Per aquesta
raó, opina que és un bon moment per consensuar quines taxes s’han de rebaixar, perquè
considera que el Govern ha proposat uns increments escandalosos, també és el moment de
conèixer quines són les prioritats de Barcelona, de posar-se d’acord per abordar-les i posar la
ciutat per davant de les sigles de cada formació.
Per aquestes raons, demana al Govern que obri la discussió del pressupost a la resta de grups
municipals. Assenyala que en les poques reunions que han pogut mantenir, el Govern ni tan
sols no els ha explicat algunes partides sobre les quals han demanat explicacions. Reclama,
doncs, que el Govern s’assegui a parlar amb els grups per identificar els punts on hi hagi
acord de la majoria del consistori i que els pressupostos que es presentin siguin en benefici
dels barcelonins i garanteixin l’estabilitat política a la ciutat.
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Agraeix el to del regidor Sierra, tot i
que hi ha diverses qüestions en què creu que és impossible arribar a un consens general. El
Grup d’ERC parteix d’una anàlisi que, tot i que creu que és objectiva, no és compartida per
tots els grups. Argumenta que la crisi econòmica anterior i la disminució de la despesa
pública, forçada en part per l’ofegament d’algunes administracions públiques i especialment
per la norma d’austeritat excessiva dictada per la Unió Europea i aplicada per l’Estat espanyol
de manera més encara excessiva, han forçat l’Ajuntament de Barcelona a anar-se empetitint.
Així, observa que el percentatge de despesa respecte del PIB de la ciutat comparat amb el
d’altres administracions locals ha anat disminuint inexorablement, independentment del color
polític dels governs successius, de manera que cada vegada ha estat un actor econòmic
menys important. Davant d’aquesta situació, el seu grup ha reclamat reiteradament que
l’Ajuntament de Barcelona torni a tenir ambició de lideratge. Puntualitza que més ambició vol
dir més recursos, i no està segur que els diferents grups del consistori es puguin posar
d’acord en aquest punt de l’anàlisi inicial.
A continuació, reconeix que tots els grups poden coincidir en la redacció literal de la
proposició i troba molt positiu que es puguin pactar tantes mesures com sigui possible, però
assenyala que s’han de situar en el món real i parlar de les anàlisis de partida i cap a on volen
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anar. Insisteix que tant en l’anàlisi de partida com en els objectius i en els plantejaments
ideològics tenen divergència de criteris, discrepància que considera sana i lògica.
Per acabar, reitera que el seu grup està negociant intensament amb el Govern i, tot i que no
sap si es posaran d’acord o no, perquè el futur és molt incert. Entén que aquesta és la seva
responsabilitat cap a la ciutat i cap als barcelonins, i per aconseguir el millor pressupost i les
millors ordenances fiscals possibles, seguint el criteri que Barcelona torni a ser un actor
ambiciós i que exerceixi una funció de lideratge, paper que durant els darrers anys havia
perdut no solament per raons de pressupost sinó també d’actitud.
La Sra. Artadi creu que seria desitjable que les demandes que fa la proposició s’acceptessin,
però indica que això no depèn dels grups de l’oposició sinó del Govern. Per tant, el Grup de
JxCat escoltarà amb atenció la intervenció del Govern.
Seguidament, assenyala que hi ha maneres diverses per millorar la ciutat, i per aquesta raó
es presenten per separat a les eleccions, de manera que segurament els grups municipals no
estan completament d’acord en tot. Tanmateix, creu que tots poden aportar millores, encara
que discrepin en alguns aspectes de les propostes d’ordenances i de pressupost que fa el
Govern, de manera que sempre ha cregut que el debat és positiu. Opina que Barcelona
necessita un pressupost expansiu. Tanmateix, augura que el pressupost serà menys expansiu
del que podria ser per ajudar perquè el Sr. Pedro Sánchez fins aquest moment ha avalat les
polítiques d’austeritat de l’exministre Montoro. No sap si amb l’entrada de Podemos i dels
Comuns al Govern de l’Estat es revertirà aquesta situació, que qualifica d’escandalosa, però
insisteix que la LRSAL i altres lleis d’austeritat en aquest moment són innecessàries.
D’altra banda, reclama més debat i aportacions dels grups de l’oposició en el pressupost
perquè és el primer que possiblement es podrà aprovar pel procediment ordinari en molt de
temps, circumstància que no es va produir durant el mandat anterior. Suposa que la proposta
d’augmentar substancialment la tributació es fa en aquest moment esperant que l’any 2023
els ciutadans no se’n recordin. També subratlla que en el pressupost és on es marquen les
prioritats del Govern i els reptes que s’han d’abordar, que són compartits per tots els grups
municipals, tal com han constatat en el Plenari i en les diferents comissions.
En conclusió, el seu grup entén que la proposició té molt de sentit, però assenyala que
aquesta no és una responsabilitat dels grups de l’oposició, que el que han de fer és expressar
la seva voluntat.
El Sr. Bou recorda que quan es va debatre l’aprovació inicial del pressupost el Sr. Martí Grau
va dir que hi havia dos models molt diferents per confeccionar la política pressupostària de
l’ajuntament. Manifesta que el model del Grup del PP és molt clar i reconeix que potser el del
grup proposant també ho és. En tot cas, argumenta que en un context de desacceleració
econòmica el Govern municipal ha de fer les reformes necessàries per afavorir l’activitat
econòmica i generar condicions per a la creació de feina. Per tant, tal com el seu grup ha
defensat reiteradament i no es cansarà de dir, la millor política social és la creació d’ocupació.
A tal fi, considera que cal fer una reforma impositiva que redueixi la pressió fiscal que
pateixen els barcelonins i que sovint ofega l’activitat econòmica. En canvi, constata que el
Govern vol aplicar el que titlla de destralada fiscal que dificultarà aquesta activitat econòmica,
perquè com més alts són els impostos menor és el creixement econòmic.
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Seguidament, reclama una reforma de l'Administració per garantir-ne la sostenibilitat i que
simplifiqui els tràmits i les ordenances municipals. Lamenta que el pressupost no prevegi cap
reforma que permeti reduir duplicitats i despeses supèrflues. Manifesta que aquests estalvis
permetrien reduir la pressió fiscal i destinar recursos a polítiques més eficaces i útils. En
aquest sentit, apunta que hi ha moltes partides, de milions d’euros, que no se sap on van a
parar. Suposa que tard o d’hora ho sabran i que el Govern ho explicarà.
Per acabar, el seu grup entén que la ciutat ha de menester una política de despesa i inversió
que prioritzi la millora de la qualitat de vida dels barcelonins, especialment d’aquells que
tenen més necessitats, i que impulsi els sectors més fonamentals per a la creació d’ocupació.
Lamenta, però, que el Govern no encerti en les prioritats. Així, denuncia que destina recursos
insuficients per a algunes polítiques i que retalla partides pressupostàries que són clau per a
la promoció econòmica de la ciutat.
En conclusió, reconeix que hi ha dos models i que el del seu grup no és el del Govern, però
això no significa s’hagi d’ignorar. Apunta que el Govern només va mantenir una reunió inicial
amb el seu grup i a partir d’aleshores no ha mostrat cap interès per parlar amb ells.
Tanmateix, surt content d’aquest debat perquè espera que aquesta actitud canviï i el Govern
comenci a pactar la taxa de terrasses, per exemple. Assenyala que escoltar és el camí
correcte.
Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
La Sra. Parera exposa que la tramitació dels pressupostos es pot enfocar de dues maneres,
buscant els vots necessaris o bé buscant el major consens possible, dues maneres molt
diferents de negociar-los. Assenyala que hi ha visions diferents de la realitat i, per tant, cada
grup aplicaria polítiques diferents. També considera lògic que el Govern vulgui imposar la
seva perquè al capdavall és qui governa i qui patirà les conseqüències polítiques de l’encert o
del fracàs de les mesures que vol aplicar. Tanmateix, indica que s’ha de tenir en compte que
els ciutadans també patiran les conseqüències d’un mal pressupost. Creu, doncs, que la
manera correcta d’enfocar la negociació d’un pressupost és buscar el major consens possible,
encara que hi hagi els vots necessaris per aprovar-lo, perquè tenint en compte els diferents
punts de vista i obtenint un consens més gran aquest pressupost millora. En aquest sentit,
manifesta que ningú no posseeix la veritat absoluta i tant el Govern com l’oposició poden
tenir raó en algunes qüestions i en d’altres no. Insisteix, doncs, que en un tema tan
important com els pressupostos el consens és bàsic, tot i que la proactivitat en aquesta
qüestió ha de ser del Govern i no pas de l’oposició.
Tot seguit, recorda que el Govern va fer una exposició molt superficial sobre com enfocava el
Govern aquest pressupost i les ordenances, però després qui ha estat proactiva ha estat
l’oposició. Així, quan han volgut fer reunions les han hagudes de demanar, tot i que admet
que sempre que han hagut de menester explicacions els Govern les ha donades.
D’altra banda, argumenta que el consens i la proactivitat del Govern exigeixen que es faciliti
la feina de l’oposició en l’elaboració dels pressupostos, per exemple lliurant la documentació
amb temps suficient, en un format editable i fàcil de treballar per tal de permetre’ls fer
aportacions i presentar les al·legacions corresponents.
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Finalment, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la proposició, de la qual
destaca la voluntat de consens. Critica, doncs, que el Govern hagi optat per buscar els vots
necessaris per aprovar els pressupostos i no pas la via de teixir el major consens possible.
El Sr. Martí Grau valora positivament aquesta iniciativa perquè proposa no discutir solament
sobre el contingut dels pressupostos, sinó també sobre com s’han d’elaborar. Entén que en
política ambdós aspectes són importants. Opina que el Govern ha optat abordar aquests
pressupostos de la manera que té més sentit, perquè és la manera habitual d’actuar de tots
els governs que no tenen una majoria suficient en les institucions respectives per guanyar les
votacions sense necessitat de negociar amb l’oposició.
A continuació, assegura que el Govern està treballant intensament per aconseguir que el
pressupost s’aprovi, perquè entén que és millor tenir pressupost, encara que sigui diferent del
que varen proposar inicialment, que tenir-ne. A més a més, no solament treballen en el
pressupost de l’ajuntament, sinó també per generar les condicions que facin possible que hi
hagi pressupost a Catalunya, perquè creuen que és indispensable, i a Espanya. Indica que
aquests tres nivells d’administració estan vinculats i, per tant, la capacitat econòmica de
l’ajuntament depèn de l’estabilitat institucional i dels pressupostos de la resta d’institucions.
Afirma, doncs, que el Govern vol que aquests pressupostos s’aprovin tant o més que el grup
proposant.
Tot seguit, respon a la Sra. Artadi que el Govern també vol un pressupost expansiu.
Tanmateix, per les manifestacions que han fet altres grups, tant en aquesta sessió com en
altres debats pressupostaris i declaracions als mitjans de comunicació, té la impressió que
discrepen d’aquest criteri.
Així, doncs, entén que és
escolti les qüestions que
aquells grups que poden
aquests tenen prou vots
mateix.

