
Secretaria General

CP 11/20 1/99

Ref: CP 11/20

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, amb pantalla central 
de control, el TRENTA D’OCTUBRE de 2020, s’hi reuneix el Plenari del Consell 
Municipal en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Joan Subirats Humet, Janet Sanz Cid, Laura 
Pérez Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi 
Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Jaume Collboni Cuadrado, 
Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé 
Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Joan Ramon 
Riera Alemany, Ernest Maragall i Mira, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i 
Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, 
Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Jordi Castellana i Gamisans, Marina 
Gassol i Ventura, Elsa Artadi Vila, Neus Munté Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, 
Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, María Luz Guilarte Sánchez, Francisco Sierra 
López, María Magdalena Barceló Verea, Celestino Corbacho Chaves, José Bou Vila, 
Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls Galfetti i Eva Parera Escrichs, assistits pel secretari 
general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Hi és present l’interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.

La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

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

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores i 
cinc minuts.

La Sra. ALCALDESSA posa de manifest que davant l’agreujament de la situació de la 
pandèmia, l’augment dels contagis a Barcelona, a tot Catalunya i, en general, a tot 
Europa, i les importants mesures restrictives que va anunciar ahir el Govern de la 
Generalitat, el Govern municipal va convocar tots els grups municipals, que es van 
reunir ahir mateix, i van acordar que avui abans de començar l’ordre del dia 
expressarien un posicionament conjunt de manera coral, mitjançant els portaveus i les 
portaveus de cada grup.
Com a alcaldessa, agraeix a tothom que, un cop més, com ja va passar al començament 
de la pandèmia, en moments tan difícils com aquests hagin aconseguit un consens total 
entre els grups municipals per prioritzar el més important, que és protegir la salut de la 
ciutadania acompanyant les mesures sanitàries alhora que es reforcen els serveis socials 
i els ajuts per als sectors més afectats. Agraeix de tot cor l’actitud mostrada per tots els 
grups municipals en la reunió d’ahir, en què tothom es va mostrar disposat a remar en la 
mateixa direcció, a treballar amb unió davant l’agreujament de la pandèmia.



CP 11/20 2/99

Observa que, malgrat les diferències entre els grups, en aquests moments tan durs la 
ciutadania demana unitat, i això és el que volen expressar amb aquest posicionament 
conjunt. El Govern, per part seva, es compromet a convocar regularment reunions per al 
seguiment de l’emergència.
Per acabar, diu a la ciutadania que l’Ajuntament és conscient que el moment és dur i 
molt complicat atesa la velocitat de l’augment dels contagis i el fet de no tenir totes les 
certeses en relació amb el virus —ni tan sols els experts, científics i professionals de la 
sanitat les tenen, ja que és un virus nou que anem coneixent a mesura que avança, 
malauradament—, una situació que genera tristesa, frustració i angoixa en la ciutadania 
quan s’anuncien mesures de nous confinaments després de mesos de molts esforços i 
dificultats. Assegura, però, que l’Ajuntament treballarà amb unitat i farà tot el possible 
perquè l’Administració estigui al costat de qui més ho necessiti, cuidant les persones i 
acompanyant tothom, especialment les persones més vulnerables, no només des del punt 
de vista sanitari, sinó també social i econòmic. D’altra banda, treballaran amb lleial 
col·laboració entre totes les administracions públiques, ja que no és moment de fer 
èmfasi en les diferències ni de generar polèmiques, sinó d’avançar conjuntament per 
prioritzar el més important: protegir la salut i acompanyar els sectors més afectats per la 
crisi econòmica.

El Sr. VALLS subratlla que cal parlar als ciutadans amb molta claredat: la situació, com 
ha dit l’alcaldessa, és molt difícil a Barcelona, a la resta de Catalunya, a la resta 
d’Espanya i a tot Europa. Confia, però, que avui estiguem més preparats que al març per 
fer-hi front. És conscient que la situació pot empitjorar, però espera que les mesures que 
s’estan decidint contribueixin a millorar-la (depèn de tothom).
Reconeix que estan demanant molts sacrificis als ciutadans, però el Grup Municipal de 
BxCanvi entén que no hi ha alternativa: tant ell com la Sra. Parera exigiran a tothom la 
màxima responsabilitat individual i col·lectiva, i esperen que la resta de regidors facin el 
mateix. El missatge d’aquest grup, però, és un missatge de confiança: cal recuperar 
l’esperit del Pacte per Barcelona que es va assolir al juliol i treballar amb unitat, com 
requereixen les circumstàncies tan excepcionals i difícils com aquesta crisi sanitària i les 
seves conseqüències econòmiques i socials.

El Sr. BOU subratlla que la societat, conscient que en alguna cosa sí que ha fallat, 
sempre estarà en deute amb els professionals sanitaris, i mostra el suport, el 
reconeixement i l’admiració del Grup Municipal del PP pels serveis essencials (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Serveis Socials, etc.), que tornen a carregar sobre les espatlles una 
gran responsabilitat dia a dia.
Tot seguit, posa de manifest que la situació és molt complexa per a tothom i el sacrifici 
que hem hagut de fer i hem de fer és molt important: un cop més, hem de fer front a la 
tempesta i aconseguir que el vaixell arribi a bon port, i no és moment per retreure el que 
s’ha fet malament —més endavant ja es farà, i es demanaran responsabilitats—, sinó de 
fer el que calgui pel bé de tots els espanyols. Demana que les mesures que es prenguin 
vagin acompanyades d’ajuts per resistir i reconstruir.
Per acabar, envia un missatge a qui ha perdut un ésser estimat per culpa del virus, a tots 
els que estan ingressats en hospitals i a tothom que té por pels pares, les mares, els avis, 
etc.: ell, com a home de fe, està segur que arribarà el dia que puguem fondre’ns en una 
gran abraçada perquè haguem vençut el virus.

La Sra. GUILARTE recorda les víctimes que ens han deixat des de l’inici de la 
pandèmia i manifesta el suport i l’afecte del Grup Municipal de Cs a les famílies que 
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estan suportant les conseqüències d’aquesta crisi, així com el reconeixement a tots els 
professionals que, des de tots els sectors i tots els àmbits, treballen perquè la situació 
acabi al més aviat possible.
D’altra banda, observa que en aquesta situació tan complicada hem de fer coses que en 
un altre moment serien impensables, però ara són necessàries, i subratlla que la 
responsabilitat que tenen com a servidors públics fa que hagin d’intentar sortir de la crisi 
junts, amb voluntat política de diàleg i amb fets, liderant la sortida de la crisi amb 
consens i unió, tal com demana la ciutadania i tal com necessita Barcelona. Això és el 
que s’han d’autoexigir els polítics cada dia, ara i sempre.
Per acabar, demana a tothom que es cuidi molt i cuidi molt els altres, i subratlla que el 
Grup Municipal de Cs, sempre a disposició de tots els barcelonins, un cop més es posa a 
disposició del Govern per, amb corresponsabilitat i decisió, poder prendre decisions que 
seran molt difícils.

La Sra. ARTADI entén que, finalment, tothom és conscient de la situació tan complexa 
que tenim a casa nostra i arreu d’Europa, l’impacte econòmic, laboral i social de la qual
és més fort en ciutats obertes, dinàmiques i d’èxit com Barcelona, que, encara no 
recuperada de la primera onada, ha de tornar a tancar.
Dit això, envia el suport del Grup Municipal de JxCat a tothom que té familiars malalts; 
el condol a qui ha perdut persones estimades, i el suport a qui avui ha de tancar el seu 
negoci i no sap què passarà —per a aquestes persones implementaran totes les mesures 
que puguin—, i manifesta el desig que tothom es cuidi tant físicament com mentalment. 
Subratlla que la situació està sent psicològicament molt difícil per a tothom i cal tenir 
molta paciència i cuidar-se molt entre tots.
Per acabar, remarca que, entre tantes incerteses, els grups polítics han de manifestar la 
certesa que treballaran amb responsabilitat, que no defalliran, que tindran èxit perquè 
treballaran conjuntament, i que, treballant amb la màxima responsabilitat, seran dignes 
de ser servidors públics i de treballar per a la ciutadania.

El Sr. COLLBONI manifesta la voluntat d’acord del Grup Municipal del PSC, així com 
la voluntat de fer-se càrrec de la situació excepcionalment dolenta que estem vivint: els 
propers mesos, que seran molt complicats, els grups polítics han de mostrar solidaritat i 
empatia amb les persones que han perdut familiars o amics, amb les que pateixen pel seu 
lloc de treball, amb les que veuen que el seu negoci no té ingressos i, en general, amb les 
que viuen el dia a dia amb angoixa, i ho han de fer amb lleialtat institucional. Així, 
hauran de complir i fer complir les recomanacions i les instruccions de les autoritats 
sanitàries, i protegir i preservar la ciutat i els sectors que són clau per a la vida de la 
ciutat (cultura, esport, comerç, restauració, oci, taxi...) amb unitat i amb pacte, com han 
demostrat que poden fer.
Entén que el Pacte per Barcelona va ser un gran exemple, no prou reivindicat per tots els 
grups municipals, d’una institució que en un moment de màxima polarització política i 
davant d’un fet extremadament greu com aquesta pandèmia va tenir la capacitat de 
posar-se d’acord. Subratlla que ho hauran de tornar a fer amb les ordenances fiscals, que 
esperen que avui comencin a caminar; amb uns pressupostos que també seran 
excepcionals i que seran els pressupostos del rescat de la ciutat, i amb la màxima 
exigència davant l’Estat i davant la Generalitat en relació amb les obligacions que tenen 
amb el món local, que és la primera trinxera en la lluita contra les conseqüències socials 
i sanitàries del virus.
Per acabar, afirma que hi ha la certesa que tot això acabarà i arribarà el dia en què 
podrem tornar a caminar, i comenta que, a parer seu, l’obligació dels polítics és 
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comprometre’s que aquell dia la ciutat continuï dempeus perquè pugui tornar a caminar. 
Entén que aquest missatge d’esperança i de confiança en el futur és el millor regal i el 
millor missatge que poden enviar als conciutadans i les conciutadanes.

El Sr. MARAGALL manifesta l’opinió que el missatge que envien les autoritats 
sanitàries és prou clar i es correspon amb el que ja sabem: ho hem d’aturar tot ara —
amb les excepcions que coneixem— per reprendre el camí ben aviat en millors 
condicions, i, en aquesta situació, a les administracions se’ls ha d’exigir claredat, 
corresponsabilitat, respecte a les situacions i drets, i compensacions, ajuts i 
acompanyament reals. Entén que aquest cop sí que estan intentant actuar així.
Assenyala que, d’altra banda, es demana a tota la ciutadania civisme actiu, 
responsabilitat individual i col·lectiva, ja que segurament aquesta serà la millor manera, 
si no l’única, de salvar vides, més enllà de la situació de cadascú, i dels terribles efectes 
econòmics i socials que s’estan produint, que estan donant lloc a reaccions, inquietuds 
públiques, queixes i reivindicacions.
Dit això, observa que potser els que tenen una situació de privilegi com la seva, amb 
feina i sou garantits, no s’acaben de fer càrrec del que significa quedar-se sense feina, 
sense poder oferir els teus serveis, havent de tancar la teva empresa o establiment, o 
sense poder posar en servei la teva creació cultural. Consegüentment, entén que potser 
haurien de començar a deixar de parlar d’ajuts i començar a parlar de reconèixer i 
protegir drets, així com de fiscalitat solidària entre els que tenen o mantenen i els que ni 
tenen ni mantenen.
Conclou que les circumstàncies actuals, excepcionals, interpel·len i afecten tant a 
Barcelona com arreu d’Europa i del món, de manera que obliguen a tothom, i depèn de 
tothom (Administració, societat civil, ciutadania) sortir-ne. Subratlla que és hora de 
demostrar què vol dir Barcelona.

La Sra. ALCALDESSA agraeix de tot cor totes les intervencions, tant pel to com pel 
contingut, i indica que les subscriu al cent per cent: s’afegeix als agraïments als 
professionals dels serveis sanitaris i, en general, de tots els serveis essencials, i confirma 
que les administracions, treballant amb col·laboració entre elles, faran tot el possible per 
donar suport, no només anímic, sinó també material, als sectors més afectats 
(restauració, cultura, esports, etc.) i al conjunt de la ciutadania.
Dit això, expressa el reconeixement i l’agraïment als serveis municipals, que durant tots 
aquests mesos han demostrat estar absolutament a l’altura de les circumstàncies: en tot 
moment han estat en primera línia donant-ho tot, i ara se’ls ha de demanar que continuïn 
així. Tots els serveis municipals d’atenció a la ciutadania (serveis socials, Guàrdia 
Urbana, neteja, escoles bressol...) han de continuar fent un esforç, perquè la ciutadania 
els necessita, sobretot davant les noves mesures, molt dures. Entén que és davant 
d’aquesta realitat tan complicada que més sentit té el que s’anomena servei públic, i els 
treballadors de l’Ajuntament, els representants electes, han de moure’s sempre per la 
màxima del servei públic: es deuen a la ciutadania i el moment requereix que avancin 
junts.
En darrer lloc, torna a agrair les intervencions i demana a tothom que es cuidi molt i que 
cuidi molt els altres.

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 2020
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La Sra. GUILARTE exposa que a les actes no es respecten els drets lingüístics del seu 
grup, ja que les seves intervencions sempre s’hi recullen en català, independentment de 
si les fan en català o en castellà, de manera que no hi poden votar a favor.

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 2020 del Plenari 
del Consell Municipal, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del 
Consistori; i S’APROVA amb el vot en contra dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 
Barceló i Corbacho.

B) Part informativa

a) Despatx d’ofici

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

1.- Credencial expedida per la Junta Electoral Central expressiva de la designació de la Ima. 
Sra. Marina Gassol i Ventura com a Regidora d’aquest Ajuntament en substitució, per 
renúncia, de la Ima. Sra. Maria Buhigas i San José; i acta de la presa de possessió que 
tingué lloc el dia 13 d’octubre de 2020.

2.- Decret de l’Alcaldia, de 21 de setembre de 2020, que primer.- Avoca la competència 
delegada a la Comissió de Govern per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2019 
(S1/D/2019-1305) per l’aprovació de les bases particulars i les convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’autorització 
de la despesa corresponent; i segon.- Amplia vuit dies, fins el pròxim dia 2 d’octubre, el 
termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a l’atorgament de les 
subvencions per l’any 2020 per a la Transformació Digital del Comerç de la ciutat de 
Barcelona.

3.- Decret de l’Alcaldia, de 23 de setembre de 2020, que designa el Sr. Ivan Pera Itxart, cap 
de gabinet de la Cinquena Tinència d’Alcaldia, vocal del Consell de Direcció de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en representació de l’Ajuntament de 
Barcelona i en substitució de l’Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany.

4.- Decret de l’Alcaldia, de 23 de setembre de 2020, que designa la funcionari de carrera, 
Sr. Jose Luis Velasco Corderi, llicenciat en dret, i amb la categoria professional de TS 
Dret, subgrup A1, adscrit a la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica, i que presta els seus serveis a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, 
perquè substitueixi al President/a de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, en casos 
de vacant, absència o malaltia; PROPOSAR la seva acreditació com àrbitre de 
l’administració en els procediments arbitrals que es tramitin per la Junta Arbitral de 
Consum de Barcelona, de conformitat amb els articles 16 i 17 del Reial Decret 
231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula es sistema arbitral de consum.

5.- Decret de l’Alcaldia, d’1 d’octubre de 2020, que nomena els Srs. Daniel Viadé i 
Andavert i Arnau Mallén i Boronat com a membres del Consell Municipal del Districte 
de l’Eixample.