legítim i lògic que el Govern faci una proposta de pressupost, que
es plantegen al voltant d’aquesta proposta i provi d’acostar-se a
tenir una sintonia major amb la proposta inicial, perquè, si amb
per aprovar-los, està convençut que qualsevol govern faria això

Finalment, indica que si el grup proposant vol que es destinin molts recursos a habitatge i que
hi hagi un increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana pot votar ben tranquil·lament a
favor del pressupost perquè ambdues qüestions s’hi contemplen.
El Sr. Sierra replica al Sr. Castellana que el pressupost ha anat augmentant des del mandat
anterior, en què es va prorrogar el darrer pressupost del mandat Trias mitjançant una
modificació de crèdit de més de 200 milions d’euros, fins al darrer que va aprovar l’alcaldessa
Colau. Tanmateix, argumenta que actualment els barcelonins estan intentant recuperar-se
d’una crisi i està a punt d’arribar-ne una altra, que en el cas de Barcelona serà més greu, i
per tant no és el moment d’apujar impostos, tot i que està d’acord que la LRSAL imposa unes
condicions intolerables. Opina, doncs, que convé obrir el debat del pressupost perquè tots els
grups estan d’acord a reactiva l’economia i crear ocupació de qualitat i, per tant, els
pressupostos es poden millorar.
El Sr. Castellana replica al Sr. Sierra que el pressupost de l’ajuntament ha experimentat un
augment nominal però un descens respecte del PIB de la ciutat.
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A continuació, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, malgrat que tenien la
intenció inicial de votar-hi a favor, però amb la darrera intervenció del Sr. Sierra ha quedat
clar que fan plantejaments contradictoris i per tant no té sentit negociar des d’enfocaments
totalment oposats.
La Sra. Artadi apunta que el seu grup està d’acord a destinar més recursos a habitatge i a
seguretat, i a ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana, mesures que han demanat en altres
ocasions, però espera que també s’adoptin mesures efectives per abordar l’emergència
climàtica, per afavorir la resiliència i que siguin disruptives. Considera que Barcelona ha de
ser capdavantera en l’adopció de mesures reals per fomentar una economia inclusiva, ha de
combatre les desigualtats des de la promoció econòmica i oferir oportunitats per a tothom.
Així, doncs, indica que aquest pressupost expansiu ha de permetre aprovar mesures
anticícliques i que serveixin per afrontar els reptes que es plantegen a curt termini.
D’altra banda, mostra empatia pel discurs que ha fet el Sr. Sierra, però entén que la manera
de negociar el pressupost és una decisió que competeix al Govern i no pas a l’oposició. Per
aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. Martí Grau diu que en la darrera intervenció del Sr. Sierra s’ha vist el parany perquè
per comptes de parlar sobre com s’han d’elaborar els pressupostos ha parlat sobre els
continguts, de manera que pressuposa que aquests continguts han de ser la base del
consens. El Govern, en canvi, pretén que la base del consens siguin els continguts que
proposen ells, que impliquen un pressupost expansiu, mentre que la proposta del Grup de Cs
és que no ho sigui. Constata que no es poden posar d’acord tots els grups perquè hi ha dos
models diferents i considera legítim que el Govern opti per un d’ells. De fet, indica que per
aquesta raó es presenten a les eleccions i els ciutadans poden triar un model o un altre, més
d’esquerres o més de dretes. Assenyala que els ciutadans de Barcelona han triat anar més a
l’esquerra i, per tant, entén que és lògic que el pressupost que es pugui aprovar per majoria
en el Plenari sigui més expansiu, que contingui més elements per actuar contracíclicament i
que incrementi la inversió pública, i no pas que es contragui i faci disminuir el pes de
l’ajuntament. Afegeix que el pressupost també ha de servir per abordar l’emergència
climàtica, per generar un model d’economia inclusiva i per donar resposta als reptes que es
plantegen a curt termini. Tanmateix, i malgrat les previsions sobre l’acostament d’una crisi,
remarca que alguns experts diuen que no convé exagerar l’alarma per no provocar que el
problema sigui encara més gros.
D’altra banda, indica que l’esperit de la proposició permet que tots els grups hi votin a favor,
però entén que de manera amagada pretén que sigui l’enfocament del pressupost que en fa
grup proposant el que ha de tenir consens. Els suggereix, doncs, que guanyin eleccions i
aconsegueixin arribar al Govern, aleshores podrà fer allò que els ciutadans els han encarregat
de fer. Insisteix, per acabar, que és lògic que el Govern s’acosti a aquells grups que tenen
posicions més properes al Govern.
Finalment, dona les gràcies als grups d’ERC i de JxCat, amb els quals han mantingut
converses i continuen el debat, perquè no mantenen exactament les mateixes posicions, però
està convençut que avancen de manera suficient perquè Barcelona pugui tenir pressupost, el
qual segurament serà avalat per la majoria més àmplia de regidors dels darrers anys.
Tanmateix, ofereix diàleg a la resta de grups i en aquest sentit ell mateix intentarà ser tan
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proactiu com pugui, i li sembla que fins ara ho ha estat. Recorda que molts dels regidors de
l’oposició de vegades també tenen problemes d’agenda per poder-s’hi reunir. Reitera que està
disposat a parlar amb tothom perquè està disposat a arribar a acords amb tothom, però
insisteix que s’ha d’entendre que prioritzi el diàleg amb aquells grups que mantenen posicions
més semblants a la del Govern, per davant d’aquells que demanen canvis més profunds en la
proposta inicial.
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi, desfavorable de
Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció
de Junts per Catalunya.
Rebutjada
Del Grup Municipal Partit Popular:
18. (M1923/356) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el Govern Municipal a dur a
terme les següents accions per a lluitar contra la competència deslleial en el sector dels
establiments alimentaris: 1. Augmentar els recursos i l’activitat d’inspecció i control de les
llicències d’establiments alimentaris. 2. Col·laborar amb l’Agència Tributària per a obtenir
dades reals sobre les llicències de cada tipologia d’activitat. 3. Millorar la transparència cap al
consumidor garantint l’exposició de la llicència d’activitat de cada establiment en un lloc
visible al públic. 4. Dur a terme una campanya de sensibilització ciutadana sobre les
conseqüències de comprar en establiments alimentaris sense llicència coherent amb els
productes oferts, tant per aquells comerços que compleixen la normativa com per als
mateixos consumidors.
El Sr. Bou comenta que durant les darreres setmanes han aparegut diverses informacions en
mitjans de comunicació sobre un problema que afecta sectors comercials importants de
Barcelona. Els gremis de Restauració i de Flequers fa temps que denuncien que diversos
establiments alimentaris incompleixen les ordenances municipals, els quals duen a terme
activitats diferents de les que permet la seva llicència. Així, indica que hi ha fleques amb
llicència de degustació que venen productes no permesos o bars i establiments que venen pa
sense llicència. Manifesta que aquesta situació representa un perjudici per a aquells
restaurants i fleques que compleixen la normativa i que han de lluitar amb desigualtat de
condicions contra una competència deslleial. També suposa un perjudici per als consumidors,
que no disposen d’informació transparent sobre el producte ni l’establiment on compren o
consumeixen. Assenyala que aquesta qüestió és molt important perquè es tracta de
l’alimentació humana.
A continuació, recorda que diversos gremis han demanat a l’Ajuntament de Barcelona que
compleixi el seu deure de control i inspecció. Recollint, doncs, aquesta demanda, el Grup del
PP presenta aquesta proposició amb quatre mesures per afrontar aquest problema des de dos
vessants fonamentals: augmentar el control per detectar les infraccions i millorar la
informació del consumidor.
Tot seguit, llegeix el text de la proposició. Pel que fa al tercer punt, recorda que les llicències
sempre s’havien exhibit en lloc visible i públic perquè el client pugui veure que l’establiment
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té la llicència corresponent. Considera que s’han de prestigiar els comerços que compleixen la
normativa.
Finalment, apunta que si el Govern municipal té la voluntat de dur a terme aquestes mesures
serviran per posar fre a la competència deslleial i garantir els drets dels consumidors dels
establiments que compleixen la normativa. Remarca que és molt important reglar els
comerços i que cadascú sàpiga què ha de fer. Així, indica que una botiga especialista no és
una botiga polivalent, i la polivalència ja es pot trobar en els autoserveis. Comenta que dos
mil anys enrere a l’imperi Romà per poder tenir una fleca calia una titulació i els forners
vivien més anys perquè no els mataven a la guerra. En canvi, actualment qualsevol persona
pot elaborar pa sense ser-ne professional, simplement pagant un traspàs. Afegeix que el pa
en si mateix no és tan delicat, però altres productes com trufes, cremes o nates poden
contenir bacteris o altres microorganismes nocius, de manera que és molt important
assegurar-se que els establiments tenen la llicència corresponent. Així, doncs, considera que
és molt important regular aquest sector, sobretot per resoldre el conflicte entre fleques i
restaurants. Reclama que el Govern municipal arbitri entre aquests dos sectors.
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Per començar, creu que cal
augmentar l’activitat inspectora i recorda que durant el mandat anterior el seu grup va
aconseguir que es doblés el nombre d’inspectors i visualitzadors amb el Pla especial urbanístic
d’allotjaments turístics de Barcelona. Creu, doncs, que s’ha d’anar en aquesta línia també en
l’àmbit que aborda aquesta proposició.
A continuació, indica que cal fer pactes sobre drets laborals, medi ambient, salut i el teixit
econòmic i comercial. En aquest sentit, creu que els grans partits que tenen presència en
l’àmbit europeu haurien de fer una reflexió sobre el significat del lliure mercat. El seu grup
entén que el lliure mercat no consisteix a permetre que tothom faci de tot i per tant que
ningú no faci res, sinó que hauria de tendir a l’especialització per poder oferir el millor
producte possible i competir en qualitat. Assenyala que la Unió Europea planteja problemes
per actuar en aquests àmbits i, per tant, aquest debat s’hauria de traslladar a Europa.
Recorda que setmanes enrere varen compartir un esmorzar amb la comissària europea de
Comerç, que l’endemà deixava el càrrec, i només va parlar sobre tractats internacionals de
comerç, però no va dir res sobre el comerç de proximitat, que és un sector important per a la
ciutat de Barcelona. Assegura que des del seu grup parlamentari europeu han treballat molt
en aquesta qüestió i anima els altres grans partits europeus a implicar-s’hi.
Finalment, manifesta que el seu grup comparteix l’exposició que ha fet el Sr. Bou i considera
que el Cos d’Inspectors ha de garantir que es compleixi la normativa, alhora que insisteix que
s’ha de modificar la normativa perquè permeti actuar en aquest àmbit i aconseguir que hi
hagi un teixit comercial ric, divers i especialitzat, perquè aquest és el futur del comerç de
proximitat.
El Sr. Mascarell exposa que és fonamental augmentar els recursos i la capacitat d’inspecció,
col·laborar amb l’Agència Tributària per obtenir dades, millorar la transparència cap al
consumidor i sensibilitzar els ciutadans, que són les quatre mesures que es proposen.