6.- Decret de l’Alcaldia, d’1 d’octubre de 2020, que designa la Sra. Neus Carbonell Guasch 
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membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en 
representació de les persones amb discapacitat, i en substitució del Sr. José Miguel 
Esteban Lupiañez.

7.- Decret de l’Alcaldia, de 8 d’octubre de 2020, que nomena, en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona, membres dels Consells Socials de les universitats que es 
detallen a continuació les persones següents, amb efectes 30 de setembre de 2020:

Universitat de Barcelona:

Sr. Joan Busquet Duran, en substitució de la Sra. Ma José Muñoz Quintana

Universitat Politècnica de Catalunya:

Sr. Jordi Amat i Fusté

Universitat Pompeu Fabra:

Sr. Josep Ramoneda i Molins, en substitució de la Sra. Judit Carrera Escudé

8.- Decret de l’Alcaldia, de 8 d’octubre de 2020, que designa la Sra. Carme Turégano 
López vocal del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona i en substitució de la Sra. Marta Clari Padrós.

9.- Decret de l’Alcaldia, de 8 d’octubre de 2020, que rectifica el Decret de l’Alcaldia, de 29 
de novembre de 2019, en el sentit de designar l’Im. Sr. Marc Serra Solé vocal del Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona, en representació de l’Ajuntament de 
Barcelona, i no president com s’indicava en l’esmentat decret.

10.- Decret de l’Alcaldia, de 13 d’octubre de 2020, que assigna, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i a 
l’article 11.2 ROM, a la Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura el règim de dedicació parcial 
en un percentatge del 85%, amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari del 
Consell Municipal del 16 de juliol de 2019 per als Regidors/es de l’oposició i efectes 
des del 13 d’octubre de 2020.

11.- Decret de l’Alcaldia, de 15 d’octubre de 2020, que desconcentra les competències per 
incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors que portin causa de l’exercici 
de la potestat sancionadora en matèria d’infraccions derivades de l’estat d’alarma i de 
les situacions d’emergència sanitària pel brot epidèmic de la COVID-19.

12.- Decret de l’Alcaldia, de 15 d’octubre de 2020, que designa la Ima. Sra. Marina Gassol i 
Ventura membre de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció, en substitució de l’Im. Sr. Max Zañartu i Plaza.

13.- Decret de l’Alcaldia, de 15 d’octubre de 2020, que aprova provisionalment les 
variacions de les dades del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 
2019 i de la que resulta una població de dret d’1.667.759 habitants, sense perjudici de 
les variacions motivades per les tasques de control i coordinació pròpies de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE) i del Consell d’Empadronament.
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14.- Decret de l’Alcaldia, de 22 d’octubre de 2020, que aprova definitivament el Decret de 
l’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i les 
persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb 
els quals s’identifiquen.

15.- Decret de l’Alcaldia, de 22 d’octubre de 2020, que designa la Sra. Marta Clari Padrós 
vocal del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona; i deixa sense efectes el Decret de l’Alcaldia de 8 d’octubre 
de 2020.

16.- Decret de l’Alcaldia, de 22 d’octubre de 2020, que designa el Sr. Xavier González 
Garuz membre de la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona, i en substitució de la Sra. Àngels Mira 
Cortadellas; i designa membres suplents de la Junta General del Consorci d’Habitatge de 
Barcelona, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, les persones següents:

Sra. Anna Rigalt, suplent de la Ima. Sra. Laia Bonet Rull
Sr. Isidre Costa, suplent del Sr. Xavier González Garuz

17.- Decret de l’Alcaldia, de 22 d’octubre de 2020, que designa l’Ima. Sra. Laia Bonet i Rull, 
Tercera Tinenta d’Alcaldia, representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Red Agenda 
2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias; i delega en l’Im. Sr. José 
Hila Vargas, Alcalde de Palma, el vot de l’Ajuntament de Barcelona per a la sessió 
constitutiva de la Red Agenda 2030, que se celebrarà el dia 21 d’octubre de 2020. 

18.- Decret de l’Alcaldia, de 22 d’octubre de 2020, que nomena el Sr. Pablo Notario Garcia 
membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en substitució del 
Sr. Albert Guivernau Molina que cessarà del seu càrrec amb data 31 d’octubre 
d’enguany.

19.- Decret de l’Alcaldia, de 22 d’octubre de 2020, que aprova les retribucions úniques en 
concepte de dietes dels àrbitres que formin part dels Col·legis arbitrals de Consum.

b) Mesures de govern 

1. – Pla de Xoc Social 2020. 

La Sra. PÉREZ indica que, malauradament, a més de parlar d’unitat, responsabilitat i 
empatia, avui a Barcelona cal parlar molt de pobresa, i per això entén que és important 
presentar aquesta mesura que ha estat també el resultat d’un acord.
Especifica que, gràcies a l’acord del juliol de tots els grups municipals, s’han mobilitzat 
35 milions extres per garantir drets i cobrir necessitats sobrevingudes relacionades amb 
la pandèmia, que ha obligat l’Àrea de Drets Socials a reprioritzar. Concreta que 
l’atenció a les necessitats de la ciutadania s’ha prioritzat mitjançant set eixos: fer front a 
l’emergència habitacional; garantir la cobertura de drets bàsics com ara l’alimentació; 
oferir acompanyament emocional als veïns i les veïnes (l’estat d’ànim de la població 
afecta el seu benestar); fer front a la violència masclista; garantir el dret a la cura i 
acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat; promoure la inserció i els drets laborals, i 
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garantir els drets d’aquells i aquelles a qui s’escolta menys perquè no tenen la 
plataforma pública (infants i adolescents).
En relació amb el segon eix (garantir la cobertura dels drets bàsics), esmenta el fons 
d’emergència social que es va presentar fa unes setmanes, que cobrirà les necessitats 
d’unes 34.000 persones a través de la targeta moneder Barcelona Solidària i que ha 
suposat un sobreesforç també pel que fa a la metodologia de l’ajut per evitar la mobilitat
i acompanyar de la millor manera possible, i fa un reconeixement de la tasca de
l’Oficina de Prestacions de l’Ajuntament i dels centres de Serveis Socials, que treballen 
a un ritme molt accelerat (el sobreesforç de Serveis Socials es fa palès en les xifres i els 
balanços). Observa, però, que no es podrà fer front a la pandèmia només amb ajuts 
d’aquest tipus, sinó que cal que tant la renda garantida de ciutadania com l’ingrés mínim 
vital arribin a la població, ja que la crisi encara durarà i és més urgent que mai cobrir i 
garantir aquests ingressos mínims. Afegeix que el treball conjunt amb les entitats de la 
ciutat és una de les línies importants per garantir el dret a l’alimentació.
D’altra banda, assenyala que des del març Serveis Socials ha atès 56.000 persones, un 
70% de les quals són dones —es reforça la línia de feminismes per aconseguir millorar 
la seva situació, i posa de manifest que l’expressió més greu de l’emergència 
habitacional és el sensellarisme, un dels temes que més s’ha tractat a la Comissió de 
Drets Socials. Indica que es mantenen obertes unes 500 places extraordinàries per a 
persones sense llar, que s’afegeixen a les més de 2.000 que ja hi havia; s’ha consolidat 
l’atenció a dones sense llar amb un nou projecte residencial i d’acompanyament 
sociolaboral, i es mantenen els dispositius específics per a joves i persones amb 
addiccions.
Tot seguit, comenta que ahir mateix tornava a tenir una conversa amb el conseller 
perquè hi hagi un acompanyament mutu i perquè l’estratègia nacional pugui tenir també 
en el territori una visió que no sobrecarregui el 50% de la població que ve de fora de 
Barcelona a buscar els recursos que només la capital del país està oferint. Esmenta 
també els programes d’acompanyament a persones refugiades, que s’amplien, per 
exemple amb l’increment de la capacitat del Nausica.
A continuació, subratlla que el Pla de xoc també inclou qüestions de salut mental, 
acompanyament i suport psicològic per fer front a la crisi de salut mental que han
provocat la pandèmia i el confinament. Per exemple, hi ha el telèfon de prevenció del 
suïcidi, es reforça el servei d’escolta emocional per a adolescents i joves, i es destina 
més d’un milió d’euros a plans d’ocupació per a persones amb discapacitat i col·lectius 
vulnerables, que no poden quedar enrere.
Remarca que el Pla de xoc social, que arribarà fins al desembre, és un esforç sense 
precedents que respon a una situació extraordinària, i observa que l’emergència social 
tot just comença. Entén que cal tenir present la previsió de la crisi social i econòmica 
que vindrà a l’hora d’elaborar els pressupostos. En aquest sentit, assenyala que el 
Govern de l’Estat ha presentat uns pressupostos que multipliquen partides com la sanitat 
i l’habitatge, i manifesta l’opinió que Catalunya, que ahir presentava mesures socials i 
per fer front a l’emergència habitacional, tampoc no es pot quedar enrere: cal que totes 
les institucions estiguin molt alineades i treballin amb molta col·laboració per donar 
resposta a una crisi sense precedents.

La Sra. BENEDÍ recorda que en la sessió anterior el Grup Municipal d’ERC, en la 
presentació de l’informe sobre la gestió municipal de l’estat d’alarma provocat per la 
pandèmia de la COVID-19, ja va posar especialment en relleu la col·laboració entre 
administracions, una cooperació bàsica que cal mantenir i en la qual cal creure. En 
aquest sentit, aquest grup, que reconeix la tasca de treballadores socials, entitats i 
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personal essencial, opina que la institució, malgrat haver fet coses, no n’ha fet prou. 
Així, el fet que només restessin oberts nou centres de Serveis Socials va deixar 
desemparat el veïnat de molts barris, que només va rebre l’acompanyament d’entitats 
socials.
Quant a l’atenció a les persones més vulnerables, indica que, si bé és cert que s’han pres 
mesures per garantir el suport alimentari i l’assessorament telefònic als col·lectius de 
gent gran i de persones amb diversitat funcional o discapacitat, la difícil situació 
d’aïllament en què es trobaven moltes d’elles ha fet que de vagades hagin tingut la 
sensació de ser les grans oblidades en aquest estat d’alarma.
Pel que fa a la resposta a l’emergència per protegir les persones sense llar, comenta que, 
si bé és cert que amb el pas de les setmanes l’Ajuntament va obrir diversos equipaments 
més petits, especialitzats i descentralitzats, tal com va proposar aquest grup, el gran 
equipament de Fira no només era totalment oposat al model que defensen tant aquest 
grup com el mateix equip del Govern, sinó que, a més, ha estat fortament criticat per les 
entitats del sector.
Indica que, per al Grup Municipal d’ERC, aquesta mesura de govern conté una bona 
diagnosi de les situacions de vulnerabilitat que s’han agreujat en diversos col·lectius 
arran de la pandèmia, evidencia la crisi del model actual de cures i reclama el màxim 
esforç de millora en tots els serveis dels quals és responsable l’Ajuntament, molt 
especialment en els punts que ha destacat.
En relació amb l’àmbit migratori, observa que l’increment del programa Nausica i de 
l’acollida en general han inclòs el que ja estava pressupostat abans de la pandèmia, i al 
SAIER ja hi havia un tap abans —aquest grup ja havia demanat un pla de xoc propi.
Pel que fa a la infància, posa de manifest que és un col·lectiu que pateix especialment i 
amb efectes vitals la precarietat, sobretot l’habitacional, que ja existia a Barcelona però 
que ara s’ha agreujat: més d’un terç de la població infantil es troba en situació de 
pobresa. Afegeix que l’accés a l’habitatge ha esdevingut, juntament amb el dret a 
l’alimentació, un dels principals generadors de desigualtat, i, si bé s’ha incrementat la 
dotació pressupostària per a l’emergència habitacional, aquest increment ha de servir per 
augmentar el parc públic destinat a lloguer social.
Per acabar, indica que aquest grup comparteix el suport municipal al col·lectiu de 
treballadores de la llar i a les entitats que lluiten contra la feminització de la pobresa, la 
precarietat i la violència masclista, però posa de manifest que algunes d’aquestes 
entitats, com ara l’Associació Tamaia, han hagut de tancar perquè no rebien la 
subvenció per fer la tasca social que l’Administració delega en elles. Subratlla que 
aquesta entitat social i moltes altres han suportat una càrrega que no els corresponia 
destinant-hi els fons que tenien per desenvolupar altres tasques i projectes, sense els 
quals perilla la seva continuïtat.

La Sra. MUNTÉ comunica que el Grup Municipal de JxCat esperava molt més 
d’aquesta mesura de govern, que no és més que un resum del que s’ha fet, amb molt 
poca anàlisi de dades i encara menys planificació de futur. Sí que està d’acord, però, 
amb el que diu el document de la mesura que «és especialment important construir 
acords polítics i socials amplis i reforçar les aliances amb tots els sectors». Per això, 
aquest grup, igual que altres grups i entitats i associacions, des del primer moment va 
participar en l’elaboració del Pacte per Barcelona proposant mesures i fent tot tipus 
d’aportacions. Pregunta on ha quedat aquest Pacte per Barcelona, que el Sr. Collboni ha 
dit que potser no havien reivindicat prou. A parer seu, qui no el reivindica és el Govern 
municipal.
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Tot seguit, subratlla que la col·laboració amb el tercer sector social i amb les xarxes 
veïnals que han anat sorgint a la ciutat és imprescindible, i observa que, si bé el Govern 
fa referència a aquest compromís de col·laboració, hi ha molts casos en què aquesta no 
ha estat efectiva, com tampoc no ho ha estat la necessària coordinació entre Serveis 
Socials i moltes entitats, que es queixen precisament d’això.
Aclareix que això no és una crítica a Serveis Socials —aquest grup valora i reconeix la 
seva tasca en uns moments molt complexos i sovint sense disposar de tots els recursos 
adients per donar resposta a les necessitats de les persones—, sinó al fet que segurament 
aquesta coordinació amb les entitats socials no és una prioritat política. Comenta que 
aquest grup està especialment preocupat per la fractura social que es pot derivar 
d’aquesta greu crisi sanitària, social i econòmica, i subratlla que el que realment té 
incidència en la vida de les persones no són ni les notes de premsa ni les mesures de 
govern, sinó les accions concretes per fer front a l’emergència social.
A continuació, pregunta quines mesures s’aplicaran en el cas de les persones ateses per 
Serveis Socials que abans no n’eren usuàries —en l’informe es diu que aquest 
percentatge és del 17%, mentre que en altres moments l’Ajuntament ha dit que era del 
30%—, i observa que a l’informe falten dades, sobretot territorials, ja que Barcelona té 
73 barris amb casuístiques molt diferents. Per exemple, els barris més empobrits durant 
la crisi de 2008 segueixen sent els que tenen menys renda familiar disponible i són els 
que reben encara amb més força l’impacte de la crisi de la COVID.
Per acabar, subratlla que cal dur a terme urgentment la reforma de Serveis Socials i 
desenvolupar el pla Impulsem.