Tanmateix, diu que en aquest cas estan barrejant ous amb cargols, per fer servir la mateixa
expressió que ha utilitzat en un punt anterior el Sr. Martí Grau, perquè té la impressió que en
aquesta proposició es barregen temes que segurament seria més útil treballar per separat.
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Tot seguit, manifesta que el Grup de JxCat donarà suport a l’augment dels recursos i de la
inspecció perquè troba que, si l’ordenança és clara i el Govern de la ciutat se la creu, és
imprescindible desplegar aquesta activitat allà on hi hagi competència deslleial. També creu
que es pot fer una campanya de sensibilització ciutadana sobre les conseqüències de comprar
en determinats establiments alimentaris, però té la impressió que els ciutadans ja saben on
han de comprar i per tant no els han de demanar que facin la feina de l’ajuntament, sinó que
és l'Administració pública qui ha de tenir clar on ha d’intensificar la inspecció i resoldre el
problema. En tot cas, apunta que aquesta qüestió es pot tractar en el context d’una
campanya de sensibilització sobre els hàbits de compra i el comerç de proximitat, que és el
que caracteritza la ciutat de Barcelona.
Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup pels arguments que ha exposat.
El Sr. Sierra li diu al Sr. Bou irònicament que, atès que presenta una proposició que afecta el
seu sector, hauria estat un detall que els dugués un tortell de Reis o torrons. En qualsevol
cas, anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposició perquè assenyala que la
competència deslleial és un problema real i, en segon lloc, per defensar els drets dels
consumidors i el dret a la salut dels barcelonins.
Seguidament, recorda que el seu grup també ha presentat iniciatives per combatre l’activitat
dels venedors de llaunes i dels coneguts com mojiteros, els quals no se sap en quines
condicions guarden i venen els productes. Així, doncs, comparteix les consideracions que
s’han fet sobre la competència deslleial, que en els casos d’establiments de degustació aquest
problema encara és més greu. En aquest sentit, comenta que hi ha molts restauradors de
prestigi assetjats pel Govern municipal, del qual diu que és el seu enemic, mentre que es
permet que alguns locals que ofereixen degustacions tinguin terrassa.
Pel que fa a les inspeccions, apunta que al seu grup no els agraden les persecucions a què el
Govern municipal sotmet alguns col·lectius, particularment al districte de Ciutat Vella. Tot i
aquesta discrepància mantindran el vot favorable, però creu que seria convenient pressuposar
que les persones que desenvolupen una activitat professional ho fan bé, més que no pas
incrementar l’activitat inspectora. En els casos de males pràctiques, ja rebran la denúncia de
qualsevol consumidor o d’altres empresaris que es considerin perjudicats perquè no estan
competint en igualtat de condicions, i aleshores se’ls hauria d’imposar la sanció corresponent.
La Sra. Parera considera que aquesta proposta és molt positiva, que s’enfoca des del punt de
vista de la salut pública i del suport al comerç legal de la ciutat, aspectes en ela quals tots els
grups haurien d’estar d’acord i per tant no entén que n’hi hagi que no hi votin favorablement.
De fet, recorda que l’únic que demanen els comerciants és que no se’ls penalitzi si fan les
coses bé i que el Govern no toleri el comerç il·legal.
Per acabar, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la proposició.
La Sra. Ballarín diu que el Govern coincideix plenament en la defensa dels comerciants i
empresaris que compleixen la normativa i que paguen els impostos, perquè són els que
contribueixen a crear riquesa i ocupació a la ciutat, i ho fan respectant les regles
democràtiques. Així, recorda que tot just començat el mandat, el mes de juliol, la primera
campanya que va impulsar el Govern va ser “La compra legal fa ciutat”, que va consistir en la
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difusió de set mil cartells, megafonia al metro i postals als comerços i als hotels. Considera,
doncs, que el missatge que va emetre el Govern era bastant clar. El mes d’agost, juntament
amb la tinent d’Alcaldia Janet Sanz, varen presentar la campanya d’inspecció i control de
botigues de records que incompleixen la normativa a l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó, els
resultats de la qual varen posar de manifest que el 40 % dels locals inspeccionats eren fora
de la normativa.
Tot seguit, exposa que treballar al marge de la llei provoca una competència deslleial i, per
tant, cal destinar tots els recursos possibles a combatre aquesta situació, tenint en compte
que els recursos i els serveis d’inspecció són limitats. També recorda que la LRSAL, que
encara no ha estat derogada, estableix moltes limitacions a la contractació municipal, de
manera que en aquest moment està costant molt fer una oferta pública d’ocupació per cobrir
places de la Guàrdia Urbana. Remarca que aquesta llei no va ser una iniciativa del Govern
municipal, sinó que va venir imposada per l’Estat.
Pel que fa a les mesures concretes que es proposen, entén que la majoria són molt raonables.
Està d’acord que cal incrementar l’activitat inspectora, tot i que ja s’està fent. Així, comenta
que entre els anys 2018 i 2019 el Departament de Llicències i Inspecció ha efectuat 555
inspeccions, i el Departament de Consum de l’ajuntament en va fer 322 durant l’any 2018 i
385 l’any 2019. A més a més, els departaments d’Inspecció dels districtes també actuen.
Assegura que el Govern treballarà per augmentar el nombre d’inspectors i per millorar altres
sistemes de control mitjançant els sistemes digitals i el creuament de dades.
Pel que fa a la col·laboració amb l’Agència Tributària, comenta que antigament el Cens de
l’impost d’activitats econòmiques s’enviava anualment i servia com a mitjà de control, però
quan es va eliminar aquest impost per a les persones físiques i per a les persones jurídiques
que facturen menys d’un milió d’euros anuals aquesta informació va deixar d’estar disponible,
de manera que troben molt a faltar la funció censal que tenia l’IAE. Apunta que hi ha
convenis que intenten suplir aquella eina, però donen el mateix resultat. D’altra banda,
comenta que una de les primeres visites que va realitzar com a regidora d’Hisenda va ser al
delegat especial de l’Agència Tributària a Catalunya per demanar-li que els informés dels
incompliments que detectessin a la ciutat de Barcelona, perquè aquest organisme tingui
present aquesta qüestió a l’hora d’elaborar els plans d’inspecció.
Quant a la millora de la transparència cap al consumidor i d’exposar la llicència d’activitat en
lloc visible, diu que recentment el Gremi de Flequers li ha fet arribar aquesta necessitat, que
considera lògica i raonable. Tanmateix, indica que aquesta mesura no és contemplada al Codi
de consum de Catalunya, de l’any 2010, i encara està intentant esbrinar-ne les raons. Caldrà
estudiar, doncs, si aquesta obligació es pot establir a les ordenances municipals i quines
implicacions podria tenir, però insisteix que en aquest moment l’exhibició de la llicència no és
obligatòria. També està d’acord a exigir que els professionals tinguin la titulació corresponent.
Indica que no solament a l’antiga Roma s’exigia que els flequers fossin formats
convenientment, sinó que a França mateix per obrir un forn de pa o una botiga de menjar cal
tenir una titulació de mestratge, que a l’Estat espanyol no s’exigeix.
Finalment, respecte a la campanya de sensibilització que es proposa, torna a recordar que la
primera campanya que va dur a terme el Govern actual va ser “La compra legal fa ciutat”,
que posava l’accent en les conseqüències per a la salut de l’usuari, entre altres, a causa de la
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manca de garanties que ofereixen els establiments que no respecten la normativa. També
subratlla que durant aquest mandat s’han tornat a aplegar les àrees de Consum i de Comerç
en la mateixa regidoria, perquè l’atenció als consumidors mitjançant campanyes d’informació
és fonamental perquè Barcelona tingui un comerç de qualitat i uns consumidors informats.
En conclusió, afirma que el Govern municipal ja fa tot allò que pot fer però hi ha qüestions
que la normativa vigent no permet, com l’obligatorietat de mostrar les llicències, i per tant no
hi poden actuar.
El Sr. Bou agraeix la intervenció del Sr. Sierra, però matisa que ell no pren partit ni pels
forners ni pels restauradors, però sí que ha parlat amb els dos sectors i el que pretén és
posar pau en aquest conflicte i fer que tot funcioni correctament. També reconeix que les
inspeccions són molestes i no els agraden a ningú. Tanmateix, assenyala que el sector està
amoïnat a causa dels establiments que no compleixen la normativa i per resoldre aquesta
situació estan disposats a patir les molèsties de les inspeccions, perquè tots plegats s’hi
juguen molt.
En segon lloc, dona les gràcies a la Sra. Parera i ha constatat que comprèn perfectament
aquest problema.
En tercer lloc, dona les gràcies al Sr. Castellana perquè recull l’esperit de la proposició pel que
fa al control de la normativa, perquè el mercat s’ha d’ordenar.
Finalment, argumenta que Barcelona és un gran aparador, una ciutat farcida de botigues,
plena de llum, de color i de vida, de manera que el comerç, especialment el comerç de
qualitat, és molt important per a la ciutat. Per tant, apunta que no parlarà malament de cap
sector però considera que les botigues han de tenir una imatge determinada, els productes
que corresponen i han d’oferir un bon servei.
El Sr. Mascarell reitera que és positiu que les campanyes de sensibilització tinguin en compte
aquest tipus de debats, però encara és més important que el comerç sigui considerat com un
bé de primera necessitat. Així, afirma que el comerç de proximitat és ciutat i això implica que
hi ha d’haver un conjunt de sensibilitats respecte d’aquest comerç. En aquest sentit, opina
que s’hauria de reconèixer quin tipus de productes i serveis ofereix cada establiment.
La Sra. Ballarín insisteix que el Govern comparteix l’esperit de la proposició i tres de les
quatre mesures que s’hi proposen. Tanmateix, no hi poden votar a favor perquè la demanda
d’exhibir públicament les llicències no s’ajusta a la normativa i el Govern té l’obligació de
complir la llei. Per tant, anuncia l’abstenció dels grups del Govern en aquest punt.
Votació favorable d'Esquerra Republicana, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i
l'abstenció de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts per Catalunya.
Aprovada
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
19. (M1923/371) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a presentar, en
un termini de 3 mesos, un Pla per a la creació i desenvolupament de noves incubadores
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d’empreses, que constitueixin noves centralitats per a la creació d’ocupació, l’atracció de
talent i inversió, i la dinamització de cadascun dels 10 districtes de la ciutat.
La Sra. Parera exposa que Barcelona té una tradició emprenedora innegable, tot i que hi ha
una concentració d’aquesta activitat en alguns districtes, en detriment d’altres. Per tant, el
Grup de Barcelona pel Canvi proposa estendre l’activitat emprenedora a tots els districtes on
sigui possible perquè dona vida als barris, els dinamitza, genera ocupació i permet l’oferta
comercial, entre altres aspectes. El seu grup és conscient que Barcelona Activa fa una feina
molt important en aquest àmbit, i no són gens crítics amb aquesta feina, però demana que
s’estengui als deu districtes de la ciutat perquè té la impressió que no hi arriba.
A continuació, assenyala que aquesta mesura no implica la construcció d’edificacions noves ni
cap gran despesa. Comenta que en molts districtes hi ha espais municipals sense ús que es
podrien reactivar amb projectes d’emprenedoria. Entén, doncs, que seria convenient estudiar
la viabilitat d’aquestes actuacions per afavorir l’emprenedoria i la captació de talent, la qual
cosa donaria vida a molts districtes.
El Sr. Puig anuncia el vot favorable del Grup d’ERC a la proposició perquè la troben positiva.
Argumenta que l’economia tendeix a concentrar-se molt de manera espontània, especialment
les activitats noves, que ja neixen sempre en punts de molta concentració. Ara bé, apunta
que el sector públic precisament ha de servir per corregir aquesta dinàmica. Per tant, atès
que el seu grup opina que Barcelona és una ciutat que ja està molt consolidada com a punt
d’atracció d’empreses emergents i hi ha moltes persones de fora de Catalunya o d’Espanya
que volen iniciar el negoci a Barcelona, considera que la ciutat està madura per impulsar les
mesures que es proposen amb aquesta iniciativa.
Tot seguit, indica que Barcelona sempre ha defugit el concepte de down town, la concentració
de tota l’activitat econòmica en un punt, com passa en ciutats nord-americanes i
llatinoamericanes. Contràriament, Barcelona sempre ha enfocat l’urbanisme perquè l’activitat
econòmica estigui molt distribuïda.
El Sr. Mascarell anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Apunta que aquesta iniciativa és
coherent amb el tipus de model econòmic, també des del punt de vista de l’ocupació, que ha
de desplegar la ciutat. Afegeix que la incubació d’empreses és imprescindible per al futur i
subratlla que Barcelona és una de les ciutats més importants del món pel que fa a la creació
d’empreses emergents. Creu que encara es pot millorar més en aquest àmbit en la mesura
que siguin capaços de desplegar iniciatives a tot el territori de la ciutat que afavoreixin
aquesta activitat.
Tot seguit, comenta que l’àmbit de les empreses emergents és important pel que fa a la
creació d’ocupació. Lamenta que les taxes d’ocupació entre els joves de setze a vint-i-quatre
anys són molt baixes a Barcelona, però opina que aquest tipus d’iniciatives pot afavorir que
molts joves trobin la primera oportunitat. A més a més, apunta que la creació de noves
centralitats econòmiques en el conjunt dels deu districtes contribuiria a fer una ciutat més
justa en tots els àmbits. Considera que és positiu que el districte de Sant Martí sigui un punt
de referència mitjançant el 22@, però entén que la majoria de districtes també tenen
potencial en aquest àmbit.
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Finalment, insisteix que Barcelona clarament té capacitat per atraure talent i és un referent
per al sector. Aquesta capacitat d’atracció de talent, afegeix, forma part del caràcter més
profund de la ciutat i creu que aquesta condició és allò que hauria de caracteritzar el conjunt
de la proposta de desplegament econòmic d’un govern que entengui l’ajuntament com un
organisme emprenedor i favorable a les iniciatives que poden ajudar el conjunt de la ciutat a
potenciar l’economia i els llocs de treball.
La Sra. Guilarte opina que l’ajuntament i el Govern municipal han de fer una aposta important
per impulsar la ciutat com a referent econòmic i emprenedor. El Grup de Cs considera que les
incubadores d’empreses precisament tenen com a objectiu primordial ajudar a fer créixer
empreses joves donant-los el suport necessari, des dels serveis tècnics als serveis financers i
també formatius, que són molt necessaris per adequar els perfils. Entén que per assolir
aquest objectiu cal que hi hagi col·laboració de l'Administració pública amb les entitats
privades i les universitats, és a dir, la col·laboració publicoprivada de què parlen sovint.
D’altra banda, comenta que un dels factors d’èxit és l’aposta per la diversificació de sectors i
d’empreses per afavorir que n’hi hagi de tradicionals, que potser necessiten passar menys
temps en fase d’incubació, altres que necessiten estratègies d’especialització i un període
d’incubació més llarg, i finalment empreses d’alta tecnologia, que probablement són les que
necessiten més temps d’incubació.
A continuació, entén que el Govern municipal hauria de fer una aposta clara per un model de
promoció econòmica que doni suport a la creació d’empreses mitjançant l’acompanyament i
l’assessorament, tenint en compte criteris com la viabilitat tècnica, econòmica i financera dels
projectes, el sector d’activitat i el grau d’expertesa que tenen els equips d’emprenedors. Així,
doncs, constata que s’haurien de donar facilitats a la creació d’aquestes empreses i reduir les
traves administratives i burocràtiques, que en aquest moment en són moltes. A més a més,
apunta que l’equip de govern hauria de dinamitzar el nucli d’aquesta aposta per
l’emprenedoria, que és la col·laboració amb entitats privades, amb les universitats i els
centres tecnològics, i la inversió privada. També indica que s’hauria de col·laborar amb els
centres de formació professional, que en aquest context sempre s’obliden i el seu grup creu
que són molt importants.
Seguidament, apunta que s’ha de crear una xarxa dinamitzadora del teixit productiu de la
ciutat i que pugui arribar a ser autònoma. Així, per tal que Barcelona torni a ser un referent
econòmic, pensa que l’ajuntament ha de liderar fórmules i polítiques de promoció econòmica,
noves i sobretot innovadores. En aquest sentit, critica que fins aquest moment les polítiques
majoritàriament s’han basat en les subvencions, línia d’actuació que no incentiva
veritablement la creació ni l’ampliació d’aquest teixit productiu amb tot el seu potencial.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup de Cs.
El Sr. Bou recorda que des del començament del mandat el Grup del PP ha manifestat que el
foment de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació seran una de les seves prioritats durant
els propers quatre anys. També han reiterat durant els darrers anys que Barcelona ha de ser
una ciutat business friendly i ha de donar totes les facilitats a totes aquelles persones que
tinguin una idea de negoci i vulguin encetar una activitat econòmica. En aquest sentit, apunta
que cal simplificar les normatives i agilitzar els tràmits administratius tant com es pugui. Així,
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considera que eines com la finestreta única o un servei de soft landing ja haurien d’estar en
funcionament. Indica, doncs, que per a moltes empreses emergents és molt útil situar-se en
una incubadora, on troben un entorn favorable i poden aprendre d’altres projectes amb
necessitats i problemes similars, condicions que no troben en serveis individualitzats.
A continuació, apunta que la construcció d’incubadores costa molt de temps i de diners. Així,
doncs, el seu grup proposa a l’ajuntament que emprengui aquest camí, però també que
prioritzi la col·laboració publicoprivada per concertar l’accés d’empreses emergents a
incubadores privades, una mesura més barata i que arribaria a molta més gent.
En conclusió, considera que aquesta iniciativa proposa una mesura lògica, però reclama que
el Govern municipal compti amb la iniciativa privada i amb les incubadores privades per durla a terme.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.
La Sra. Ballarín explica que el Govern municipal en aquests moments està treballant per
enfortir el sistema emprenedor de la ciutat de Barcelona. Un dels instruments principals per
dur a terme aquest objectiu és la xarxa d’incubadores de la ciutat, una xarxa que actualment
acull més de cent empreses, és gestionada per Barcelona Activa i és un exemple clar de
l’assumpció de tots els objectius que planteja el grup proposant. Així, indica que aquesta
xarxa genera ocupació, aporta innovació i situa Barcelona en els primers llocs dels rànquings
de ciutats hub d’emprenedoria.
Per aquests motius, doncs, anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la proposició i
assegura que continuaran treballant estratègicament per fer créixer i consolidar aquests
equipaments i apostaran perquè els emprenedors i les empreses emergents contribueixin a la
generació d’activitat econòmica.
D’altra banda, apunta que el foment de l’ocupació i de l’activitat econòmica és una de les
prioritats del Govern municipal. En aquest sentit, insisteix que estan treballant per enfortir i
millorar l’ecosistema emprenedor de la ciutat, el teixit productiu i el posicionament de
Barcelona com a seu d’oportunitats empresarials, tal com ho reflecteix el pressupost de
Barcelona Activa.
Seguidament, recorda que el model d’emprenedoria de Barcelona està dotat d’una xarxa
d’equipaments, que inclou les incubadors que acullen comunitats d’empreses innovadores i
emergents. Aquesta xarxa, afegeix, té com a objectiu enfortir el procés de naixement
d’aquestes petites empreses, sobretot durant el primer any, les quals posteriorment formaran
part del teixit empresarial de la ciutat i han de contribuir al creixement econòmic de
Barcelona. Manifesta que aquesta oferta que es fa des de Barcelona Activa alimenta i
enforteix la base emprenedora de la ciutat, que ja és potent. En aquest sentit, recorda que
segons l’índex GEM els anys 2018 i 2019 la taxa d’activitat emprenedora de Barcelona se
situa en el 8,63 %, que és la més elevada dels darrers dotze anys i un punt superior a la
mitjana de la Unió Europea. Per tant, indica que la situació de Barcelona en aquest àmbit és
bona.
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Pel que fa a les actuacions concretes de Barcelona Activa, explica que el servei públic
d’atenció als emprenedors dona suport als projectes empresarials i els acompanya en les
fases inicials, moment en què la incertesa sobre la seva viabilitat econòmica és més elevada.
El Govern pensa que aquest recurs és necessari i útil, i destinar recursos públics als
emprenedors permet enfortir les fases inicials d’aquests projectes, els quals sense aquest
acompanyament inicial segurament tindrien molt més risc de no ser viables econòmicament.
En la mateixa línia, considera que les incubadores públiques són una palanca molt important
per contribuir al posicionament de Barcelona com a ciutat hub d’emprenedoria i d’empreses
emergents.
A continuació, comenta que la xarxa d’incubadores de Barcelona Activa és un instrument
contrastat i representa un model que és referent mundial pel que fa a la iniciativa
emprenedora. Informa que durant el mandat actual treballaran per reforçar aquesta xarxa i
introduiran alguna redefinició lleugera en els models d’incubació. També aprofundiran en la
col·laboració publicoprivada i en l’especialització en alguns sectors econòmics estratègics.
Finalment, apunta que una altra estratègia que impulsaran durant el mandat és l’enfocament
territorial. Tot i que no sap si podran arribar a tots els districtes de la ciutat, però el Govern
vol impulsar la xarxa d’incubadores amb un enfocament més territorial perquè això pot donar
un valor diferencial a aquestes incubadores.
La Sra. Parera agraeix el suport de tots els grups i del Govern a la proposició. Espera, doncs,
que el Govern elabori el pla que proposa, en el qual haurien de treballar tots els grups
municipals perquè creu que comparteixen molts aspectes i, per tant, serà fàcil elaborar un pla
compartit per totes les formacions i que sigui positiu per a la ciutat.