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura —tot i que més aviat és un 
informe— i també el diàleg constant amb la tinenta d’alcalde, la Sra. Pérez, i amb la 
comissionada, la Sra. Fuertes, i explicita que la situació a Barcelona és preocupant. 
Observa, però, que ja ho era abans de la pandèmia, amb més d’un 24% de persones en 
risc d’exclusió social o pobresa, i comenta que, si bé és cert que cal un pacte social i que 
cal consens, també cal complir els acords assolits per la taula específica dedicada als 
drets socials en la qual van participar moltes entitats. Subratlla que el compromís no és 
només amb els grups municipals, sinó també amb aquestes entitats.
Diu a la Sra. Pérez —hi va parlar ahir mateix— que, com ja han comentat en diverses 
ocasions, hi ha pendent reforçar l’atenció social, que és la porta d’entrada als ajuts. Per 
això, aquest grup ha presentat diverses propostes per reformar els Serveis Socials, 
reforçar la plantilla, retallar les llistes d’espera —abans de la pandèmia calia esperar vint 
dies per accedir a una primera visita— o facilitar la coordinació entre el Banc 
d’Aliments, que reclama voluntaris, i Serveis Socials, per garantir un dret tan bàsic com 
l’alimentació. Respecte d’això, recorda que el Govern municipal va cometre l’error de 
reduir l’horari d’atenció de Serveis Socials durant l’estiu, amb una atenció telefònica 
que era pèssima. Demana que no es tornin a repetir aquests errors de gestió.
A continuació, mostra l’acord del seu grup que cal demanar més recursos per a les 
persones sense llar a la Generalitat, tal com deia l’alcaldessa en un tuit. No està d’acord, 
en canvi, amb la proposta que feia la Sra. Colau a la Generalitat de crear un centre 
d’acollida metropolità, ja que l’atenció a aquestes persones ha de ser individualitzada, 
s’hi ha d’establir un bon vincle sobretot per treballar millor la inserció sociolaboral.
A continuació, remarca que el Grup Municipal de Cs sempre hi serà en la lluita contra la 
violència masclista, i demana que no es tornin a tancar els PIAD, que en un moment 
important de la pandèmia es van tancar i només oferien atenció telefònica, quan les 
dones que per desgràcia han de conviure amb el seu agressor han de poder accedir a 
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aquests espais i rebre atenció d’aquest servei essencial si en algun moment poden sortir 
de casa.
Pel que fa als drets de la infància, demana que es revisin les quotes perquè els menors de 
la ciutat puguin accedir a les activitats quan la pandèmia ho permeti, i, en relació amb 
les persones grans, demana que es reforcin tots els programes d’atenció per garantir el 
benestar físic, psicològic i social d’un dels col·lectius que més ha patit i continua patint 
amb la pandèmia.
D’altra banda, observa que, a més de la col·laboració interadministrativa, cal 
col·laboració publicoprivada, ara més important que mai.
Per acabar, agraeix la feina de totes les entitats, en especial, les entitats del tercer sector 
social.

El Sr. RAMÍREZ mostra l’acord del Grup Municipal del PP que aquesta mesura de 
govern és més aviat un informe, ja que és un document en el qual el Govern municipal 
fa una diagnosi de les mesures i les accions aplicades durant els primers mesos de l’estat 
d’alarma, però no inclou mesures concretes per fer front a la segona onada de contagis 
ni solucions per a les properes setmanes davant d’una situació que es complica dia rere 
dia. A parer d’aquest grup, en aquesta mesura de govern manquen moltes dades. No 
obstant això, reconeix i posa en valor l’esforç que ha fet l’Ajuntament per tal de donar 
resposta en plena pandèmia a totes les necessitats de les persones més vulnerables de la 
ciutat. Lamenta, però, que malgrat aquest esforç hi ha hagut grans deficiències, que cal 
corregir per evitar que es repeteixin determinades situacions que es van produir durant la 
crisi inicial de la pandèmia.
Dit això, indica que el Grup Municipal del PP defensa la necessitat d’una reforma 
integral dels Serveis Socials, que ha d’anar vinculada a un pla d’ocupació per tal de 
protegir les persones més vulnerables. També considera que cal desburocratitzar tots els 
serveis que en aquests moments requereixen més que mai una atenció al ciutadà ràpida i 
eficaç.
A continuació, assenyala que aquest grup comparteix els eixos al voltant dels quals s’ha 
estructurat el Pla de xoc social, però demana més concreció respecte a tres punts: en 
primer lloc, demana al Govern que concreti, a través d’un informe o d’una mesura de 
govern els propers mesos, els programes de suport i assessorament inclosos en el Pla de 
xoc de salut mental, que prioritza els col·lectius amb més necessitats de suport específic; 
en segon lloc, demana que s’especifiquin els vint equipaments als quals es destinarà 
l’assignació pressupostària de 365.000 euros del programa de casals comunitaris per
dotar de recursos una vintena d’equipaments de proximitat, com ara casals de barri i 
centres cívics; en tercer lloc, demana que es concretin les mesures previstes dins del Pla 
de xoc d’ocupació juvenil, així com el pressupost assignat a aquest pla.
D’altra banda, en relació amb l’eix dels drets dels infants i els adolescents que es troben 
en situació de pobresa, pregunta al Govern si, de la mateixa manera que es va posar en 
funcionament el pla «100% estiu», hi ha alguna previsió d’obertura excepcional 
d’equipaments per tal que, en el cas que hi hagi mesures més restrictives, els infants i les 
famílies més vulnerables puguin gaudir d’activitats de lleure educatiu.
Per acabar, expressa la total disposició del Grup Municipal del PP per treballar 
conjuntament per superar aquesta crisi tan complicada que ha provocat la pandèmia.

La Sra. PARERA posa de manifest que la sensació que va quedar al Grup Municipal de 
BxCanvi després de llegir aquesta mesura de govern va ser de decepció, d’un fort 
desencís, ja que és una mesura que parla en futur, amb unes expressions («augmentarà 
l’atur», «augmentaran les desigualtats», «augmentaran les peticions d’ajuts socials»...)
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que tindrien sentit al començament del confinament i de la crisi, però no ara, quan ja ens 
trobem en una crisi econòmica profunda i ja s’ha produït l’augment de l’atur i de les 
desigualtats. A parer seu, aquesta mesura no reflecteix la consciència que tenen tots de 
la gravetat de la situació.
Dit això, manifesta la preocupació del seu grup pel marc de la mesura, per l’enfocament, 
pel calendari i pel contingut.
Pel que fa al marc, observa que la mesura no parla ni del Pacte per Barcelona ni del 
Consell de Benestar Social, que va fer un informe molt detallat sobre quins eren els 
eixos prioritaris. Subratlla que el que no poden fer és transmetre la sensació que es fan 
molts informes i que molts voluntaris presten el seu temps i les seves idees per no 
arribar enlloc, per tornar al punt de sortida i presentar una mesura de govern que torna a 
establir principis i eixos quan el que hauria d’estar plantejant són mesures.
Pel que fa a l’enfocament, critica que no es tingui en compte el sector privat, quan
aquesta crisi només es podrà superar amb l’esforç col·lectiu de tothom, amb la 
col·laboració entre totes les administracions i amb la col·laboració amb el tercer sector, 
amb els voluntaris i amb el sector privat. Remarca que al març, quan es va decretar 
l’estat d’alarma i tots vam estar confinats a casa, el sector privat, les empreses, els 
hotels, la restauració, les fàbriques, les indústries, etc. van estar donant suport i 
treballant conjuntament amb l’Administració, i ara no es pot deixar ningú enrere.
Respecte del calendari, subratlla que no es pot presentar una mesura que es limiti a dir el 
que s’ha fet —això es pot consultar al web de l’Ajuntament— i el que es farà fins al 
desembre, perquè cal saber què es farà molt més enllà de finals d’any.
Quant al contingut, a aquest grup el preocupa especialment que el Govern municipal no 
faci cap referència a les seves responsabilitats en relació amb l’emergència habitacional.

La Sra. PÉREZ diu a la Sra. Parera que aquesta és clarament una mesura de present —
li’n pot explicar les accions concretes, que entén que són clares— que recull canvis que 
han vingut per quedar-se, relacionats, per exemple, amb arribar a la gent gran, i observa 
que entrar a casa de persones que no poden sortir implica canviar la lògica de serveis 
com el de teleassistència, el d’atenció a domicili i el d’àpats a domicili, que ja han 
començat a canviar —també la lògica institucional— i que continuaran canviant.
D’altra banda, mostra la seva disposició a pensar en el 2021, en la manera de fer front a 
l’emergència amb el pressupost que hi hagi, en què caldrà fer un gran esforç de 
priorització amb els recursos finits de la institució.
Per acabar, esmenta com a mesura concreta en relació amb la feminització de la pobresa 
la convocatòria que s’ha fet amb entitats del sector del moviment feminista per fer front 
a aquesta realitat.

c) Informes

1. – L’Agenda 2030 de Barcelona. Fites i indicadors clau. 

La Sra. BONET indica que aquest informe és fruit del primer acord que hi va haver per 
unanimitat al Consell Plenari de l’Ajuntament al setembre de l’any passat, de 
compromís amb la implementació de l’Agenda 2030. Aquest informe concreta els 17 
objectius socials, econòmics i ambientals de les Nacions Unides inclosos a l’Agenda 
2030 en 139 fites adaptades a la realitat de Barcelona. És un primer pas del repte i 
dibuixa la Barcelona que es vol per d’aquí a deu anys, la Barcelona del 2030, una ciutat 
més inclusiva, més verda, més emprenedora, més igualitària, més justa, amb una 
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transició digital justa i una economia més resilient; en definitiva, una ciutat amb un futur 
sostenible.
Posa de manifest que no s’ha treballat a partir d’una pàgina en blanc, sinó que s’ha 
treballat sobretot gràcies a l’experiència de l’Ajuntament en planificació estratègica des 
de fa molts anys: a partir de tots els instruments de planificació estratègica sectorial que 
ja existien i que encara estan en vigor, s’han estirat els compromisos per encaixar-los 
amb les diverses fites de l’Agenda 2030, conjuntament amb una anàlisi de les necessitats 
que es desprenen de la conjuntura actual.
Agraeix la feina feta per tots els equips de la casa, que han dut a terme un treball 
absolutament transversal a través d’una comissió amb tots els gerents de l’Ajuntament, 
així com un treball en xarxa: s’ha treballat en col·laboració amb la Generalitat, amb 
l’Estat, amb les xarxes de ciutat i, fins i tot, liderant amb altres ciutats un conjunt de 
ciutats que treballen per compartir bones pràctiques en la implementació de l’Agenda 
2030 a escala internacional, amb una metodologia que fins i tot ha estat objecte de 
valoració molt positiva per part de REDS, l’antena a Espanya de la Xarxa de 
Desenvolupament Sostenible que va impulsar l’Agenda 2030 fa cinc anys quan es va 
aprovar. Especifica que la REDS ha dit en un informe sobre la metodologia 
implementada per realitzar l’informe que es presenta avui que és una metodologia 
pionera, un exercici pioner a Espanya i a Europa per l’ambició i per la complexitat de 
l’exercici plantejat. Insisteix que això s’ha pogut fer gràcies a la feina de tothom.
A continuació, comenta que, un cop dibuixada entre tots la Barcelona del 2030, cal 
veure en quin punt es troba exactament la ciutat dins d’aquest itinerari que ha de 
recórrer fins a assolir els objectius fixats per al 2030, cosa que es farà mitjançant una 
avaluació els dos propers mesos. A partir d’aquí, quedarà la fase més important, la 
d’adoptar les polítiques necessàries per cobrir l’espai existent entre el punt actual i el 
punt al qual es vol arribar el 2030, un espai que han de cobrir tots els actors.
Assenyala que aquesta aliança pels objectius és un dels missatges de l’Agenda 2030:
tots ens hem de corresponsabilitzar per fer realitat l’Agenda 2030, la Barcelona del 
2030. Per això, és una agenda de ciutat, i no només hi han de ser les polítiques 
municipals, sinó també les polítiques de la Generalitat i de l’Estat, així com l’actuació 
de tots els actors de la ciutat (ciutadans, entitats, empreses, etc.).
Per acabar, manifesta el convenciment que, amb el treball conjunt, s’aconseguirà fer 
realitat aquesta Barcelona del 2030 socialment, mediambientalment i econòmicament 
sostenible.

La Sra. SENDRA agraeix la presentació de l’informe, però manifesta preocupació pel 
fet que aquest s’hagi elaborat sense comptar en cap moment amb els grups municipals, 
quan estan parlant d’objectius per a mandats futurs, en què no se sap qui governarà. La
preocupa que es defineixin tan concretament les fites sense haver compartit ni tan sols 
els objectius, les prioritats, els recursos i el calendari.
D’altra banda, observa que quan acabi el mandat ja hauran passat vuit anys des que es 
van plantejar els objectius de desenvolupament sostenible, de manera que haurà passat 
la meitat del temps disponible per assolir-los, però aquest informe no inclou ni tan sols 
un calendari del que es pretén complir en aquest mandat, de quins són els compromisos 
del Govern en un moment en què aquests objectius són especialment importants i 
urgents, ja que és ara quan està augmentant la desigualtat, quan hi ha problemes socials, 
quan hi ha reptes educatius de primer ordre, etc.
Insisteix que és preocupant que es parli d’aliances, d’estructures i de tots els agents quan 
ni tan sols els grups que han de governar la ciutat en el futur hi han estat implicats. A
més, el 50% de les fites en què ja estableixen objectius concrets no depenen només de 
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l’Ajuntament, sinó que moltes depenen, com a mínim en un 50%, de la Generalitat. 
Subratlla que en fites concretes com ara «Assolirem X percentatge de no abandonament 
escolar», com a mínim la Generalitat i els actors socials i econòmics hi haurien d’estar 
molt implicats.
Remarca que això treu credibilitat a l’informe i el converteix en un pla de màrqueting, i 
observa que seria diferent si avui estiguessin discutint quins són els objectius, els 
indicadors que han de permetre avaluar la situació actual, les previsions a curt termini, 
d’emergència, que cal abordar i comprometre’s a fer-ho conjuntament, i els objectius de 
millora d’aquí al 2030, però ho estan fent al revés: estan posant unes fites per al futur 
que semblen totalment hipotètiques quan avui les desigualtats augmenten, continuen els 
desnonaments i l’atur és una de les preocupacions principals. A parer seu, falta un punt 
de realisme en tot això, un punt de fer-ho aterrar i de poder realment concretar objectius.
En darrer lloc, manifesta l’opinió que també s’ha desaprofitat molt la possibilitat que 
oferia la taula de ciutat: hi havia tots els agents i hi ha unes urgències a dos anys, a cinc 
anys i a vuit anys, i es podria treballar així, però en aquest moment estan marcant un 
canvi de ciutat, un model de ciutat teòric per al 2030, quan ni tan sols estan en 
condicions de comprometre què faran d’aquí a sis mesos. A parer seu, estan perdent una 
oportunitat de coordinació i de lideratge.