El Sr. Puig puntualitza que es pot plantejar la diversificació geogràfica de les incubadores
perquè aquest àmbit funciona correctament a Barcelona i ja té una societat activa, però si no
fos així caldria prendre la mesura contrària i concentrar aquesta activitat i tots els actius en
un únic punt fins que aquest sector econòmic funcioni.
En segon lloc, entén que no cal construir res perquè no s’ha d’invertir en ciment
innecessàriament.
En tercer lloc, entén que estan parlant d’incubadores públiques i, per tant, d’una activitat que
es regeix pel principi de subsidiarietat. És a dir, pensa que si hi hagués una oferta privada
d’incubadores no caldria que l’ajuntament es plantegés aquesta qüestió i es podria dedicar a
altres menesters. Tanmateix, apunta que actualment hi ha districtes on la iniciativa privada
no es planteja aquesta mena d’equipaments i, per tant, és interessant que l’ajuntament s’ho
plantegi.
En quart lloc, li sembla plausible que aquesta qüestió estigui en mans de Barcelona Activa,
perquè té professionals experts en aquest àmbit i en principi s’hi pot confiar.
Finalment, aplaudeix el suggeriment sobre l’especialització perquè tot allò que signifiqui
concentrar és positiu, de manera que si parlen de diversificar geogràficament considera que
també serà positiu concentrar per especialitzacions.
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El Sr. Mascarell considera que s’hauria de demanar a Barcelona Activa que, a més a més
d’elaborar aquests pla, es defineixi bé el conjunt d’indicadors que permeten saber si la
situació és bona, tal com afirma la Sra. Ballarín. En aquest cas, creu que té raó perquè
Barcelona es caracteritza per aquesta tradició creativa. També creu que Barcelona Activa
hauria de definir bé els objectius que es poden assolir, perquè no es tracta d’anar creixent a
ritme lent atès que aquest àmbit és molt actiu potencialment i aquesta circumstància s’hauria
d’aprofitar. En aquest sentit, indica que Barcelona ocupa la vint-i-unena posició entre les
ciutats del món en l’àmbit tecnològic i creu que poden aspirar a ser la desena; també està
entre les deu àrees globals més atractives per invertir-hi i pot arribar a estar entre les cinc
primeres, o pot estar entre les cinc ciutats més creatives del món i no quedar-se en la desena
posició que ocupa actualment. Opina que tot això implica una manera de treballar a partir
dels principis que s’han exposat i tenir objectius clars que puguin compartir.
La Sra. Ballarín replica al Sr. Mascarell que la millora contínua sempre ha de ser un objectiu i
assegura que el Govern municipal mai no renunciarà a aquesta ambició perquè sempre és
possible millorar.
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
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
20. (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 exposa que en aquest moment hi ha 117 instal·lacions esportives municipals a
la ciutat de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports aplica reduccions de preu a determinats
col·lectius amb l’objectiu de garantir l’accés a l’esport, com ara un descompte del 50 % per
als aturats, del 43 % per als titulars de la targeta rosa, o accés gratuït per als refugiats
majors de setze anys. Afegeix que aquest institut deixa a criteri dels gestors de les
instal·lacions l’aplicació d’una tarifa per a joves, si bé s’ha establert una quota juvenil
d’aplicació obligatòria fins als disset anys.
A continuació, comenta que segons l’Informe sobre salaris a la ciutat de l’any 2017, publicat
per l’Ajuntament de Barcelona, el salari mitjà dels joves menors de vint-i-quatre anys és un
70 % inferior al salari mitjà de la ciutat i el dels joves entre vint-i-cinc i vint-i-nou anys és un
terç inferior.
Davant d’aquesta situació, el Grup d’ERC proposa que l’Institut Barcelona Esports estudiï
l’aplicació d’una tarifa especial per als joves entre divuit i vint-i-nou anys un terç inferior, com
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a mínim, que la quota per a adults. Apunta que aquesta necessitat existeix perquè el 27,5 %
dels joves diuen que no poden practicar esport per motius econòmics. També constata que el
problema de l’obesitat cada cop afecta més joves.
La Sra. Ballarín comparteix l’esperit del prec. Indica que en el marc de l’homogeneïtzació que
cal fer dels preus públics per accedir als serveis esportius seria totalment raonable i
assumible l’aplicació d’una tarifa reduïda per a joves. Comenta que en el conjunt de centres
esportius municipals actualment s’ofereixen més de 200 tarifes diferents per a diferents
col·lectius, entre els quals esmenta els infants, joves, famílies estàndard i nombroses, titulars
de la targeta rosa, refugiats i aturats, entre altres, tarifes que a més a més varien segons el
centre esportiu. Així, doncs, es podria treballar amb les persones implicades per establir una
tarifa genèrica, però adverteix que caldria fer un estudi previ sobre les repercussions en els
comptes d’explotació de cada centre esportiu municipal que tindria una mesura d’aquest
tipus. Assenyala que hi ha instal·lacions en règim de concessió i els ingressos i despeses han
d’estar equilibrats, de manera que el pressupost municipal hauria de compensar la minva
d’ingressos a causa d’aquesta reducció de tarifes. Afirma que el Govern està disposat a
parlar-ne, però subratlla que finalment allò veritablement important són les decisions
pressupostàries que implicaria aquesta mesura.
El Sr. Zañartu espera que durant les properes setmanes el condicional que ha utilitzat la Sra.
Ballarín esdevingui una afirmació.
La Sra. Ballarín reconeix que es tracta d’un condicional, però puntualitza que l’aplicació
d’aquesta mesura s’hauria d’estudiar de cara a 2021.
Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
21. (M1923/377) Que el govern municipal presenti, durant el primer semestre de 2020, un
primer projecte de remodelació integral del Mercat de Galvany per tal de treballar-lo i
consensuar-lo amb els concessionaris del mercat.
La Sra. Artadi assenyala que el mercat de Galvany és un edifici modernista d’un arquitecte
que té moltes obres a la ciutat de Barcelona, com els fanals del passeig de Gràcia o el mercat
del Clot, entre d’altres. Afegeix que aquest mercat és un pulmó comercial i social al barri de
Galvany, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Recorda que fa anys que se’n vol emprendre la
remodelació però que no ha estat possible. Per tant, demana que es faci un projecte definitiu
i integral que també serveixi per obrir als veïns aquesta zona de la ciutat, que és molt densa.
Tal com demanen els paradistes, els responsables del mercat i els veïns, aquesta remodelació
del mercat n’hauria de mantenir el caràcter i els elements arquitectònics que el fan singular i
opina que extremadament bonic.
La Sra. Ballarín assenyala que els dies 13 i 17 de desembre de 2020 hi ha convocades dues
reunions tècniques, en les quals participaran l’IMMB i l’associació de venedors del mercat de
Galvany, per tractar sobre la imminent elaboració d’un avantprojecte de reforma d’aquest
mercat, potser a començament de 2020. Indica que, després d’anys de treball, el Govern
comparteix els objectius que es pretenen assolir amb aquesta transformació. Explica que
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l’avantprojecte ha de permetre elaborar un pressupost aproximat i estructurar un mètode
d’actuació, qüestió molt important perquè es tracta d’un edifici bonic però també té diversos
elements que fan difícil d’intervenir-hi. Preveu que aquests treballs podran estar enllestits
durant el primer semestre de 2020.
D’altra banda, informa que el 5 de novembre proppassat varen fer una visita al mercat i es
varen reunir amb representants de l’associació de venedors del mercat, el regidor i
representants del districte i representats de l’IMMB.
Finalment, indica que no pot acceptar el prec perquè el Govern no es planteja fer una
remodelació integral del mercat, tal com demana la Sra. Artadi, perquè això significaria
tancar-lo mentre duressin les obres i fer-ne un de nou. Tanmateix, sí que es compromet a
continuar treballant i fer l’estudi que es demana.
La Sra. Artadi pregunta si no pot acceptar el prec perquè està pendent de l’elaboració de
l’estudi o perquè pressuposa que el resultat de l’estudi serà negatiu. Comenta que aviat
començaran les obres de la coberta i de l’estació transformadora elèctrica. Entén que això són
obres de manteniment, però que cal una transformació més profunda. Així, indica que l’ala
nord del mercat, que ocupa el 20 % de la superfície total, es podria convertir en un espai de
dinamització. En definitiva, apunta que caldria fer una remodelació equiparable amb la que es
va fer al mercat de Sants, que és del mateix arquitecte, i que ha servit per dinamitzar el
comerç de la zona i ha integrat l’activitat del mercat en la vida del barri. Demana, doncs, més
concreció sobre els continguts de l’estudi que vol fer el Govern i quines limitacions té. En tot
cas, reitera que el mercat de Galvany necessita uns canvis substancials.
La Sra. Ballarín insisteix que no es farà una remodelació integral d’aquest mercat i per tant
no pot acceptar el prec. Explica que s’està treballant en la línia que ha explicat en la
intervenció anterior i també en la instal·lació elèctrica. En tot cas, subratlla que ningú no els
ha demanat que tanquin el mercat per poder-ne fer una remodelació integral, tal com es va
fer a Sants.
No acceptat
Del Grup Municipal Ciutadans:
22. (M1923/373) Que el Govern municipal retiri la proposta de modificació de la taxa per
ocupació de via pública amb terrasses que es pretén aplicar en l'Ordenança Fiscal per a l'any
2020 i posi en marxa una mesa tècnica amb els representants del sector de la restauració per
analitzar les diferents problemàtiques que els afecten i consensuar les solucions necessàries
per garantir la seva viabilitat i els llocs de treball que mantenen.
La Sra. Guilarte insisteix a qualificar d’incomprensible l’actitud del Govern municipal contra el
sector de la restauració. Apunta que amb les ordenances fiscals que pretén aprovar el Govern
més que augmentar les taxes sembla que vulgui imposar un càstig sobre el sector. Recorda
que en un punt anterior la Sra. Ballarín ha reconegut que la ciutat de Barcelona s’havia
construït amb la col·laboració publicoprivada, però en aquest cas es contradiu perquè el
Govern ignora i exclou completament un sector que és fonamental per a la ciutat. El Grup de
Cs considera una manca de respecte per a un sector molt afectat per aquesta mesura que el
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Govern digui que l’aprovarà comptant solament amb el grup que els dona suport i amb el
qual de facto governen a l’ajuntament.
Per tant, amb aquest prec demanen que el Govern congelin les taxes i que es convoqui una
taula tècnica per discutir aquesta proposta, que creu que és molt generosa i que té la
voluntat de continuar contribuint i pagant els tributs adequats perquè la ciutat progressi, però
també una voluntat clara de garantir la viabilitat d’aquests negocis i els llocs de treball que en
depenen. Manifesta que aquest debat no es pot fer excloent-ne el sector. Creu, doncs, que el
Govern ha de tenir en compte les implicacions que pot tenir l’aplicació d’aquest increment de
taxes. Insisteix que si aquesta mesura no és consensuada es pot provocar un problema greu
per a la viabilitat d’aquests establiments i per als llocs de treball que generen.
La Sra. Ballarín comenta que aquest mateix dia finalitza la fase d’exposició pública de les
ordenances i tothom hi ha pogut fer al·legacions. Apunta que el Govern també ha parlat amb
el Gremi de Restauració i amb PIMEC sobre les propostes que fan, però puntualitza que parlar
no implica acceptar determinats plantejaments de persones físiques, jurídiques o agrupacions
i gremis que representen interessos concrets, perquè l’ajuntament té el deure de representar
els interessos de tota la ciutat, interessos que de vegades no són compatibles. Així, indica
que no és compatible no cobrar impostos i fer habitatge, o no apujar les taxes i establir
teleassistències i fer escoles bressol.
D’altra banda, assegura que té una gran admiració per aquest gremi i per tot el sector de la
restauració, amb els quals han treballat, i ho continuen fent, en molts àmbits. Recorda que
quan el PSC es va incorporar al Govern municipal l’any 2016 el primer que va fer va ser una
mesura per protegir el sector de la restauració. També han fet difusió de l’oferta
gastronòmica de la ciutat, premis de restauració, es varen incrementar els recursos destinats
a la campanya de Nadal perquè a conseqüència dels aldarulls de les setmanes anteriors el
sector havia patit molts perjudicis econòmics, han explorat la possibilitat de fer conjuntament
diverses actuacions els mesos propers, han contribuït econòmicament a la campanya “Entre
tapes”. La voluntat del Govern, doncs, és continuar treballant amb el sector.
Tanmateix, pel que fa a la taxa de terrasses, tal com han explicat reiteradament, el Govern
va fet una proposta determinada i en aquest moment estan estudiant fer-hi una rebaixa
substancial amb un grup que està disposat a pactar tots els pressupostos i les ordenances
fiscals en conjunt, no pas d’una en una i descontextualitzades.
La Sra. Guilarte manifesta que el Govern practica males polítiques i mala gestió per
incrementar la pressió fiscal, i sempre als mateixos. Insisteix, doncs, que el Govern menysté
el sector i amb decisions com aquesta demostren que Barcelona i els barcelonins no són la
seva prioritat. Reclama, doncs, que retirin aquesta proposta. Recorda que el gremi ja ha
advertit que el Govern no els escolta. D’altra banda, considera que els incentius que ha
esmentat la Sra. Ballarín són mínims i, a més a més, els pensen recuperar amb l’increment
exagerat de les taxes que volen imposar. Considera que el Govern hauria de conèixer la
proposta que fa el sector, que estan disposats a pagar un increment del 17 % de la taxa en
moltes zones, i al centre de la ciutat, conegut com la zona 0, fins i tot estan disposats que
pugi un 15 % addicional, per tant, el 34 % o el 35 % d’increment global, de manera que creu
que és una proposta més que raonable. Entén, doncs, que la Sra. Ballarín hauria de conèixer
aquesta proposta igual o millor que ella mateixa.
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En conclusió, opina que discutir aquesta mesura entre els socis del Govern no té cap sentit.
Reclama que reconeguin que la setmana anterior el Gremi de Restauració va amonestar el
Govern i que no posin les seves necessitats com a excusa, perquè al capdavall no tenir en
compte aquest sector ni la influència que té a la ciutat significa no creure en el creixement ni
en el progrés de la societat.
La Sra. Ballarín replica que el Govern ha demostrat que ha treballat i que continuarà
treballant amb el sector. Admet que el gremi demana un determinat increment o decrement
de la taxa que és legítim però que defensa els interessos gremials, de manera que els va molt
bé que algun grup reculli les seves propostes. Tanmateix, considera que el plantejament del
Grup de Cs no té res a veure amb allò que representa el Gremi de Restauració de Barcelona.
No acceptat
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
23. (M1923/368) Que el govern municipal presenti, en un termini de 3 mesos, un informe
sobre el nombre, tipologia i estat del locals buits de la ciutat; i que la presentació vingui
acompanyada d’un Pla, barri a barri, per a la dinamització de locals buits a peu de carrer.
La Sra. Parera comenta que els representants del sector del comerç els han traslladat una
preocupació, que el Grup de Barcelona pel Canvi també fa seva i que trasllada al Govern,
relativa a l’augment dels locals buits en diferents districtes de la ciutat. Afegeix que no
solament augmenten els locals buits, sinó que costa molt que s’hi instal·lin noves activitats o
nous comerços. Entén, doncs, que el Govern hauria d’estudiar aquest problema per saber
exactament el nombre de locals buits que hi ha a la ciutat i quines mesures es poden prendre
a cada barri, perquè tot i que sigui un problema de tota la ciutat cada barri té la seva
idiosincràsia.
A continuació, remarca que un comerç pot sustentar famílies senceres, dona vida al districte,
el dinamitza i contribueix a la seguretat. En aquest sentit, assenyala que un carrer amb locals
buits té un caràcter molt diferent que un carrer amb locals ocupats amb activitat diürna
permanent. A més a més, remarca que l’existència de locals buits facilita les ocupacions
il·legals. Per tant, aquesta qüestió els preocupa molt. No sap si mai s’han plantejat mesures
com ara incentivar empreses instal·lades en pisos perquè ocupin locals a la planta baixa,
mesura que també incrementaria la disponibilitat de pisos per a habitatge, que és un altre
problema a Barcelona.
En tot cas, considera que cal fer aquest estudi per saber quants locals buits hi ha a la ciutat,
com afecta aquesta situació a cada districte i a cada barri, i plantejar mesures
individualitzades per cada barri per aconseguir que aquests locals es tornin a ocupar i
generar, així, més activitat econòmica.
La Sra. Ballarín diu que el Govern està totalment d’acord que el model comercial de Barcelona
és divers, distribuït per tota la ciutat, i volen que continuï essent-ho perquè aquest sector és
una peça clau de l’activitat econòmica però també de la configuració de l’espai públic i
essencial per a la integració social i la convivència. Per aquesta raó, afegeix, es fan polítiques
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públiques per una banda per evitar la gentrificació i garantir la diversitat comercial, i d’altra
banda per evitar la desertificació, tal com recull un acord de govern.
A continuació, comenta que des de la Direcció de Comerç estan treballant en l’elaboració d’un
cens de locals, tot i que hi ha poca informació. Recorda que l’any 2014 i el 2016 es va fer un
cens amb un treball de camp, i el 2019 se n’ha fet una actualització. A més a més, estan
treballant per elaborar una eina d’informació, que no existeix en cap altre ajuntament, que
mantingui actualitzat de manera permanent aquest cens. Insisteix que no és fàcil determinar
què és un local buit, però considera que aquesta eina els permetrà avançar en la identificació
d’aquests locals. El Govern també té intenció de treballar en la dinamització comercial, el
desenvolupament econòmic local i el foment de locals a peu de carrer.
Seguidament, comenta que en aquest moment estan iniciant un estudi per identificar els
locals buits privats en barris afectats per la desertificació o per la gentrificació. També estan
desplegant el programa “Local a local”, que es va iniciar el mandat anterior a Ciutat Vella per
posar baixos propietat de l’ajuntament a disposició d’activitats econòmiques i socials. En
aquest moment, afegeix, estan treballant per desplegar aquest programa a dos districtes
més. Finalment, indica que estan ampliant el projecte de dinamització de locals buits privats,
mitjançant el qual es donen ajuts concrets a projectes que es volen instal·lar en plantes
baixes buides de barris afectats per la desertització.
Per acabar, indica que li agradaria poder acceptar el prec però el Govern no pot garantir que
en un termini de tres mesos es pugui tenir un informe com el que es demana.
La Sra. Parera suggereix a la Sra. Ballarín que esmeni el termini, perquè per al seu grup no
representaria cap problema ampliar-lo. Troba que les mesures que ha exposat la Sra. Ballarín
són positives. Demana que, un cop enllestit el cens que està elaborant el Govern, informi els
grups municipals de les dades recollides. Finalment, demana que s’accepti el prec i que el
Govern proposi un termini alternatiu, perquè està segura que l’acceptarà.
No acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
24. (M1923/358) Quin és el balanç que el govern municipal fa dels primers dies de restricció
de l’horari comercial en la franja de nit per a determinats establiments ubicats als barris del
Farró i Galvany?
El Sr. Castellana intervé com a portaveu del Grup d’ERC. En primer lloc, saluda els
comerciants que assisteixen a la sessió per presenciar el debat d’aquest punt i els agraeix la
feina diària que fan per Barcelona.
Tot seguit, exposa que el Govern va aprovar precipitadament i sense prou mediació una
mesura per restringir l’horari comercial a més de cent comerços dels barris del Farró i de
Galvany, als quals obliga a tancar entre les nou del vespre i les sis del matí els mesos
d’octubre a maig, i entre les deu del vespre i les set del matí els mesos de juny a setembre.
Tot i que es tracti d’una mesura comercial, remarca que en el fons fa referència a l’ús de
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l’espai públic. Tanmateix, indica que és una mesura que fa que paguin justos per pecadors
perquè si hi ha establiments que incompleixen la normativa i venen alcohol o altres productes
prohibits a certes hores de la nit el que caldria és actuar sobre aquests establiments.
Assenyala que aquesta qüestió s’hauria d’abordar des de la mediació i des del punt de vista
de l’espai públic.
A continuació, considera que aquesta decisió que ha pres el Govern d’obligar a tancar tots
aquests establiments és molt dràstica i contundent. Comenta que aquests comerços
proporcionen llum nocturna a la ciutat, un element que aporta seguretat. A més a més, la
mesura afectarà la planificació de llocs de treball perquè hauran d’eliminar els torns de nit.
Així, doncs, pregunta quines mesures prèvies s’han intentat per mitjançar amb els comerços
presumptament problemàtics. També pregunta si el Govern ha calculat quin serà el perjudici
econòmic que implica per als establiments aquesta restricció d’horaris abans d’adoptar la
mesura i sense explorar altres vies que segurament serien més efectives.
La Sra. Ballarín comenta que coneix la mesura però no coneix el decret. En tot cas,
desmenteix que hi hagi hagut improvisació i assegura que abans de fer el decret s’havia estat
treballant durant més d’un any al districte, que té un problema molt concret en un espai
determinat. Assenyala que el 15 d’octubre es va emetre un decret d’alcaldia, que com tots els
decrets pot ser objecte d’impugnació per les vies corresponents i es podria debatre en
instàncies judicials. En tot cas, indica que en aquest moment el decret és vigent i té per
objectiu afavorir la qualitat, la neteja i la convivència a l’espai públic. Pel que fa a la restricció
dels horaris comercials, comenta que pretén dificultar la disponibilitat d’aliments i begudes
alcohòliques, i el consum a la via pública quan les discoteques i sales de festa tanquen.
Remarca que els veïns de la zona han denunciat reiteradament aquestes conductes perquè
posen en risc la convivència a l’espai públic. El Govern municipal, doncs, va considerar que
era convenient imposar aquestes restriccions en defensa dels veïns.
D’altra banda, assenyala que cal esperar més temps per poder oferir una valoració dels
resultats de la mesura i comprovar si s’han assolit els objectius que s’havien marcat. El
Govern té previst fer aquest balanç quan es compleixi un any de la promulgació del decret.