La Sra. VILA observa que en l’informe presentat pel Govern, un document molt ampli i
exhaustiu, més enllà del consens tècnic en el mètode, no hi ha hagut consens polític ni 
social, indispensable quan es volen fer mesures perdurables, consensuades amb totes les 
forces polítiques per tal que, governi qui governi, es continuï implementant aquesta 
agenda. El Grup Municipal de JxCat entén que aquesta és una feblesa molt important
d’aquest informe.
També troba una feblesa en el compromís del Govern i en la mirada sobre què pot fer 
l’Ajuntament com a institució, ja que posa el focus sobre el que poden fer les altres 
administracions, però no concreta què farà el Govern municipal els anys de mandat que 
encara li queden i com vol abordar aquesta agenda en el futur. Així, hi troben a faltar 
aquesta mirada en el curt i en el mitjà termini.
Subratlla que, en aquests moments tan greus de crisi i de pandèmia, han de ser resolutius
i cobrir les necessitats de les persones i del teixit econòmic i social de la ciutat, i observa 
que l’informe no fa referència a la creació de riquesa ni a l’objectiu de mantenir la poca 
activitat econòmica que encara queda. Remarca que per corregir o evitar desigualtats 
socials és fonamental que l’Ajuntament de Barcelona sigui un gran motor de l’economia
que contribueixi a crear riquesa i a repartir-la. Aquest grup, però, un cop més troba a 
faltar aquesta visió.
Pel que fa a la metodologia del document, demana que a cada indicador s’inclogui un 
històric per anar-ne fent el seguiment de l’evolució al llarg dels anys i poder avaluar si 
allò que s’impulsa realment dona resultats i és eficient.
En darrer lloc, pregunta a la Sra. Bonet per què a la fita número 11, referida a l’àmbit 
urbà, no hi ha indicadors, que permetrien fer seguiment del que es vol impulsar. 
Pregunta si és per les diferències que hi ha entre els socis del Govern respecte a com ha 
de ser l’urbanisme de la ciutat (el nou model d’espai urbà que està implementant BC, 
que el Grup Municipal de JxCat ha denunciat reiteradament i que ha rebut nombroses 
crítiques per part de la ciutadania i de molts sectors de la ciutat, ha donat lloc a una crisi 
en el Govern).
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El Sr. SIERRA agraeix la presentació de l’informe i recorda que el Grup Municipal de 
Cs va donar suport a la mesura presentada fa més d’un any entorn dels 17 objectius de 
l’Agenda 2030, que aquest grup comparteix.
Tot seguit, indica que aquest grup aprova en la presentació d’aquest informe la 
coordinació amb altres organismes i la solució i avaluació de totes les mesures i la 
implantació d’aquestes; en comparteix els objectius específics de desenvolupament i 
sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, i dona suport a la taula que es vol 
implementar per al seguiment dels objectius, però observa que, després d’haver escoltat 
una roda de premsa d’una hora de la Sra. Bonet i el comissionat i la presentació d’avui, 
no sap quina és la proposta del Govern, més enllà de dibuixar la Barcelona del 2030.
Subratlla que la Sra. Bonet ha presentat un informe de 126 pàgines però no en pot 
concretar les mesures, cosa que seria desitjable, ja que des de la dècada dels vuitanta 
estan parlant de l’Agenda 2030 i des d’aleshores tothom ha treballat, des de moltes 
institucions —no només des de Nacions Unides, sinó també des del Govern d’Espanya i, 
fins i tot, des de l’Ajuntament de Barcelona—, per complir aquests objectius, però ara el 
Govern municipal ha trigat un any i un mes des que van aprovar la mesura a presentar 
l’informe. Entén que, a aquest ritme, quan s’apropi el 2030 començaran a parlar de 
l’Agenda 2080.
A continuació, pregunta al Govern quant s’ha gastat en la campanya que va anunciar de 
publicitat de l’Agenda 2030 a l’Ajuntament, i diu a la Sra. Bonet que més enllà de 
reunir-se amb tots els gerents de l’Ajuntament, amb qui ha de parlar és amb els propis 
companys, amb els regidors del Govern, perquè l’Agenda 2030 s’implementi en totes les 
àrees del Govern. Respecte d’això, posa de manifest que a la darrera sessió de la 
Comissió d’Economia es va presentar una mesura de govern en relació amb els ajuts per 
a la Barcelona creativa i hi faltava la implementació de moltes àrees de l’Agenda 2030.
Per acabar, remarca que d’oportunitats n’hi ha moltes, però cal creure’s la 
implementació d’aquestes mesures. Afirma que, quan arribi aquest moment, el Govern 
tindrà tot el suport del Grup Municipal de Cs.

El Sr. BOU dona les gràcies a totes les persones que han treballat en la presentació de 
l’informe sobre les metes i els indicadors clau per a la implementació de l’Agenda 2030, 
i felicita l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i 
Metropolitana per la dedicació.
Posa de manifest que Barcelona està compromesa amb els 17 objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 des del setembre de l’any passat, quan va 
signar una declaració institucional, i a partir d’aleshores s’ha traçat un full de ruta on 
s’ha definit i donat forma a l’estratègia que cal seguir per al compliment d’aquests 
objectius, que s’ha traslladat a aquesta proposta basada en metes i indicadors clau.
Assenyala que, avui més que mai, atesa la pandèmia que estem vivint, els objectius de 
desenvolupament sostenible tenen un paper fonamental: si abans eren necessaris, ara són 
indispensables, perquè esdevenen un instrument per a la recuperació post-COVID i per 
accelerar la transformació cap a una economia més digitalitzada, resilient i sostenible.
A continuació, indica que l’Agenda 2030 inclou 169 metes, 139 de les quals s’adapten a 
Barcelona, i esmenta tres aspectes que per al Grup Municipal del PP són clau: en primer 
lloc, l’adaptació al món local (és important adaptar els objectius a la realitat de 
Barcelona, una afirmació fàcil però d’implementació complexa); en segon lloc, és 
positiu que les metes siguin mesurables, ja que el que no es pot mesurar no es pot 
millorar, i cal fer un seguiment minuciós que validi el resultat de les accions que 
s’executen, i, en tercer lloc, destaca l’enriquiment del document tenint en compte les 
recomanacions del Consell Acadèmic Assessor, així com la valoració de l’equip 
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d’experts de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible (REDS, per la sigla en 
castellà).
Tot seguit, posa de manifest que per davant hi ha grans reptes en relació amb 
l’alimentació, la mortalitat per malalties infeccioses i parasitàries, l’atur, les taxes de 
pobresa laboral, la prevenció de la violència de gènere o la bretxa salarial, entre moltes 
altres coses que requereixen el compromís de tothom i el major consens possible, i 
observa que la crisi generada per la COVID-19, com totes les crisis, ha donat lloc a una 
adaptació en tots els aspectes i a canvis, i aquests canvis han generat oportunitats.
Demana el compromís de tothom per no desaprofitar oportunitats en el compliment de 
totes aquestes metes i en la cerca de solucions alternatives amb el suport de la tecnologia 
i la necessària transformació digital. A parer seu, cal començar a treballar en una 
plataforma digital pròpia que permeti saber on, quan i com s’estan complint les metes, 
una plataforma que formaria part del seguiment del compliment dels indicadors.

La Sra. PARERA assenyala que l’informe, molt extens (gairebé 130 pàgines) i prou 
detallat, estableix uns principis que entén que tots comparteixen: tothom vol que 
Barcelona sigui una ciutat capdavantera en la implementació de l’Agenda 2030, i tots els 
grups en comparteixen els objectius i, fins i tot, la manera d’arribar-hi. El document, 
però, si bé és una bona guia de totes les accions i plans que s’han dut a terme, i fa 
referència a un gran nombre de taules i de treballs fets, no parla dels resultats d’aquests 
plans i d’aquestes taules a mesura que es van implementant.
D’altra banda, manifesta l’opinió que el document és poc ambiciós, per exemple quan 
diu que pel benestar de la societat és important que en un termini determinat tothom 
estigui empadronat, ja que estar empadronat no garanteix tenir una llar. Entén que, si bé 
quan estàs empadronat pots accedir als ajuts socials i això disminueix les desigualtats, 
això no és suficient, com tampoc no ho és el que es proposa en matèria d’habitatge, que 
no permetrà assolir els objectius. Subratlla que entre tots han de fer una tasca de 
seguiment de les intencions recollides en el document per tal de veure quins són els 
objectius que sí que s’assoliran —n’hi ha molts— i incidir en els que no.

La Sra. BONET agraeix els comentaris de tothom, que ajuden el Govern a reforçar i 
millorar els aspectes que ho necessitin i a caminar millor a partir d’ara, i insisteix que no 
s’ha treballat a partir d’una pàgina en blanc, sinó a partir dels instruments de 
planificació sectorial de la casa, que han comptat amb els seus instruments de 
participació i han estat aprovats pel Plenari. Així, la participació en aquesta fase de 
determinació d’objectius dels grups va tenir lloc a través d’aquests instruments, però no 
acaba aquí, evidentment.
A continuació, observa que ara disposen del dibuix de la Barcelona que voldrien per al 
2030, que han de fer realitat entre tots, i cal saber la manera d’arribar-hi, que han de 
definir entre tots. En aquest camp també es vol crear una taula de ciutat en què 
participaran no només entitats, organitzacions i universitats, sinó també els grups 
municipals.
Respecte a l’avaluació, indica que s’ha fet per part d’un consell acadèmic assessor amb 
la participació de persones tan rellevants com el professor Costa, Mas-Colell, Marina 
Subirats, Francisco Longo, López Casanovas o Anna Veiga, que han validat els 
objectius.
Per acabar, subratlla que els objectius són concrets —ho és, per exemple, afirmar que el 
2030 com a mínim el 50% de l’energia serà renovable—, i que el que ha fet Barcelona 
no ho han fet gaires ciutats. Entén que això s’ha de valorar.
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El Sr. SIERRA diu a la Sra. Bonet que la transparència i el bon govern és un dels 
objectius, i li ha fet una pregunta sobre el cost de la campanya que no li ha contestat.

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

2. – (2020-10/13) ACCEPTAR el càrrec de patró de la Fundació Privada Institut de Salut 
Global de Barcelona, pel termini estatutari de 5 anys, un cop acordada la reelecció de 
l’Ajuntament de Barcelona pel seu Patronat en la sessió de 12 de juny de 
2020.FACULTAR l’Alcaldia perquè nomeni el/la representant de l’Ajuntament de 
Barcelona en el Patronat de la fundació esmentada. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

3. – APROVAR el Compte General de l’exercici 2019 corresponent a l’Ajuntament de 
Barcelona, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i 
les societats mercantils de capital íntegrament municipal i consorcis adscrits. 

La Sra. SANZ indica que aquest punt es tractarà juntament amb el següent.

El Sr. MARTÍ GRAU recorda que l’aprovació del compte general és un acte 
imprescindible per passar-lo a fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes, i que 
aquest expedient no avala la política del Govern ni constitueix una revisió de la legalitat, 
sinó que és el fidel reflex de la situació econòmica financera dels comptes del 2019, dels 
quals destaca el superàvit de 64,7 milions i el romanent de tresoreria de 160 milions 
d’euros amb què va acabar l’exercici. Afegeix que l’estalvi brut va estar per sobre del 
15%, tal com recomanen tots els indicadors de solvència financera de les 
administracions públiques, i el deute continua estant molt per sota del que es podria 
arribar a tenir (29,5% dels ingressos). Com a dada més rellevant, subratlla que 
l’execució del pressupost de les despeses va arribar al 98%. Així, l’Ajuntament és una 
de les administracions (locals i no locals) que assoleix un nivell d’execució més alt.
D’altra banda, posa de manifest que durant el procés d’anàlisi dels comptes els grups 
han presentat moltes preguntes; totes les al·legacions han estat contestades, i moltes 
d’elles han estat acceptades.

El Sr. CASTELLANA dona les gràcies als serveis de la casa, a la Direcció de 
Comptabilitat i al seu equip, així com a la Direcció del Servei d’Empreses i al seu equip,
per haver facilitat tant als grups la tasca de revisió del compte general del 2019. Agraeix 
també la feina de l’equip del Grup Municipal d’ERC, especialment de Toni Vidal, que 
ha fet un treball molt intens i molt profund.
Tot seguit, assenyala que aquest grup municipal, en compliment de les seves obligacions 
com a grup de l’oposició, ha formulat cinc preguntes, ha demanat veure 40 contractes i
28 expedients de subvencions, i ha fet visites a diversos ens instrumentals de 
l’Ajuntament executors de polítiques, com ara l’Institut d’Habitatge, l’ICUB, l’Agència 
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d’Energia, BSM, Parcs i Jardins, Barcelona Esports o Mercats. Així, ha anat fent la tasca 
que li correspon com a oposició de fiscalització i de comprovació dels expedients de 
despesa executada durant l’exercici.
D’altra banda, ha presentat al·legacions a l’expedient en relació amb la millora de la 
transparència. Aquest grup entén que es poden incloure indicadors tant financers com 
pressupostaris als comptes anuals dels ens instrumentals de l’Ajuntament que millorin la 
comprensió i la transparència d’aquests.
També considera que hi ha un marge de millora important en la memòria de 
contractació. Observa que, en aquest sentit, ahir van rebre una molt mala notícia per a 
l’Ajuntament. A parer seu, la inclusió de criteris de classificació sobre pimes, grups 
empresarials, entitats sense ànim de lucre i persones físiques milloraria la transparència
en la contractació. També ha detectat manca d’informació en alguns expedients, que ja 
ha traslladat, i opina que hi ha un marge de millora important en l’eficiència en àmbits 
com l’abordatge de l’emergència habitacional.
Comenta que, com ja ha dit el Sr. Martí, aquest tràmit no és un aval a l’obra del Govern, 
sinó que permet que la Sindicatura de Comptes faci la seva anàlisi, i el Grup Municipal 
d’ERC s’hi absté per permetre aquest tràmit i aquesta anàlisi exhaustiva.

El Sr. MASCARELL dona les gràcies als professionals dels serveis de comptabilitat, 
que han fet una bona feina, especialment ateses les circumstàncies provocades per la 
COVID, i posa de manifest que el Grup Municipal de JxCat va presentar 30 pàgines 
d’al·legacions i totes han estat correctament contestades. Dona les gràcies també al 
Sr. Marc Rodés, de l’equip de JxCat, per la seva magnífica feina amb el seu equip de 
fiscalització dels expedients.
Dit això, manifesta la impressió d’aquest grup que, si bé des del punt de vista tècnic la 
fotografia és prou nítida, des del punt de vista polític la fotografia és més borrosa, com 
ho ha estat al llarg dels darrers quatre anys.
Assenyala que ha millorat la digitalització dels expedients, però no la utilització de les 
dades i la verificació dels resultats. Des d’aquest punt de vista, el Grup Municipal de 
JxCat continua proposant una profunda voluntat de transparència i de millora dels 
processos de transparència, tenint en compte que tècnicament hi ha moltes possibilitats 
que no s’estan aprofitant. Aquest grup té la sensació que l’Ajuntament s’està gestionant 
amb les maneres de fer del segle passat.
A continuació, subratlla que l’Ajuntament gasta molt, però la despesa per habitant i la 
despesa d’inversió baixen. Aquesta última és d’un 16,3%, una xifra molt negativa. Així, 
els comptes mostren que gasta malament i que abusa dels contractes petits, la qual cosa 
caldrà revisar. A més, augmenta la pressió fiscal.
Per acabar, indica que el Grup Municipal de JxCat s’hi absté perquè els comptes 
demostren que el Govern continua sense tenir un projecte de ciutat clar.

El Sr. SIERRA dona les gràcies als tècnics de la casa, que els han ajudat en la tasca 
fiscalitzadora, i a l’equip d’assessors del seu grup, encapçalat per Germán Prado i amb 
Ana Martínez, Pedro Miret i Josep María González.
Tot seguit, diu al Sr. Martí que el Grup Municipal de Cs està d’acord amb el que va dir 
fa uns dies que el pressupost és el més important que es vota a l’Ajuntament, i subratlla 
que aquest tràmit que el Govern municipal ha convertit en un tràmit per passar de 
puntetes per l’aprovació del compte general també és una part essencial del pressupost.
Remarca que el Govern ha de retre comptes sobre el seu pressupost, però només dona 
dos minuts als grups perquè en parlin, i pregunta què diria la Sra. Colau sobre un 
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superàvit de 64 milions si no fos alcaldessa. En aquest sentit, pregunta si recorden el que 
va passar amb el Sr. Trias amb un superàvit molt menor.
Entén que si el Govern no dona prou temps als grups per debatre aquest punt potser és 
per evitar que parlin de contractació. Indica, però, que el Govern, després de la denúncia 
formulada pel Grup Municipal de Cs al Tribunal de Comptes, haurà de donar 
explicacions sobre la contractació menor i sobre diverses irregularitats recollides a 
l’informe d’Intervenció.
A continuació, diu al Govern que podria ubicar les oficines de subvencions directament 
al carrer Casp, 43, i que caldria parlar àmpliament sobre les subvencions, algunes de les 
quals són per pagar als amics l’aigua, la llum o els tiquets del supermercat.
Pels motius exposats, per les irregularitats manifestes que hi ha en el pressupost i perquè 
el Grup Municipal de Cs no comparteix la política fiscal ni la política pressupostària del 
Govern, vota en contra d’aquesta aprovació.

El Sr. BOU agraeix la bona predisposició, la professionalitat i l’ajut de tot el personal de 
l’Ajuntament i de les empreses i organismes municipals durant tot el període de revisió 
del compte general, sobretot tenint en compte la difícil situació en què es troben a 
conseqüència de la pandèmia, i dona les gràcies també als assessors del Grup Municipal 
del PP, que són pocs, però que fan una bona feina, per tot el treball que han fet en 
relació amb aquest tema.
Dit això, exposa que aquest grup va presentar una cinquantena d’al·legacions destinades 
a obtenir més detalls sobre la informació proveïda per l’Ajuntament i expressar les seves 
consideracions sobre la tendència del Govern municipal a fer ús de la contractació 
directa. Respecte d’això, comenta que, si bé l’aprovació del compte general no implica 
entrar-hi en el fons, sinó en la forma i el procediment, hi ha una cosa que al Grup 
Municipal del PP li dol perquè entén que és molt poc democràtica: un any més, hi ha un 
alt percentatge de contractació, el 88%, adjudicada a dit, mitjançant procediments
menors o negociats, la qual cosa significa que la majoria de contractes s’han adjudicat a 
les empreses que el Govern ha considerat pertinent, sense garantir els principis de 
transparència, concurrència i igualtat d’oportunitats a totes les empreses, amb les
conseqüències que té això especialment per a les petites i mitjanes empreses. A més, 
aquest grup qüestiona la conveniència de molts d’aquests contractes i subvencions, així 
com de les persones o entitats beneficiades.
No obstant les reserves expressades, el Grup Municipal del PP no vol frenar el tràmit 
administratiu del compte general, que entén que a tothom interessa que passi per la 
Sindicatura de Comptes, de manera que s’hi absté.

La Sra. PARERA puntualitza que en aquest punt estan aprovant la liquidació del compte 
general de l’any passat, no pas debatent pressupostos, i tots han tingut l’oportunitat de 
presentar-hi les al·legacions que han considerat oportunes —totes les presentades pel 
seu grup han estat contestades—, i posa en relleu que la predisposició dels equips de la 
Gerència de Pressupostos i Hisenda i de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal per 
respondre, atendre i solucionar els dubtes ha estat exemplar. Entén que és just, igual que 
critiquen algunes actuacions, donar les gràcies quan correspon.
En la mateixa línia, entén que no és aquest el fòrum per a denúncies i acusacions 
respecte dels contractes menors: si algú considera que hi ha un contracte il·legal o mal 
fet, hi ha altres llocs per denunciar aquestes pràctiques. No obstant això, el Grup 
Municipal de BxCanvi vol fer una reflexió que considera important i que entén que cal 
tenir en compte per als propers pressupostos: el 87% dels contractes del 2019 van ser 
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contractes menors, un percentatge molt elevat que implica 43,3 milions d’euros, un 
import molt alt, quan el contracte menor hauria de ser l’excepció i no la norma.
A parer seu, és important assenyalar això, especialment ara que entrem en un moment de 
crisi econòmica terrible, on l’Administració ha de ser exemplar —els contractes menors 
no tenen ni transparència ni publicitat— i molt concisa a l’hora de transmetre que gasta
de manera útil i no per favoritismes, amiguismes o caprici.
Pels motius exposats, el Grup Municipal de BxCanvi s’absté en aquest punt.

El Sr. MARTÍ GRAU s’afegeix als agraïments a tot l’equip de la casa, i estén 
l’agraïment als equips tècnics de tots els grups de l’oposició, així com als regidors que 
han participat en el procés d’al·legacions, ja que tenen una funció central en tot el procés 
per garantir la transparència i la millora en la gestió.
Tot seguit, reconeix que hi ha àmbits de millora, i informa que ja s’ha començat a 
treballar en alguns dels molts àmbits de millora destacats a l’informe de l’interventor.
Dit això, es mostra d’acord que cal millorar pel que fa a les dades i els indicadors, el big 
data, la digitalització, etc., per poder fer anàlisis més acurades, però no està d’acord que 
això vulgui dir falta de transparència, quan totes les factures estan penjades a la xarxa i 
es poden consultar, cosa que ve de l’Oficina de Transparència que es va posar en marxa 
el mandat passat.
Respecte als contractes menors, posa de manifest que a finals del 2014 n’hi havia més 
de 15.000 anuals, mentre que el 2019 n’hi va haver 7.946, de manera que la contractació 
menor s’ha reduït pràcticament a la meitat, i el 2019 l’import dels contractes menors 
ascendia a 43 milions, import que han qualificat d’alt, però el 2015 va ser de 
pràcticament 75 milions.
Explica que s’està treballant per millorar la contractació menor de manera que hi pugui 
haver fins i tot publicitat i concurrència, i subratlla que la contractació menor està molt 
relacionada amb el fet de garantir la proximitat i la quantitat i el percentatge d’execució 
pressupostària. Repeteix, però, que cal millorar-la, i observa que les tecnologies 
permetran —ja ho han començat a permetre, tot i que en un percentatge encara molt 
petit— que hi hagi publicitat en la contractació menor.
D’altra banda, posa de manifest que l’Estat, a petició de la Unió Europea, s’està 
plantejant una modificació de la Llei de contractes, perquè la Unió Europea és conscient 
que amb la Llei de contractes espanyola actual serà impossible gastar en temps i forma 
tota la quantitat de fons europeus que s’han de destinar a ajudar a sortir de l’epidèmia.
En darrer lloc, diu al Sr. Sierra que no es pot parlar de males pràctiques, ja que el 
Tribunal de Comptes està investigant, com fa a tantes altres ciutats recurrentment, i cal 
esperar a veure’n els resultats.

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, dels Srs. i 
les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, dels Srs. Bou i Ramírez, i també 
del Sr. Valls i la Sra. Parera, i amb el vot en contra dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 
Barceló i Corbacho.

4. – RESTAR ASSABENTAT de l’informe de fiscalització a posteriori de l’exercici 2019 de 
la Intervenció Municipal. 

(Punt tractat juntament amb l’anterior.)
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S’ACORDA l’assabentament de l’Informe de la Intervenció General sobre fiscalització 
a posteriori corresponent a l’exercici de 2019.

5. – (01 OOFF2021) APROVAR provisionalment la modificació per a l’exercici de 2021 i 
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 
1.3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. 
Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis 
de prevenció, extinció d’incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de 
companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la 
prestació d’altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per 
serveis especials d’enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, 
gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals 
generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals 
de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a 
informació pública per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’endemà de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i 
TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances 
fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

El Sr. MARTÍ GRAU observa que avui, si s’aproven inicialment les ordenances, es posa
el comptador en marxa perquè el 23 de desembre se’n pugui fer l’aprovació definitiva, i 
indica que l’objectiu del Govern és que el pressupost per al 2021 sigui fins i tot més alt 
que el del 2020.
Assenyala que hi ha bones notícies en aquest sentit, i agraeix la pressió que han fet tots 
els grups polítics votant insistentment proposicions perquè l’Estat permetés gastar 
romanents, que es mantinguessin les aportacions municipals en els pressupostos i que es 
dotessin de fons extraordinaris de la ciutat. Comenta que, si bé encara no hi ha la 
concreció, totes les informacions són positives, tal com ha transmès el Govern al llarg 
d’aquesta setmana i com s’ha vist en la presentació de la proposta de pressupostos 
generals de l’Estat. Tot plegat permetrà un pressupost que realment doni resposta a les 
grans necessitats socials i que sigui un instrument molt útil per engegar i reorientar 
l’economia de la ciutat. 
Conclou que avui, més que unes ordenances, que és formalment el que aproven, el que 
fan és parar la taula perquè tots els grups municipals seguin a discutir els grans objectius 
econòmics que han de permetre sortir de la greu situació actual. Amb aquest objectiu, 
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recull l’esperit de les declaracions inicials d’aquesta sessió per fer una crida a tots els 
grups perquè tothom s’hi posi amb la millor disponibilitat.

La Sra. BALLARÍN posa de manifest que cal aprovar provisionalment les ordenances 
fiscals del 2021 avui per tal que l’1 de gener estiguin ja en vigor i s’eviti la pròrroga 
automàtica de les que hi ha actualment, així com continuar la negociació amb els grups 
municipals lligada a la negociació del pressupost.
Recorda que a la darrera sessió de la Comissió d’Hisenda es va explicar la proposta 
d’ordenances (congelació, modificacions majoritàriament tècniques, excepte la taxa de 
terrasses, en la qual es proposa una rebaixa del 75%, etc.), i comenta que en aquests 
moments d’incertesa cal prudència. D’altra banda, recorda que per al 2020 ja es va fer 
una revisió important de les ordenances que ha donat lloc a recursos, entre altres coses, 
per finançar el fons extraordinari de 90 milions de la COVID que s’està executant.
A continuació, assenyala que tot canvia molt ràpidament i avui ens trobem en una 
situació diferent de la que hi havia fa dues setmanes, quan es va fer aquesta proposta 
d’ordenances fiscals. Així, en aquests moments es pot tenir més ambició en molts temes, 
es pot comptar amb un pressupost expansiu que pugui donar resposta a les noves 
prioritats de la ciutat i a les creixents necessitats socials i econòmiques. A més, el 
Govern de l’Estat ha entès que els municipis feien demandes lògiques, que han permès 
capgirar les expectatives respecte al pressupost. Concreta que, pel que sembla, 
l’Ajuntament podrà gastar els seus estalvis, incrementar la despesa amb endeutament, 
disposar d’una part d’un fons extraordinari de 3.000 milions d’euros i disposar d’una 
participació en ingressos de l’Estat (PIE) el 2021 similar a la del 2020.
En aquest context, el Govern presenta avui aquestes ordenances, en les quals, com ha
comentat, es congelen els tipus impositius de tots els impostos i taxes, com fan la 
majoria dels ajuntaments de l’entorn, i inclouen la rebaixa extraordinària del 2021 que el 
2020 es va fer per decret i es passa a ordenances de la taxa de terrasses. Això suposarà 
l’any que ve una rebaixa de 12,7 milions d’euros.
Entre les reformes menors, però també importants, destaca que en relació amb l’IBI, 
l’ICIO i l’IAE, es proposen aclariments i millores per afavorir l’aprofitament de 
l’energia solar, fent més clares les bonificacions, i a l’IBI també s’incorpora una 
bonificació per a les promocions públiques de cessió d’ús d’habitatges. D’altra banda, 
en l’àmbit de l’espai públic s’incorpora una taxa del sharing dels patinets, de 75 euros 
l’any, per fer-los equiparables a les motos i les bicicletes, i s’incorpora una taxa de 
2,50 euros d’aturada per als busos discrecionals que fan un ús fraudulent del dret a la 
parada gratuït.

El Sr. CASTELLANA diu al Sr. Martí i a la Sra. Ballarín, respecte a les reflexions més 
generals que han fet, que benvinguts al que ERC ha defensat a tot arreu des de l’abril, 
quan va presentar una proposició de llei que defensava l’ús de romanents, l’endeutament 
i la participació de fons, però observa que ha calgut tombar un decret del Govern 
PSOE/PSC-Podem/BC, per arribar a aquesta situació. Entén que, en aquest cas, s’ha 
complert la dita «persistir és vèncer», malgrat els retrets que votar en contra d’aquell 
reial decret faria perdre 100 milions d’euros a la ciutat, entre altres coses.
Dit això, i entrant en el contingut concret de les ordenances fiscals, indica que aquestes
són continuistes malgrat que la situació ha canviat. Per això, el Grup Municipal d’ERC 
hi presentarà al·legacions sobre qüestions que considera importants. Afegeix que, un 
cop més, es posa en evidència la manca d’autonomia local real per dissenyar una 
fiscalitat, com deia abans el regidor Ernest Maragall, progressista, solidària i adaptada a 
la complexa situació actual, absolutament excepcional i d’emergència.
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A continuació, exposa els sis elements que el seu grup entén que cal incorporar a les 
ordenances, i que, per tant, seran objecte de les seves al·legacions:
1. Fa un any i un mes, el Grup Municipal d’ERC va presentar una iniciativa que es va 
aprovar amb els vots favorables dels grups del Govern i de JxCat perquè s’iniciés el 
procés de regulació d’una taxa d’ocupació de l’espai públic a les grans companyies de 
comerç electrònic. Aquestes grans companyies no han parat de treballar en cap moment, 
ni tan sols en els moments de confinament més dur, i estan multiplicant beneficis. Per al 
comerç de la ciutat i per al model de ciutat que defensa aquet grup —entén que molts 
altres grups també el defensen—, és just activar aquesta taxa al més aviat possible, 
tenint en compte, a més, que aquestes companyies actuen amb esquemes fiscals i amb 
enginyeria fiscal que fan que pràcticament no paguin impostos.
2. Cal donar compliment a la proposició d’aquest grup aprovada a la darrera sessió de la 
Comissió d’Economia que demanava, en síntesi, que se suspenguessin els tributs 
municipals i es busquessin les maneres de compensar-los quan, a causa de la situació de 
salut —com malauradament passa ara mateix— i la situació pandèmica s’hagin de fer 
restriccions a algunes activitats econòmiques, algunes de les quals n’impliquin fins i tot 
l’aturada.
3. Més enllà de la rebaixa lineal de la taxa de terrasses, cal repensar-la i recalcular-la, ja 
que el context actual de la ciutat no té res a veure amb el del desembre del 2019, que és 
quan es van aprovar les ordenances fiscals actuals.
4. Cal destinar l’augment que hi haurà de la recaptació de l’IBI a un programa d’ajuts 
per evitar la pèrdua d’habitatge i d’activitat comercial.
5. Cal que el sector públic faci el mateix que s’exigeix al privat. Així, l’Ajuntament ha 
d’ajudar les activitats en què actua com a llogater per facilitar-ne la viabilitat, sobretot, 
per exemple, en casos com els dels mercats no alimentaris, que estan patint una crisi 
important.
6. Cal garantir la publicació immediata de la convocatòria d’ajuts a les famílies 
monoparentals per al 2020, respecte a l’IBI, com a sistema equivalent a les famílies 
nombroses.
Per acabar, indica que el Grup Municipal d’ERC s’absté en aquest punt.

La Sra. ARTADI manifesta la perplexitat del Grup Municipal de JxCat pel contingut de 
les ordenances fiscals i per la manera com arriben, i qualifica d’alarmant la manca de 
treball (no hi ha res que no sabessin abans de presentar les ordenances), així com la 
manca de diàleg amb els grups de l’oposició, un diàleg que es va trencar en el moment 
en què es va aprovar la modificació del pressupost: fins aleshores s’havia treballat, però 
després va desaparèixer l’interès, i el document d’ordenances fiscals es va lliurar 
48 hores abans de portar-lo a comissió i des d’aleshores fins ara tampoc no ha passat res.
Reconeix que aquesta setmana hi ha hagut reunions, però observa que no s’hi ha aportat 
cap informació nova, sinó que simplement s’han fet servir expressions com ara «és 
imminent», «tot indica» o «segons ens arriba», exactament igual que a l’abril.
Subratlla que encara no se sap res sobre el pressupost del 2021, i que des de l’estiu se 
sabia que la reducció lineal del 75% de les terrasses passaria al 2021. D’altra banda,
remarca que hi ha una suposada congelació tributària com si a la ciutat no estigués 
passant res, com si no estiguéssim en una pandèmia, com si no hi hagués necessitats 
socials i econòmiques i com si no estiguéssim patint aquesta crisi descomunal, i no hi ha 
res que es pugui contextualitzar amb el que està passant.
Explica que parla de «suposada congelació» perquè després de l’aprovació de les 
ordenances de l’any passat hi va haver més tributs, entre d’altres, la nova taxa de 
residus, una mesura recaptatòria que el Grup Municipal de JxCat continua rebutjant i 
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que va en contra del que diuen tots els experts i del que recomana la Comissió Europea
—aquest grup proposarà que s’elimini. Afegeix que en el moment en què s’està dient a 
les persones que es quedin a casa, puja la factura del consum de l’aigua, quan menys ho 
necessiten.
Al Grup Municipal de JxCat el preocupa la paràlisi del Govern municipal, que avui 
presenta unes ordenances, però no explica com serà la despesa, quin endeutament hi 
haurà ni com pensa fer el pressupost, sinó que es limita a dir que consolidarà tot el que 
ja ha fet.
Per acabar, posa de manifest que, després de la bestiesa que es va fer a les darreres 
ordenances fiscals amb les terrasses, hi haurà establiments que l’any que ve, malgrat la 
reducció, pagaran més que el 2019.