El Sr. Castellana constata que parlen molt de defensar el comerç, però quan hi ha un
problema a la via pública per comptes d’abordar-lo es pren una mesura dràstica i contundent
que el que aconsegueix és enfrontar veïns i comerciants. Li preocupa que el Govern trigui un
any a fer una anàlisi d’aquesta qüestió i es pregunta quantes inversions i quants llocs de
treball s’hauran perdut al cap d’aquest temps, i en quina situació es trobaran aquests
comerciants. Per tant, insta el Govern a parlar amb tots els implicats per garantir la
convivència i alhora la continuïtat del comerç en aquesta zona.
La Sra. Ballarín puntualitza que aquesta mesura s’ha impulsat des del districte, tot i que
finalment s’hagi plasmat en un decret d’alcaldia. Està convençuda, doncs, que des del
districte s’ha parlat amb els comerciants o amb els seus representants. Els suggereix que
demanin reunions i està convençuda que el districte no tindrà cap problema a continuar
parlant amb ells. Insisteix que aquest districte es caracteritza perquè abans de prendre
qualsevol decisió escolta els afectats.
Es dóna per tractada
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
25. (M1923/378) Quines són les dades de les que disposa el govern municipal sobre el
número mitjà de dies que es triga per fer els tràmits d’obertura d’un negoci a la ciutat de
Barcelona i quines mesures pensa dur a terme per millorar aquests indicadors?
La Sra. Artadi creia que el Sr. Collboni respondria a aquesta pregunta perquè la setmana
anterior varen coincidir en la presentació de l’informe anual Observatori de Barcelona, que
compara la ciutat de Barcelona amb altres ciutats del món mitjançant uns indicadors que
serveixen per ajudar els agents econòmics a prendre la decisió de fer negocis a la ciutat i, per
tant, per orientar les polítiques municipals. Remarca que és la primera vegada que és
regidora i no coneixia aquest informe. Quan el va analitzar li va sorprendre que no inclogui
alguns indicadors molt rellevants sobre l’obertura de negocis a Barcelona, indicadors sobre el
cost però sobretot sobre el temps necessari per posar en marxa un negoci, que és una de les
grans queixes del sector comercial i dels emprenedors. Formula aquesta pregunta, doncs, per
conèixer aquestes dades que l’informe no inclou.
La Sra. Ballarín indica que en aquest moment no té aquestes dades disponibles. Tanmateix,
assenyala que aquí hi ha diverses qüestions. En primer lloc, apunta que una societat limitada
i altres societats es poden crear en quaranta-vuit hores. A més a més, diu que l’Oficina
d’Atenció a les Empreses els ajuda. D’altra banda, recorda que hi ha una ordenança municipal
d’intervenció integral d’activitats que entre tres tipus d’activitats, segons l’impacte ambiental
que tenen, les que només necessiten fer una comunicació, les que necessiten llicència i les
que necessiten autorització ambiental. Pel que fa a activitats que estan en règim de
comunicació, que en són moltes, les empreses es poden crear en un acte únic. En els altres
casos hi ha molta variació. Així, apunta que la majoria dels espais del passeig de Gràcia tenen
una protecció urbanística i per fer qualsevol actuació el procediment per obtenir la llicència és
més lent.
Tot seguit, comenta que el Govern està treballant en el pla “Barcelona fàcil” per integrar les
llicències d’activitats i d’obres, i en altres mesures que en aquest moment no s’estan aplicant.
La Sra. Artadi anuncia que demanarà per escrit respostes més precises, també per districtes,
perquè les dades de què disposen els preocupen. En aquest sentit, assenyala que la facilitat
per fer negoci, que compara ciutats d’arreu del món, l’Estat espanyol ocupa la posició 97 de
190, situació que considera lamentable. A més a més, apunta que Madrid ocupa una posició
millor que Barcelona. També els preocupa la qüestió de les llicències d’activitat i d’obres.
Assenyala que les dificultats per obrir un negoci és una de les principals queixes del sector
econòmic de la ciutat, especialment de les pime. En aquest sentit, diu que tothom coneix
històries d’endarreriments de mesos per poder obrir un local, situació que genera costos
importants i que en alguns casos han estat inassumibles perquè els deutes que han generat
han impedit finalment l’obertura del negoci. En altres casos s’ha posat en risc la viabilitat dels
negocis i la creació de llocs de treball. Per tant, el seu grup vol més informació i conèixer
quines són les dificultats principals. A més a més, apunta que en alguns districtes els temps
d’espera són molt importants i les conseqüències que se’n deriven són greus.
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En conclusió, entén que si el Govern té la voluntat d’elaborar un pla d’agilització per a la
creació d’empreses primer s’hauria de saber quin és el punt de partida i cap a on s’han
d’adreçar els esforços principals.
La Sra. Ballarín explica que el Govern està analitzant on hi pot haver determinats problemes i
coordinar les diverses llicències. Aquesta anàlisi ha de servir per elaborar el pla “Barcelona
fàcil”, que presentaran aviat.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Ciutadans:
26. (M1923/374) Quines accions està duent a terme Barcelona Activa, des de Barcelona
Treball, per al foment de la Formació Professional Dual tant per a l’augment d’alumnes com
per a l’impuls d’ajuts a empreses amb l’objectiu que aquestes puguin cobrir les seves
necessitats amb alumnes provinents d’aquesta modalitat?
La Sra. Guilarte exposa que la formació professional dual és un dels models millors per
aconseguir una qualificació professional òptima, en la qual coincideixin l’oferta i la demanda.
Assenyala que a Catalunya hi ha un 80 % de pimes que afirmen que tenen dificultats per
trobar els perfils professionals i laborals que han de menester, la majoria de les quals són a la
ciutat de Barcelona i a l’àrea metropolitana. També comenta que la taxa d’ocupació juvenil a
Barcelona és del 28,5 %, segons dades del darrer trimestre de 2019.
A continuació, llegeix el text de la pregunta.
La Sra. Ballarín respon que l’Ajuntament de Barcelona no solament està implicat en la
formació professional dual, sinó que en va ser un dels promotors principals. Recorda que en
un primer moment es va crear un consell de la xarxa de formació professional i la Fundació
BCN Formació Professional, que integra altres administracions i empreses. Apunta que el
model de fundació és absolutament innovador. A més a més, assenyala que durant el mandat
anterior l’Àrea Metropolitana de Barcelona també es va integrar en aquesta fundació. Així,
doncs, constata que hi ha un model de treball conjunt entre empreses i administracions de
diferents nivells en l’àmbit de la formació professional.
D’altra banda, remarca que la formació professional dual també es va començar a impulsar
des de l’Ajuntament de Barcelona en coordinació amb la fundació i el Consorci d’Educació de
Barcelona. La Fundació BCN Formació Professional és l’òrgan executor de les polítiques
relacionades amb la formació professional en general i amb la dual en particular, i remarca
que l’Ajuntament de Barcelona té una participació molt activa en aquesta fundació.
A continuació, comenta que actualment estan impulsant el Pla de foment de l’ocupació juvenil
de qualitat, en el qual col·laboren estretament el Departament de Joventut de l’Ajuntament
de Barcelona, el Consorci d’Educació, la Fundació BCN de Formació Professional, el Consell de
la Joventut de Barcelona i organitzacions patronals i sindicals juvenils. Apunta que es va
constituir un grup de treball que ha elaborat un informe que conté un seguit de
recomanacions per fomentar la formació professional dual.
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La Sra. Guilarte agraeix les explicacions, però considera que la feina que fa el Govern no és
suficient. Indica que el seu grup no vol solament informes, sinó que reclama accions i
mesures concretes. Recorda que l’any 2018 hi va haver 15 % d’estudiants de l’àrea
metropolitana de Barcelona que no va poder estudiar FP perquè no hi havia oferta o no
estava adaptada a les necessitats de la demanda. En aquest sentit, comenta que hi ha cinc
famílies de formació professional que no s’imparteixen a cap centre públic de Barcelona i un
dels sectors on aquest desfasament és més gran precisament és el tecnològic, quan
Barcelona en teoria és una ciutat capdavantera en aquest sector i en el sector de les
empreses tecnològiques emergents.
Per tant, considera que el model actual de formació professional és absolutament obsolet, al
qual es destinen pràcticament els mateixos recursos que vint anys enrere. Apunta que sense
la col·laboració de les empreses i sense incentivar-les no es podrà respondre als reptes del
mercat laboral que planteja, per exemple, la indústria 4.0. Denuncia que ni l’ajuntament ni la
Generalitat han apostat per l’FP dual. En aquest sentit, entén que falten convenis que
aprofitin el teixit empresarial barceloní; falta incentivar la confiança de les empreses eliminant
barreres burocràtiques perquè puguin contractar persones provinents d’aquesta modalitat
formativa; falten campanyes de suport a l’FP dual específiques per a les dones perquè puguin
tenir més interès en les matèries STEM, que servirien per abordar els problemes de gènere en
aquest àmbit. Creu que l’FP dual és una eina que també permet el reciclatge de perfils
professionals en declivi i la incorporació al mercat laboral de col·lectius vulnerables.
Finalment, assenyala que l’FP dual afavoreix el contacte directe amb la innovació tecnològica i
per tant aquest és el model d’FP del futur. El seu grup creu en aquest model i opina que els
pot permetre equiparar-se amb Europa i obrir les fronteres laborals.
La Sra. Ballarín replica que la radiografia que fa la Sra. Guilarte és molt diferent de la que té
el Govern. Assegura que la formació professional a Barcelona ha experimentat un creixement
sostingut durant els darrers cinc anys, tant pel que fa al nombre de centres i cicles com pel
que fa a alumnes i empreses que hi participen. Recorda que en aquest curs Barcelona té el 22
% dels alumnes matriculats a tot Catalunya i el 20 % dels centres que imparteixen formació
professional dual. Per tant, considera que aquest àmbit està en un bon moment. A més a
més, comenta que el 70 % d’inserció professional es produeix durant el primer any després
de la finalització de la formació professional dual. Tanmateix, reconeix que la majoria de
graduats, un 73 %, són homes i, per tant, està d’acord que caldria fer un esforç en les
qüestions de gènere. D’altra banda, remarca que la contractació indefinida, els salaris i els
contractes a temps complert són més grans que en l’FP inicial.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
27. (M1923/355) En quin import (desglossat per partida, organisme municipal i any), xifra
l’Ajuntament de Barcelona el deute ciutadà de la Generalitat de Catalunya amb Barcelona des
de l’any 2011 fins avui?
El Sr. Bou comenta que aquell mateix matí el Govern municipal ha informat sobre els
resultats de la darrera reunió de la Comissió Mixta Ajuntament de Barcelona - Generalitat de
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Catalunya, en la qual es va tractar, entre altres qüestions, el deute de la Generalitat amb
Barcelona. Pregunta, doncs, quin és l’import, segons l’ajuntament, del deute ciutadà que la
Generalitat de Catalunya té amb Barcelona i que representa la desinversió de l'Administració
autonòmica a la ciutat, des de l’any 2011. Demana que aquest import sigui desglossat per
partida, organisme i any.