La Sra. GUILARTE observa que aquestes ordenances fiscals són les mateixes que el 
Govern municipal va aprovar per al 2020 amb el vot favorable del Grup Municipal 
d’ERC, l’abstenció del Grup Municipal de JxCat i el vot contrari del Grup Municipal de 
Cs, que va considerar que eren una autèntica estocada indiscriminada per a les famílies, 
els autònoms i les pimes de la ciutat, a qui avui es continua demanant, enmig del 
desastre econòmic que estem patint, que continuïn pagant aquest “impuestazo”.
Subratlla que, segons les últimes dades disponibles, la crisi ha deixat més de 
22.000 persones sense feina a Barcelona, i en plena pandèmia 91.000 persones hauran 
de continuar pagant un 5% més de l’IBI, un 83% més de la taxa de clavegueram, un 
100% més de la taxa de cementiris, un 11% més de transport públic i una nova taxa de 
residus que el Govern ha amagat en el rebut de l’aigua. En definitiva, el que presenta el 
Govern no és una congelació d’impostos, sinó la consolidació d’una asfíxia fiscal amb el 
terrible afegit de la pandèmia.
Remarca que el Grup Municipal de Cs fa mesos que estén la mà al Govern per treballar 
les ordenances fiscals amb temps i aconseguir una proposta adaptada a la realitat, al que 
està passant al carrer i al que estan vivint els ciutadans com a causa de la pandèmia, així 
com al que encara ha d’arribar. A parer seu, caldria plantejar-se bàsicament un retrocés i 
una tornada a les ordenances del 2019, ja que això seria el més just i sensat.
Diu al Govern que ara no pot pressionar els grups amb presses dient que cal consolidar 
aquests increments perquè si no ni tan sols es mantindria la bonificació, per exemple, del 
75% per a les terrasses que es va acordar fa mesos. Subratlla que això no és ni treballar, 
ni buscar el consens, ni negociar ni esforçar-se, que és el que sí estan fent els ciutadans.
A continuació, fa èmfasi en la necessitat, per estar a l’altura de les circumstàncies, de no 
carregar la responsabilitat sobre les espatlles dels ciutadans i no pretendre que qui no els 
va donar suport en el seu dia també hagi de pagar aquesta irresponsabilitat, i assenyala 
que els barcelonins necessiten una proposta alternativa d’alleujament fiscal ajustada a la 
realitat. Indica que de propostes alternatives n’hi ha moltes, per exemple la que ha 
presentat aquest grup, que tornarà a presentar la setmana vinent. Observa que hi ha dos 
mesos per debatre les ordenances, per treballar-les una a una sense presses però amb la 
urgència de tenir-les llestes abans que acabi l’any i, sobretot, que s’adaptin a 
l’excepcionalitat del moment. Per això, pregunta als membres del Govern si estan 
disposats a treballar-hi de debò i s’hi comprometen en aquest moment, ja que, en cas 
afirmatiu, poden parlar de l’IBI, de la taxa de residus al comerç, de l’increment de la 
taxa turística (que no s’hauria d’aplicar) i de les terrasses, entre moltes altres coses.
Per acabar, diu que el Grup Municipal de Cs espera poder canviar el seu vot i al 
desembre aprovar unes ordenances que realment siguin útils per a tota la ciutadania.
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El Sr. BOU posa de manifest que ens trobem en una situació de crisi sanitària i 
econòmica molt greu i de molta inestabilitat: cada dia ens despertem amb informació 
sobre una possible nova restricció o mesura d’excepció, i segurament encara no hem vist 
el pitjor. Es pregunta quines conseqüències tindrà un nou confinament parcial o total i 
què passarà quan s’aixequin els ERTO, amb les empreses i els autònoms fent front a una 
crisi de demanda i, en molts casos, a la manca total d’ingressos, mentre han de continuar 
pagant les elevades despeses fixes, entre les quals hi ha els impostos i les taxes de 
l’Administració municipal.
Subratlla que, en aquest context, les empreses i els treballadors de la ciutat necessiten 
una resposta ferma i valenta per part del Govern municipal, que ha de ser capaç de fer 
les reformes necessàries per recuperar l’activitat econòmica i el manteniment i la creació 
de llocs de treball, i explica en què consisteix la reforma que proposa el PP: reforma 
fiscal, reforma de l’Administració i reforma de les polítiques socials i de promoció 
econòmica.
Lamenta que, malgrat el canvi radical de la situació, el Govern municipal vulgui 
prolongar la destralada fiscal que va imposar l’any passat als barcelonins, amb l’única 
excepció de la taxa de terrasses. Demana a tothom, especialment als senyors de 
l’esquerra, que aterrin a la realitat, i subratlla que si les administracions no faciliten que 
es recuperi l’activitat econòmica, creixerà encara més el nombre de persones que 
necessitaran assistència social i no hi haurà recursos per atendre-les.
Per tot plegat, i tenint en compte tot el que estan patint els barcelonins, el Grup 
Municipal del PP no pot avalar aquestes ordenances continuistes, que consoliden un 
increment de l’IBI de l’any passat, un IBI que és un 60% superior al de Madrid, ja que a 
part del tipus fixat per l’Ajuntament, s’ha de pagar el recàrrec fixat per l’Àrea 
Metropolitana. Aquest grup no pot avalar tampoc, en un moment en què molts ciutadans 
opten pel transport privat perquè s’hi senten més segurs, unes ordenances que mantenen 
l’augment de les tarifes de l’àrea verda i l’àrea blava, ni unes ordenances que mantenen 
l’augment del 83% de les taxes de clavegueram o una taxa mal dissenyada com és la 
taxa de recollida de residus domèstics, quan moltes famílies han de passar molt de temps 
a casa per les restriccions imposades. Tampoc no pot donar suport, en un moment en 
què el sector turístic travessa una situació crítica, al recàrrec sobre l’impost turístic. En 
definitiva, no pot avalar que en una situació d’extrema vulnerabilitat per a l’economia, i 
amb l’amenaça propera i real de la destrucció de feina generalitzada, el Govern continuï
amb el mateix afany recaptatori de l’any passat.
En darrer lloc, observa que aquest text no inclou ni rebaixes substancials ni mesures 
automàtiques en cap cas, ni tan sols en cap episodi de confinament o tancament de 
determinats sectors, com passa ara mateix amb la restauració, entre d’altres.

El Sr. VALLS exposa que, segons l’avanç de dades del Departament d’Estadística 
relatives al tercer trimestre del 2020, a Barcelona hi ha 105.000 persones a l’atur, un 
35% més que en el mateix període de l’any anterior i 19.000 persones més que al juny, i 
el nombre de pernoctacions de visitants durant el setembre ha caigut de més de 
700.000 l’any passat a només 80.000 aquest setembre, una caiguda del 90%, dos 
exemples, dels molts que hi ha, de l’impacte de la crisi econòmica derivada de la 
pandèmia. Observa que el fet que Barcelona sigui una ciutat de serveis, amb gairebé el 
90% del PIB de la ciutat aportat per aquest sector, fa que la ciutat sigui encara més 
dependent de la conjuntura econòmica, en aquests moments molt adversa.
Assenyala que alguns sectors, com ara el de l’hostaleria i la restauració, s’han vist més 
afectats tant per la caiguda de l’activitat econòmica i el turisme com per les mesures 
imposades per la Generalitat, que els han castigat a tots malgrat haver estat exemplars en 
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l’adaptació dels seus negocis a les exigències sanitàries abans del tancament ordenat per 
la Generalitat, i, segons dades del gremi, un 15% dels bars i restaurants de Barcelona ja 
havien abaixat la persiana, i ara el nombre podria arribar a la meitat del total.
Lamenta que davant d’aquestes dades, per desgràcia ben reals, el Govern presenti avui 
una proposta d’ordenances pràcticament idèntica a la que va presentar l’any passat, que 
ja aleshores no eren les ordenances que necessitava Barcelona i que cal millorar molt, i 
remarca que les ordenances són una eina molt important de l’Administració municipal 
per dur a terme una política econòmica eficaç capaç, com a mínim, d’alleugerir 
l’impacte d’una crisi.
Demana al Govern iniciativa en la reelaboració d’aquestes ordenances amb les 
aportacions dels grups que avui opten per facilitar que superin el tràmit inicial, 
conscients que Barcelona necessita un missatge polític potent d’unitat per combatre la 
crisi sanitària, econòmica i social, i posa de manifest que, després d’una intervenció dura 
de la regidora Eva Parera, el Govern els va demanar que permetessin el pas del primer 
tràmit de les ordenances per poder-ne parlar després i arribar al consens més ampli 
possible durant els propers dos mesos. Atès que no és la voluntat del Grup Municipal 
de Cs bloquejar l’activitat municipal i que aquest grup es vol caracteritzar per exercir 
una oposició útil, està totalment disposat a ajudar a teixir un ampli consens de ciutat al 
voltant de les ordenances, i sobretot després en el pressupost. Com a mostra d’aquesta 
voluntat, avui s’absté en aquesta votació, de manera que permet que les ordenances 
segueixin el seu curs.

La Sra. BALLARÍN dona les gràcies als grups que han facilitat la tramitació d’aquest 
projecte d’ordenances fiscals, que han entès que avui el que es fa és una aprovació 
inicial, obrir una porta i començar una negociació.
Tot seguit, indica que durant el 2021, igual que s’ha fet durant el 2020, si no hi ha 
activitat l’Ajuntament suspendrà les taxes sobre les quals té potestat. El Govern 
municipal pensa que aquesta és la manera d’ajudar els sectors, com també pensa que en 
aquests moments tan greus totes les administracions han de posar de part seva per ajudar 
a superar aquesta situació tan difícil. Explicita que també ho han de fer l’Estat i la 
Generalitat (aquesta, amb un pressupost 14 vegades superior al de l’Ajuntament).
A continuació, posa de manifest que amb els ingressos que es preveu obtenir gràcies a 
les noves regles fiscals disposaran de més recursos amb els quals podran fer moltes 
coses: donar més ajuts als sectors que més ho necessiten, crear fons extraordinaris de 
rescat i, fins i tot, plantejar-se actuar en la via de la fiscalitat, a través dels tributs o a 
través de subvencions. A parer del Govern municipal, aquesta és una porta que s’obre 
per al 2021, un any extraordinari en totes les seves dimensions.
Entén que és molt delicat i molt difícil parlar de tributació i d’ordenances en un moment
tan complicat, però el Govern municipal té la voluntat de fer unes ordenances tan justes i 
adequades a la situació com permeti la legalitat.

La Sra. ARTADI insisteix que el Govern hauria de facilitar més informació, a banda de 
demanar responsabilitat als que ella creu que l’han demostrat amb escreix durant tota la 
pandèmia. Per exemple, hauria d’explicar —ho pregunta al Sr. Martí— com pensa 
aconseguir que el pressupost no sigui inferior al del 2020.
A continuació, subratlla que ni les famílies ni els negocis podran assumir l’endeutament 
que se’ls està provocant —entén que a hores d’ara el Govern n’és conscient—, i diu al 
Govern que el primer que ha de fer és liderar i plantejar propostes, abans de demanar 
responsabilitat als grups de l’oposició.
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Per acabar, informa que avui el Grup Municipal de JxCat s’hi absté, però si aquest és el 
mateix text que arriba al desembre, hi votarà en contra.

La Sra. GUILARTE critica que el Govern sempre opti per pressionar el més feble i 
apujar impostos, i observa que Cs ha fet justament el contrari allà on governa. No entén 
per què Barcelona es mereix menys que altres ciutats d’Espanya.
Tot seguit, subratlla que han proposat fins a vuit fonts de finançament i el mateix 
Govern municipal deia que probablement hi hauria una millora en els ingressos respecte 
a les previsions, i li demana que exigeixi el deute a la Generalitat, que sigui exigent amb 
les altres administracions i que no gasti en coses supèrflues. No entén què es pretén fer 
quan es gasten 200.000 o 300.000 euros en TV3.
A continuació, remarca que les ordenances són qüestió de voluntat política, no pas de 
demanar a l’oposició un vot a favor per poder-ne iniciar el tràmit, i observa que si el 
Govern vota a favor d’aquestes ordenances, el Grup Municipal de Cs hi ha de votar en 
contra. Afegeix que el Govern ha de plantejar una proposta i aquest grup n’hi enviarà la 
seva, que treballaran i negociaran amb l’esperança de poder votar a favor de les 
ordenances al desembre, ja que Barcelona necessita una fiscalitat ajustada a la realitat 
que té la ciutadania al carrer. Demana que comencin a treballar una alternativa en 
aquesta direcció i que es deixi de forçar l’economia dels ciutadans.

El Sr. BOU diu al regidor Martí i a la regidora Ballarín que amb els fons que arribaran 
de la Unió Europea, els que arribaran de l’Estat central, els romanents i el poder 
d’endeutament es poden fer coses, i els demana que es fixin en l’exemple d’Alemanya, 
que dona 9.000 euros al mes a empreses de cinc treballadors i 15.000 a empreses de més 
treballadors.
El Grup Municipal del PP és conscient que modificar aquestes ordenances fiscals serà 
molt complicat, però amb l’objectiu que el Govern aboqui a les empreses i als 
treballadors el que entén que és necessari, en aquest moment s’hi absté.

El Sr. VALLS repeteix que el Grup Municipal s’hi absté per permetre que es tramitin les 
ordenances, i subratlla que els propers dos mesos caldrà treballar-hi molt, com també
caldrà treballar, sobretot, en els pressupostos per al 2021, ja que, atesa la situació 
econòmica i pressupostària, també de l’Estat, i atesos els fons que no arribaran de 
seguida d’Europa, cal un canvi molt important.

La Sra. BALLARÍN torna a donar les gràcies als grups que han facilitat que es tramitin 
les ordenances i explicita que si avui aquestes ordenances no haguessin passat aquest 
tràmit, l’1 de gener del 2021 no hi hauria hagut possibilitat de fer cap canvi, sinó que 
s’haurien prorrogat automàticament. Agraeix profundament la responsabilitat dels grups 
que s’hi han abstingut.
Dit això, manifesta l’opinió que el Govern ja ha demostrat la seva voluntat de dialogar. 
Per exemple, ho va fer amb la modificació dels pressupostos i amb el pressupost de 
l’any passat, conscient que la ciutadania li exigeix la màxima capacitat de parlar amb 
tothom, sobretot en aquests moments especialment difícils, en què es preveu un 2021 
extraordinari.

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, dels Srs. i 
les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, dels Srs. Bou i Ramírez, i també 
del Sr. Valls i la Sra. Parera, i amb el vot en contra dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 
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Barceló i Corbacho.

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

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol.

7. – (19S18373-003) RECTIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 20 de 
desembre de 2019, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació i 
renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, en el sentit que
l’aplicació pressupostària dels exercicis 2020 i 2021 ha de ser 0703-85001-93311, en 
lloc de 0701-75321-93311, restant inalterat la resta de l’acord. ANUL·LAR 
l’autorització i disposició a favor de Fira 2000, SA, de la despesa total de 2.630.019,76 
euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 75321 
93311 del pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2021, d’acord amb l’establert 
en el pacte primer I b) de l’esmentat conveni. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

8. – (20XF0606) AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Fira 2000, SA, la despesa total de 
2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0703 85001 93311 del pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0703 85001 93311 del pressupost de l’any 2021, 
condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost posterior a 
l’actual, d’acord amb l’establert en el pacte primer I b) del Conveni de col·laboració 
signat entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de 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. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

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

ES RETIRA

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

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

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

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

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

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ

13. – ADOPTAR, en l´exercici de les competències reservades a l´Ajuntament com a soci 
únic de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., els 
acords següents: PRIMER.- DEIXAR sense efectes i, per tant, REVOCAR, tots els 
nomenaments realitzats fins aquest moment en relació al Consell d´Administració de la 
Societat. SEGON.- DESIGNAR, vista la proposta de la Junta de Portaveus i els 
informes preceptius del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Susana Alcaide Murciano, 
el Sr. Carles Bosch Arisó, el Sr. Josep Maria Carbonell i Abelló, el Sr. Francesc Orteu i 
Guiu, el Sr. Álex Sàlmon Cabello i el Sr. Xavier Vidal Gómez membres del Consell 
d´Administració de l´esmentada Societat. TERCER.- ESTABLIR que el termini de 
designació dels membres del Consell serà l´establert a l´article 15 dels Estatuts Socials 
de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., en 
relació a l´article 10 del Reglament d´organització i funcionament dels serveis públics 
de televisió i ràdio local de Barcelona. QUART.- FACULTAR indistintament el 
President i el Secretari del Consell d´Administració per comparèixer davant notari i 
elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits 
necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d´errors 
materials en cas necessari. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents.

14. – (19/2020) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 
Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 
l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat al rei Joan Carles I, acordat pel Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 1992. 

El Sr. RABASSA afirma que Joan Carles I de Borbó no mereixia una medalla de 
l’Ajuntament de Barcelona el 1992 i no la mereix avui, perquè qui abusa de la seva 
situació de privilegi no és un ciutadà exemplar, i assenyala que avui es retira la Medalla 
d’Or de Barcelona al rei fugit que va ser cap de l’Estat durant gairebé quaranta anys per 
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la voluntat del dictador Franco. Observa que és ofensiu, alhora que molt revelador del 
seu tarannà, que qui va ser escollit a dit pel dictador s’hagi refugiat en un règim 
totalitari. Fins i tot el seu fill, Felip VI, un altre privilegiat de naixement, l’home sense 
escrúpols de l’octubre del 2017, va dir que havia renegat de la seva herència, i ha posat 
distància institucional amb ell, encara que només ho hagi fet per assegurar el futur d’una 
monarquia hereva del franquisme.
A continuació, puntualitza que amb la retirada d’aquesta medalla no es qüestiona la 
presumpció d’innocència de Joan Carles I, sinó que se’n reproven actituds i 
comportaments, ja que les medalles i els honors concedits per l’Ajuntament de 
Barcelona reconeixen els mèrits de persones com a estímul per a la realització d’accions 
que comportin un benefici per a la comunitat, i això no hi ha tribunal que ho jutgi.
Subratlla que Joan Carles I ha abusat del seu privilegi i ha actuat de manera reprovable 
èticament com a ciutadà i com a càrrec públic: en els seus discursos apel·lava al deure 
de conservar un comportament exemplar, però caçava elefants mentre presidia entitats 
de defensa dels drets dels animals; construïa una xarxa de societats d’inversió i 
financeres en paradisos fiscals, i, finalment, ha fugit.
Per acabar, remarca que cal posar fi a tots els privilegis, començant pels reials, i que els 
càrrecs públics han de complir uns deures i mantenir una conducta exemplar, inclosos 
els Borbons, que no han estat escollits democràticament.

La Sra. BONET indica que aquesta proposta d’acord prové de la proposició que va 
aprovar el Plenari a la sessió extraordinària de l’agost, en què el Grup Municipal del 
PSC va condemnar qualsevol comportament il·lícit o irregular, per ara presumptes, per 
part de l’excap de l’Estat o de qualsevol altra persona, i va demanar que la justícia 
actués amb totes les conseqüències. Va afegir que ha estat precisament l’excap de 
l’Estat, amb el seu comportament dels darrers anys, el primer responsable d’embrutar el 
llegat del seu regnat en termes democràtics. Aquest grup considera que és obligació dels 
que defensen els fruits del pacte constitucional ser crítics i exigents en coherència amb 
els principis d’igualtat i de separació de poders que conté la mateixa Constitució. Tot i 
això, també va advertir en aquella sessió que aquesta no era una qüestió d’una institució,
sinó d’un comportament personal. Altrament, seria com si la presumpta corrupció de la 
família Pujol i dels que han governat Catalunya durant vint-i-tres anys hagués posat en
dubte la institució de la Generalitat o la presidència del Govern de la Generalitat, cosa 
que aquest grup no compartiria.
D’altra banda, manifesta l’opinió del Grup Municipal del PSC que la revocació de la 
Medalla s’hauria de produir, si escau, com a conseqüència d’una futura sentència del cas 
ara judicialitzat, no pas a l’inici del procés judicial.

La Sra. ALAMANY posa de manifest que avui la majoria dels catalans i catalanes 
rebutgen la monarquia —el rebuig a la monarquia és un consens tant a Catalunya com a 
Barcelona—: segons totes les enquestes, la rebutgen més d’un 72% de les persones 
enquestades, que hi donen una puntuació mitjana d’1,59 sobre 10. Així, és la institució 
menys valorada, i la seva feblesa és tan gran que el CIS ni tan sols s’atreveix a preguntar 
per la seva valoració. Observa que la societat és dinàmica i que el sentit comú de la 
societat va canviant: coses que abans es toleraven ara són intolerables; per exemple, que 
un senyor en nom d’una institució passi feixos de bitllets per Barajas (és intolerable a 
ulls de tothom).
Entén que, igual que el rebuig a la monarquia, hi ha altres grans consensos que apleguen 
més del 70% de les poblacions barcelonina i catalana, com ara la lluita contra la 
corrupció, la necessitat de posar fi a la repressió i a l’empresonament dels presos 
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polítics, la necessitat d’una solució democràtica al conflicte que hi ha o la necessitat 
d’unes institucions ben governades que ofereixin solucions que suposin millorar la vida 
de la ciutadania, consensos a partir dels quals han d’avançar les institucions, ja que la 
millor manera que tenen de recuperar la confiança perduda per gran part de la ciutadania 
és assemblar-se a la societat, i s’hi assemblaran en la mesura que representin aquests 
grans consensos.
Conclou que avui Barcelona, amb la retirada definitivament dels honors a Joan Carles de 
Borbó, fa un pas endavant perquè la institució representi la voluntat dels barcelonins i 
barcelonines i el seu inequívoc esperit republicà.

El Sr. MARTÍ GALBIS celebra, en nom del Grup Municipal de JxCat, que hagi tirat 
endavant la proposició que aquest grup va impulsar juntament amb el Grup Municipal 
d’ERC, i que, malgrat les reticències del Govern de BC i del PSC en tot allò que té a 
veure amb la fiscalització de la monarquia dels Borbons, finalment avui puguin votar la 
revocació de l’atorgament de la Medalla d’Or de Barcelona al rei emèrit. Recorda al 
Sr. Rabassa que el Grup Municipal de BC es va abstenir en la votació de la proposició
esmentada.
A continuació, assenyala que aquesta proposta fa referència a un personatge que deu el 
tro al dictador Francisco Franco, a un rei ara emèrit que ha acumulat una immensa 
fortuna que res té a veure amb els ingressos que ha tingut durant el seu regnat provinents 
dels pressupostos generals de l’Estat; un rei que ha avergonyit la ciutadania amb caceres 
d’elefants i nombrosos escàndols que una monarquia constitucional no hauria de 
protagonitzar; un rei fugit a una dictadura monàrquica, els Emirats Àrabs, un país que no 
té tractat d’extradició amb cap país europeu; un rei que només és lliure pels països del 
Golf Pèrsic —els exiliats polítics catalans ho són per tot Europa excepte a Espanya—; 
un rei que ha fugit amb l’empara i la complicitat del Govern de Pedro Sánchez i Pablo 
Iglesias, que, a més, li paga la protecció policial.
D’altra banda, explica que el Grup Municipal de JxCat no es conforma amb aquest acte 
revocatori, sinó que voldria que el rei emèrit retés comptes davant la justícia i tornés els 
diners obtinguts il·lícitament al pressupost públic. Aquest grup espera que la fiscalia i la 
justícia suïsses facin la feina que la fiscalia i la justícia espanyoles s’estan negant a fer.
Per tot això, vota a favor de la revocació de la Medalla d’Or al rei emèrit atorgada el
1992.
Per acabar, observa que aquest acte de justícia coincideix amb la notícia de l’augment 
del sou que el Govern de PSOE i Podem ha aprovat a la família reial (8,5 milions 
d’euros, 500.000 euros més, gairebé un 7%, respecte dels darrers pressupostos), i diu 
que ja es veu que «sí que es pot».

El Sr. SIERRA diu que «es de bien nacido ser agradecido» i que el que estan fent aquí 
és un acte de desagraïment, ja que la persona a qui li volen retirar honors la nit del 23 de 
febrer de 1981 va pronunciar aquestes paraules, entre d’altres, adreçant-se a la nació: 
«Habiendo cursado instrucciones a los capitanes generales, pretendemos mantener el 
orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La Corona, símbolo de la 
permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar de forma alguna acciones que 
pretendan interrumpir el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo 
español a través de referéndum inició».
D’altra banda, indica que aquest acte també demostra ingratitud perquè no té en compte, 
malgrat l’afició d’alguns grups al revisionisme històric, com es va atorgar aquesta 
medalla al setembre de 1992. Si miren l’acta de la concessió, on es recull la intervenció 
del Sr. Batlle, ara al Govern municipal, comprovaran que es van atorgar medalles a 
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moltes personalitats que havien contribuït a aconseguir que els Jocs Olímpics de 1992 se 
celebressin a Barcelona, una ciutat que, sens dubte, avui no seria el mateix sense la 
intervenció d’aquelles persones.
Subratlla que aquesta mostra d’indignitat i menyspreu per la figura de Joan Carles I la 
van mostrar també amb el Sr. Samaranch, i darrere d’aquesta mostra d’indignitat hi ha 
un atac a Espanya i a les institucions de l’Estat. Afegeix que els motius de la concessió 
són clars i que el que estan fent ara és utilitzar la llei a conveniència, com van fer quan, 
emparant-se en la llei, van retirar el bust de Joan Carles I i no en van restablir el del seu 
fill, Felip VI, actual rei d’Espanya, com obliga la llei. Espera que ho facin després d’una 
sentència.

El Sr. BOU assenyala que, un cop més, estan fent servir les institucions amb finalitats 
partidistes, cosa que no pot entendre: fa uns dies demanaven la retirada de la Medalla 
d’Or de l’expresident del Parlament de Catalunya, i avui, del rei emèrit (pur tacticisme), 
i el Grup Municipal del PP no pot estar d’acord amb aquesta mesura ideològica, perquè 
no és política. La política és ajudar la gent, sobretot en aquests moments, a solucionar 
els seus problemes, que no són pocs, no pas intentar crear una divisió i una confrontació 
gratuïta (tothom és perfectament conscient que aquesta mesura provoca raons entre 
ciutadans).
A continuació, posa de manifest que hi ha una part de la ciutadania que vol el rei, i el rei 
Joan Carles és una figura que representa un dels èxits més indubtables de la història
d’Espanya: el pas d’una dictadura a una democràcia a l’altura de les millors democràcies 
del món.
Lamenta que la Regidoria de Memòria Democràtica s’estigui convertint en una mena de 
sensor de la història capaç d’absoldre o condemnar a partir d’uns prejudicis ideològics 
relegant la presumpció d’innocència, i subratlla que no es pot mirar aquest cas amb un 
ull, sinó que s’ha de mirar amb tots dos ulls, de cara i assumint les coses.
En darrer lloc, indica que, com tots deuen saber, els partits polítics poden ser avui aquí 
gràcies a l’actuació del rei, de Torcuato Fernández-Miranda i d’Adolfo Suárez —
aquesta és la realitat d’Espanya i la seva història—, i clou la intervenció amb un crit de 
«¡Viva el rey!».

La Sra. PARERA subratlla que vincular monarquia amb franquisme és molt vergonyós, 
i és un exemple més de com s’ha degradat el discurs polític en aquest país, com també 
ho és la doble moral que tenen molts grups municipals quan critiquen un augment de la 
dotació a la casa reial però s’obliden de mencionar que ells han augmentat les pensions 
dels expresidents de la Generalitat. Remarca que si tothom està en crisi econòmica,
tothom ha de donar exemple.
Critica que avui es converteixi el Saló de Plens en una sala d’un tribunal quan els 
polítics el que han de fer és política, no pas jutjar, condemnar i molt menys prejutjar. 
Així, aquesta proposta es podrà debatre quan hi hagi una sentència condemnatòria, però 
no ara.
Dit això, posa de manifest que aquesta medalla es va atorgar pel paper que va tenir el rei 
emèrit en la consecució per a Barcelona dels Jocs Olímpics del 1992, que entén que 
ningú discuteix que van ser molt bons per a la ciutat —hi ha un abans i un després per a 
Barcelona en la celebració d’aquells jocs. Demana una mica de seny, molt més rigor en 
el discurs i que es deixi de banda l’electoralisme demagògic, i recorda que les 
formacions polítiques presents avui a l’Ajuntament van votar l’aprovació d’una 
Constitució que estableix una monarquia parlamentària.
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Conclou que si volen atacar una persona, han d’esperar que sigui condemnada, però no 
poden atacar així les institucions.

El Sr. RABASSA manifesta el desig que aquesta revocació no quedi en un acte 
simbòlic, sinó que sigui una passa més per a la construcció d’una ciutat i una societat 
lliures, justes, sense privilegis ni privilegiats, i plenament republicanes.

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. i les Sres. Collboni, 
Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcè i Alarcón, dels Srs. i les Sres. Guilarte, Sierra, 
Barceló i Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, i també del Sr. Valls i la Sra. Parera. 

15. – (010/2020 SG) APROVAR definitivament la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal, amb la finalitat d’establir un nou sistema de documentació de les sessions del 
Consell Municipal, dels Consells de Districte i d’altres òrgans col·legiats a partir del seu 
enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge; i 
PUBLICAR el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

16. – (415/2020) MODIFICAR l’annex 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com 
es detalla als annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexos a la Gaseta Municipal i al web. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, dels Srs. i 
les Sres. Guilarte, Sierra, Barceló i Corbacho, i també del Sr. Valls i la Sra. Parera. 

17. – (2020/436) APROVAR el III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-
2023 del personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona i dels Organismes Autònoms 
i ens adherits a l’acord regulador de les condicions de treball comunes dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, que incorpora, sobre el que es va aprovar pel 
Plenari del Consell Municipal en data 20 de desembre de 2019, la modificació dels 
articles 3.1.1.3. Comissió paritària de seguiment del Pla d’Igualtat i 3.1.1.4 Comissió 
Tècnica d’Igualtat, quant a la composició dels seus membres. 