El Sr. Martí Grau exposa que l’any 2011 la Generalitat aportava 212 milions a consorcis,
entitats o directament a l’ajuntament, és a dir, institucions públiques de la ciutat de
Barcelona. Si a aquest import s’apliqués el creixement de l’IPC en aquest moment haurien de
ser al voltant de 230 milions d’euros. En canvi, la Generalitat l’any 2019 hi va aportar 201
milions d’euros. El diferencial acumulat durant aquests anys suma gairebé 300 milions
d’euros i això és el que denominen deute ciutadà. Puntualitza que aquest no és un deute amb
l'Administració municipal, no apareix a cap balanç ni està pendent de cobrament, sinó que és
la desinversió producte de les retallades que va fer el Govern de la Generalitat a partir de
l’any 2011 i fins aquest moment.
Pel que fa als àmbits concrets, apunta que la suma agregada en educació són 115 milions, en
habitatge 35, en salut 80, en cultura 30 i en ocupació 80.
El Sr. Bou diu que no ha tingut temps d’anotar aquestes dades i demana que les hi doni per
escrit, i també a tots els altres grups.
El Sr. Martí indica que sempre han explicat aquesta informació amb tota claredat. Tanmateix,
indica que a vegades es confonen els termes i es diu que aquest és un deute que la
Generalitat té amb l’ajuntament. Insisteix, doncs, que aquesta situació respon al fet que
durant aquests anys la Generalitat ha invertit menys, durant els darrers anys s’ha recuperat
una part d’aquesta inversió però encara no arriba al mateix nivell de despesa que hi havia
l’any 2011. Reitera, doncs, que si l’any 2020 el nivell de despesa de la Generalitat fos el
mateix que hi havia l’any 2011 hauria d’invertir al voltant de 230 milions entre el que aporta
a l’Ajuntament de Barcelona, als consorcis contemplats a la Carta municipal, i a altres
consorcis i equipaments. L’anomenen deute ciutadà precisament perquè no és un deute amb
l’Ajuntament de Barcelona, sinó allò que es deixa d’aportar a la ciutat.
Es dóna per tractada
28. (M1923/357) Quines gestions ha fet l’alcaldessa de Barcelona amb la direcció del MWC
per garantir, assegurar i vetllar pel normal i bon funcionament de tots els serveis públics per
la presència d’aquest esdeveniment a la nostra ciutat?
El Sr. Bou exposa que l’impacte que ha tingut el Mobile World Congress a la ciutat de
Barcelona des que es va començar a celebrar l’any 2006 es calcula que és de 4.800 milions
d’euros, un balanç que considera molt satisfactori per a la ciutat però que sovint s’ha vist
amenaçat per les vagues, protestes i per la situació política de Catalunya. Assenyala que en
massa ocasions, a més de convertir-se en la capital del mòbil, Barcelona també s’ha convertit
en la capital de les vagues. Els dos darrers mesos, a més a més, la ciutat ha patit accions
violentes i antidemocràtiques, que van més enllà d’una vaga i d’una protesta i han impedit als
ciutadans dur a terme la seva activitat diària, com les anomenades aturades de país, les
marxes per la república, talls de vies, acampades, ocupacions de l’aeroport i estacions de
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tren, entre d’altres. Apunta que la darrera amenaça ha estat bloquejar l’accés de milers
d’aficionats al partit que enfronta el FC Barcelona i el Real Madrid.
A continuació, acusa l’alcaldessa Colau de tenir un llarg historial de debilitat, actitud que li
preocupa molt i està segur que també preocupa als altres grups, i pregunta quines gestions
es fan i quines mesures s’estan prenent per garantir el bon funcionament de tots els serveis
públics durant la celebració del MWC d’enguany.
La Sra. Ballarín destaca que el Govern està treballant de coordinada i conjunta amb tots els
agents implicats per garantir l’èxit i l’excel·lència del MWC, amb el lideratge de l’ajuntament.
Informa que la primera tinença d’alcaldia està impulsant tot un seguit d’espais de treball
estratègics, executius i operatius, que ja s’han posat en marxa. Justament aquest mateix dia
s’ha celebrat una reunió del comitè executiu. Assegura que aquesta és una prioritat per al
Govern atesa la importància que aquest esdeveniment té per a la ciutat de Barcelona des dels
punts de vista econòmic, tecnològic i sobretot de l’impacte internacional.
Tot seguit, comenta que el Govern ha liderat una primera reunió estratègica, que es va
celebrar el mes anterior, amb els organitzadors del congrés, la Fira de Barcelona i els
diferents serveis municipals implicats. D’aquesta trobada va sorgir el compromís d’establir
una direcció estratègica per al correcte desenvolupament del congrés, amb un calendari de
treball continuat fins a la celebració del MWC. Reitera que es treballa en dos nivells,
l’estratègic i l’executiu. Pel que fa al primer, preveuen reunir-se només dues o tres vegades,
hi participen la primera i la cinquena tinences d’alcaldia, Turisme, Mobilitat, Gerència
Municipal, Protocol i Comunicació, Generalitat, AENA, Gerència de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat. Pel que fa al nivell executiu, assenyala que hi ha un comitè format per les
gerències municipals, Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Seguretat i Prevenció,
Mobilitat i Infraestructures, Direcció de Projectes Estratègics, Protocol, Mobile, TMB, aeroport
del Prat, Generalitat i Ajuntament de l’Hospitalet. Tal com ja havia dit, aquest comitè executiu
s’acaba de reunir a les cinc de la tarda al Saló de Cròniques i ha treballat en la coordinació de
les accions municipals en els àmbits de mobilitat, seguretat, comunicació i promoció de la
ciutat. La previsió és que es reuneixi cada mes i quinzenalment es faran taules operatives per
al desplegament i seguiment de les diferents actuacions de transport i mobilitat, seguretat,
allotjament i altres. Afegeix que volen treballar de forma transversal i sobretot garantir
l’excel·lència en el desenvolupament del congrés.
El Sr. Bou manifesta que aquestes explicacions el tranquil·litzen. Afirma que els quaranta-un
regidors del consistori estan preocupats per aquesta qüestió i és responsabilitat del Govern
que el congrés es desenvolupi amb normalitat. Recorda el que va passar amb l’Agència
Europea del Medicament quan era president d’Empresaris de Catalunya i assenyala que la
ciutat ha patit cops molt forts. Entén, doncs, que el Govern ha de vigilar de molt a prop
aquesta qüestió perquè Barcelona és una ciutat molt gran i estimada, però té competència
important, tot i que no gosa parlar d’enemics, i determinades notícies de premsa l’han
perjudicada. Manifesta que de mica en mica s’ha de recuperar la imatge de la ciutat i s’ha
d’explicar que val la pena. Opina que no hi ha cap corrent polític o ideològic que pugui
contradir aquesta visió que la ciutat és de tots i per a tots.
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La Sra. Ballarín està d’acord amb aquestes manifestacions perquè la confiança i l’estabilitat es
construeixen entre tots i des de l’ajuntament s’està fent tot allò que és possible per
aconseguir-ho.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
29. (M1923/372) Quines són les mesures que l’Ajuntament ha adoptat o té previst adoptar
per revertir la caiguda del ritme de creació d’ocupació a la ciutat?
La Sra. Parera observa que el ritme de creació d’ocupació a Barcelona ha caigut
considerablement des del mes de gener del 2019. Assenyala que en aquell moment el
nombre d’afiliats a la seguretat social creixi un 3,46 % interanual fins al mes d’octubre, quan
aquest creixement es va reduir fins a l’1,36 %. Per aquesta raó, el seu grup formula aquesta
pregunta, el text de la qual llegeix tot seguit.
La Sra. Ballarín respon que el Govern està treballant en noves mesures que inclourà el nou
Pla d’actuació municipal, en el qual l’ocupació té un pes important. També estan renovant
l’Estratègia per l’ocupació de Barcelona i renovant la relació amb el SOC en el marc del Decret
de model territorial d’aquest organisme. Insisteix que el Govern posa l’accent en la lluita
contra l’atur i la precarietat laboral per millorar la qualitat de l’ocupació, incrementar la
cohesió social i avançar cap a un model de desenvolupament més just i sostenible. En aquest
sentit, indica que buscaran acords en matèria d’ocupació de qualitat i apostaran pels sectors
estratègics que creen ocupació de qualitat i garanteixen estàndards de qualitat en tots els
àmbits. També preveuen potenciar clàusules socials en la contractació pública com a eina per
crear ocupació per als col·lectius més vulnerables i també com a garantia de compliment dels
estàndards de qualitat en l’ocupació.
Per concretar una mica més, informa que emprendran línies d’actuació per a una nova
governança en la relació entre el SOC i Barcelona Activa i que aquest és un acord de la
Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona.. També estan treballant per renovar
l’Estratègia d’ocupació amb una aposta per l’atenció a les persones més vulnerables, la
qualitat de l’ocupació i l’avaluació de les actuacions. També volen renovar el Pla de foment de
l’ocupació juvenil de qualitat. Desenvoluparan el programa “Barcelona integra” que articula i
coordina diferents actuacions i programes que es despleguen des de diferents àrees de
l’ajuntament. S’elaborarà un pla local per a la promoció de la formació i ocupació de les
persones amb diversitat funcional, s’intensificarà l’impuls de les clàusules socials i es
reforçaran els punts d’informació de drets laborals.
La Sra. Parera demana que els facin arribar una llista d’aquestes mesures, i creu que els
altres grups també el deuen voler. Esmenta que en el debat d’un punt anterior es comparava
Barcelona amb Madrid i en aquest àmbit si es fa aquesta comparació Barcelona té un
problema molt greu perquè Madrid continua tenint un nivell d’ocupació alt. Però sense anar
tan lluny comenta que l’Hospitalet tenia un increment del 5,51 % d’afiliacions a la Seguretat
Socials i ha pujat al 6,3 %. Creu que el Govern s’hauria de plantejar si algunes actuacions el
que aconsegueixen és traslladar l’activitat econòmica a la ciutat veïna, perquè paralitzar
hotels o la construcció amb mesures no consensuades significa paralitzar ocupació, i
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assenyala que a l’Hospitalet no es prenen aquestes mesures. Creu, doncs, que aquesta
situació és preocupant i que s’ha de fer una reflexió, que vagi més enllà de les mesures
concretes, sobre la política que impulsa el Govern per generar ocupació.
La Sra. Ballarín creu que han de treballar sense alarmisme. Recorda que en un punt anterior
han parlat de les empreses emergents, de l’emprenedoria que hi ha a Barcelona, que
continua essent una de les millors ciutats per invertir i per anar-hi a treballar. Admet que
sempre s’ha d’analitzar com es pot millorar, però insisteix que haurien de fugir dels
alarmismes i de les visions negatives de la ciutat, perquè moltes altres ciutats estan esperant
que Barcelona davalli per aprofitar-se’n.
Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.20 hores.
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