La Sra. BALLARÍN posa de manifest que el 20 de desembre de 2019 es va aprovar per 
unanimitat el tercer Pla d’igualtat de l’Ajuntament, però posteriorment hi va haver una 
impugnació i una sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu al setembre 
d’enguany com a conseqüència de la qual es va decidir ampliar la composició de la 
Comissió Tècnica d’Igualtat i de la Comissió Paritària, que passarien a estar formades 
per tots els sindicats que integren la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de 
Barcelona (Comissions Obreres, UGT, CGT i CSIF). El 8 d’octubre es va ratificar 
aquest pla en l’àmbit que corresponia i les úniques modificacions que s’hi van incloure 
van ser les referents a la composició d’aquestes dues comissions (en cap cas se’n va 
afectar el contingut tècnic). Avui, com que cal continuar desenvolupant totes les 
importants accions que s’estan duent a terme gràcies a aquest pla d’igualtat, el Govern el 
porta al Plenari Municipal perquè torni a ser ratificat i aprovat.
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La Sra. ALAMANY exposa que 15 de cada 100 treballadores han estat discriminades 
respecte als homes en matèria de salaris, valoració professional o ascensos o han sofert 
manques de respecte personal pel fet de ser dones, i subratlla que si es vol tot el talent a 
la institució cal apostar decididament per la igualtat. Per això és important disposar d’un 
pla de qualitat com aquest, fruit de la negociació col·lectiva i participada, que ha estat 
possible gràcies a l’esforç i dedicació de molts professionals de la casa i aportacions 
molt vàlides de sindicats que han contribuït a fer que el pla estigui dotat de pressupost, 
pugui emetre informes vinculants, contingui indicadors de seguiment i vetlli pels 
procediments de promoció interna.
D’altra banda, manifesta el desig que, encara que estiguin votant una modificació del 
nombre de membres en les comissions, la feina es continuï fent amb la mateixa qualitat 
que s’ha fet fins ara, que no s’abaixi la guàrdia i que no es perdi cap actiu que vulgui 
treballar per millorar la igualtat de gènere a l’Ajuntament.

La Sra. VILA expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat, que sempre ha
estat a favor —i hi ha treballat— que l’Ajuntament tingués un bon pla d’igualtat
elaborat amb la complicitat i la col·laboració estreta amb els treballadors i treballadores 
de la casa, i que entén que tothom s’ha de sentir partícip, còmplice i corresponsable 
d’aquest pla.
D’altra banda, aprofita per recordar que encara hi ha qüestions pendents en aquest 
àmbit: en són només alguns dels molts exemples l’escletxa salarial, la paritat en els 
òrgans de direcció i vetllar pels bons processos de promoció perquè hi hagi les mateixes 
oportunitats. Anima el Govern municipal a liderar aquestes qüestions en col·laboració 
amb els treballadors i treballadores i els sindicats de la casa perquè l’actuació i el 
funcionament de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta matèria sigui exemplar.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, les esmenes del 
qual han estat incorporades, i manifesta l’opinió d’aquest grup que és molt important 
continuar treballant amb mesures específiques per aconseguir l’equitat entre gèneres.
Tot seguit, manifesta la preocupació d’aquest grup per la bretxa salarial entre els 
treballadors i les treballadores de l’Ajuntament, que a l’anterior legislatura era d’un 13% 
i ara se situa pràcticament al 16%. Subratlla que calen més mesures eficients per reduir 
aquesta bretxa, i expressa el compromís d’aquest grup per continuar fent propostes per 
arribar a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Per acabar, posa de manifest que aquest pla va passar per la Comissió i pel Plenari atès 
que s’hi va haver d’incorporar un sindicat (CSIF), i va ser per resolució judicial. Espera
que en els nous plans i en les decisions que prengui d’ara endavant un òrgan tan 
important com l’Ajuntament de Barcelona no hi hagi aquests errors.

El Sr. BOU expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, i assenyala que aquest 
pla consolida les polítiques d’igualtat en l’àmbit municipal fruit del consens entre 
sindicats, una qüestió prou important, i continua la mateixa línia dels dos plans 
anteriors: els revisa i arbitra mecanismes de seguiment i d’avaluació de les polítiques 
d’igualtat amb objectivitat.
Especifica que ara se sotmet a aprovació la modificació dels articles 3.1.1.3 de la 
comissió paritària del seguiment del Pla d’igualtat i l’article 3.1.1.4, referent a la 
Comissió Tècnica d’Igualtat pel que fa a la composició, i explicita que el Grup 
Municipal del PP està a favor tant d’aquesta composició com de les funcions per tal 
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d’informar sobre el procés d’elaboració, així com del contingut de les mesures 
acordades en els plans d’igualtat i la revisió periòdica.

La Sra. PARERA entén que no és necessari tornar a fer el debat sobre el Pla d’igualtat, 
que ja va ser objecte de debat i al qual el Grup Municipal de BxCanvi ja va donar 
suport, i observa que aquesta aprovació és solament un formalisme: cal tornar a portar-lo 
perquè hi va haver la sentència que demanava incorporar-hi un sindicat que en quedava 
fora. Recorda que, com a resposta a una pregunta d’aquest grup en la darrera sessió del 
Plenari, el Govern va dir que hi havia la voluntat d’incorporar aquest sindicat, tot 
complint la sentència, i tornar a portar el Pla a aprovació, com s’ha fet, de manera que el 
Grup Municipal de BxCanvi hi vota a favor.

La Sra. BALLARÍN informa que, ara que fa un any de la primera aprovació del Pla per 
part del Plenari, el Govern presentarà un informe sobre com s’està desenvolupant per 
poder comprovar com està complint els importantíssims objectius pels quals va ser 
aprovat. Recorda que l’objectiu principal era fer un canvi real, transformador, que 
generés noves maneres de fer, més igualitàries i amb més respecte entre homes i dones. 
Afegeix que per fer-ho possible hi han de ser tots i totes. Per això, celebra que al 
consens que hi havia dins l’organització municipal, dins els sindicats, s’hi pugui afegir 
el consens del Plenari, i dona les gràcies a tothom.

S’APROVA per unanimitat el dictamen en debat.

18. – (20XF0178) APROVAR l’expedient 20XF0178 de reconeixement de crèdit per un 
import de 15.399,17 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades 
durant l’exercici 2019, en concepte prestació dels serveis del projecte plataforma 
Hardware Open durant el període de l’1 d’octubre fins al 18 de desembre de 2019, 
derivades del contracte 19000371 i la presentació de la factura núm. AF-FV19-3125 de 
20 de desembre de 2019, amb núm. de registre 2020/43052, i no reconegudes durant 
l’exercici corresponent, a favor de Alfatec Sistemas, SL., NIF B98064462; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import 
de 15.399,17 euros, amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2020 i aplicació 
pressupostària 0100/22610/92321, a favor d’Alfatec Sistemas, SL. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT

19. – (20200320) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs i l’Ajuntament de Barcelona pel manteniment, conservació i millores de les 
rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec a l’/les 
aplicació/ns pressupostària/es D/46409/15162 del pressupost de la Gerència de Mobilitat 
i Infraestructures de l’any 2020, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF 
P0800258F, per fer front a les despeses derivades d’aquest Conveni; i FACULTAR a la 
Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per 
la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin del mateix. 
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S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bou i Ramírez.

Districte de l’Eixample

20. – (19PL16742) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per al canvi d’ús de l’edifici situat a l’Avinguda 
Diagonal 471 de Barcelona; promogut per Mersan Assets Management SLU; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

Districte de les Corts

21. – (20PL16766) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM a l’illa delimitada pels carrers Danubi, 
Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de Les Corts i MPE de protecció del 
patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona; d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions, informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

22. – (20PL16768) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de determinació del 
tipus i ordenació de l’equipament situat al carrer de Can Ràbia núm. 7-9; promogut per 
la Universitat de Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. i les Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol.

Districte de Gràcia

23. – (19PL16698) DESISTIR, d’acord amb l’article 93 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità per a la implantació d’una escola bressol i inclusió 
en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona 
(Districte de Gràcia) de les finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; 
aprovada inicialment per la Comissió Conjunta de les Comissions Permanents del 
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Consell Municipal, en sessió de 15 d’abril de 2019, pels motius exposats a l’informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per reproduït i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest expedient; i en conseqüència, declarar finalitzat el procediment i 
procedir a l’arxiu de les actuacions. 

El Sr. BADIA recorda que aquest desistiment va acompanyat d’una aprovació inicial 
d’una nova modificació del PGM, i explica breument el procediment, que ja es va 
explicar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat: en primer 
lloc, es va catalogar l’alzina, al Plenari, i això va comportar una sèrie d’indemnitzacions 
i la retirada d’una llicència d’obres; en segon lloc, es va aprovar un catàleg patrimonial,
també al Plenari de la ciutat, per tal de protegir el casc històric de la Vila de Gràcia; ara, 
s’ha acabat de perfeccionar el projecte, en el qual finalment s’ha trobat una alternativa 
per a la ubicació de l’escola bressol molt més potent en l’àmbit educatiu, més gran i amb 
més línies, i es consolidaria en aquesta finca una promoció d’habitatge dotacional, molt 
necessari a la Vila de Gràcia.
Dit això, assenyala que tots els imports estan adequats a les quotes de mercat. Especifica 
que hi va haver una primera despesa que va ser molt important que va comportar la 
catalogació de l’alzina, i ara es procediria a la compra total de la parcel·la d’acord amb 
la propietat —aquesta és una de les premisses que sempre es van fixar—, que, d’alguna 
manera, un cop s’havien fet tots aquests procediments ja va desistir del seu projecte 
inicial.

El Sr. ZAÑARTU indica que el Grup Municipal d’ERC ja va avançar a la Comissió 
d’Urbanisme el seu vot favorable i ja va avisar que tenia sentiments contradictoris sobre 
el desistiment d’aquesta MPGM i, sobretot, per l’aprovació de l’altra, ja que, si bé al 
final realment s’ha arribat a un acord amb la propietat en relació amb la compra, cosa 
que aquest grup considera positiva, el cost de l’operació pel que fa a la compra és 
elevadíssim. Explica que aquest grup des del primer moment va ser molt favorable a un 
acord amb la propietat, però potser no en els termes en què s’ha fet. D’altra banda, 
aquest grup té un sentiment dolç perquè finalment es podrà salvar una alzina centenària 
que forma part del patrimoni natural de la ciutat, i hi haurà l’oportunitat de construir 
habitatge dotacional al barri de la Vila de Gràcia.

La Sra. VILA indica que el Grup Municipal de JxCat està a favor de l’habitatge 
dotacional, però està absolutament en contra del procés urbanístic que ha seguit el 
Govern en aquest cas concret, que s’afegeix a altres nyaps seus, i subratlla que les seves 
polítiques urbanístiques van absolutament a la deriva, ja que mentre el Govern 
descapitalitza la ciutat del seu sòl i permet que els seus amics del Govern de Madrid 
facin negoci subhastant la zona del Port Olímpic, expulsa del barri una família gracienca 
expropiant la seva propietat i no deixant que faci pisos com els que finalment farà 
l’Ajuntament.
Afirma que aquesta és la Barcelona de BC i del PSC, una ciutat on avui ser un petit 
propietari et penalitza, mentre que ser un ric fons d’inversió i de capital t’omple les 
butxaques amb la complicitat del Govern de l’Estat.
Per això, aquest grup vota a favor de la proposta, però és un sí crític a la gestió del 
Govern municipal.

El Sr. CORBACHO assenyala que el planejament del qual desisteixen avui és la clara 
demostració del fracàs del que el Govern va planificar fa un any, i el futur immediat 
d’aquesta qüestió significarà un malbaratament econòmic absolutament injustificable: 
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amb el que es pagarà per l’expropiació dels terrenys es podrien haver construït més de 
40 habitatges dotacionals en un solar municipal i ara només se’n construiran 15.
Comenta que el Govern municipal no guanyarà cap premi per bona planificació i bona 
gestió, i expressa el vot contrari del Grup Municipal de Cs.

El Sr. RAMÍREZ indica que la història de l’adquisició d’aquest solar del carrer 
Encarnació és la història de la improvisació i d’anar tapant problemes sobre la marxa per 
part del Govern municipal, que només es va adonar del valor patrimonial de les casetes i 
de l’alzina bicentenària quan van començar les obres del promotor privat i van trobar 
una solució per la via de la suspensió de llicències i de l’expropiació forçosa.
Dit això, explica que el Grup Municipal del PP està a favor de la construcció de pisos 
dotacionals i escoles bressol, així com de preservar els elements patrimonials i històrics 
dels barris, però no d’aquesta manera.
Aquest grup entén que l’Ajuntament no pot passar per sobre dels drets dels ciutadans ni 
per sobre de la seguretat jurídica, i no està a favor de la solució que s’ha trobat en aquest 
cas (expropiació i suspensió de llicències), motiu pel qual, com ja va anunciar a la 
Comissió d’Urbanisme, vota en contra d’aquest expedient.

La Sra. PARERA expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi, que hauria 
preferit una altra proposta, però és conscient que les opcions urbanístiques a la Vila de 
Gràcia són molt limitades i cal trobar l’equilibri entre el que es voldria i l’interès 
general. A parer del seu grup, en aquest cas l’interès general és aprovar aquesta 
proposta, que inclou allotjament dotacional, molt necessari, equipament sociocultural i 
el manteniment de l’alzina, que era un dels problemes importants, i troba una solució per 
a l’escola bressol, que se’n va a un terreny més gran (hi ha un acord amb el privat).
Conclou que, tot i no ser la solució que adoptaria aquest grup, és una bona solució que 
soluciona bastants problemes del districte.

El Sr. BADIA es mostra estupefacte davant la renúncia del Grup Municipal de JxCat al 
projecte que Xavier Trias va sol·licitar en primera persona i va abanderar. Entén que els 
membres d’aquest grup han trencat completament amb la plataforma de l’alzina, de la 
qual eren membres actius i bastant destacats. D’altra banda, nega que es faci fora cap veí 
de Gràcia, cosa que estaria fora de lloc.
En relació amb la intervenció del Grup Municipal de Cs, manifesta l’opinió que aquest 
grup desconeix absolutament quins han estat els costos dels projectes, que ell intenta 
explicar, i demana al Sr. Corbacho, que entén que es limita a llegir el que li han escrit, 
que quan vulgui intervenir sobre un tema intenti informar-se’n abans, ja que el que està 
dient no té cap sentit i no serà veritat per molt que ho repeteixi. En aquest sentit, 
assenyala que hi ha diferents costos i que el preu està d’acord amb les regles del mercat.
Per acabar, diu que pot entendre que hi hagi partits que estiguin en contra d’una
modificació PGM, però aquesta és una modificació que millora la proposta anterior, no 
pas una modificació fruit d’una improvisació.

El Sr. CORBACHO diu al Sr. Badia que no vol fer demagògia i que si ell considera que 
una expropiació de més de 3.000 euros de repercussió per metre quadrat és una bona 
gestió, tenen opinions diferents sobre com s’han de gestionar els diners públics.

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. i les Sres. Guilarte, 
Sierra, Barceló i Corbacho, i també dels Srs. Bou i Ramírez. 
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Districte de Nou Barris

24. – (20PL16780) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments docent i esportiu situats al Parc de Fornells al Districte de 
Nou Barris; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

Districte de Sant Andreu

25. – (20PL16767) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
docent situat al Passeig Mollerussa 71-77, al Districte de Sant Andreu de Barcelona; 
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

c) Proposicions

D) Part d’impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/1347) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. La creació immediata d’una 
comissió de treball, integrada per actors socials de la zona, experts i grups polítics, que 
tingui com a objectiu elaborar, en el termini màxim d’un any (octubre 2021), un 
“Compromís pel Besòs-Maresme”. 2. Que el “Compromís Besòs-Maresme” inclogui 
actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat, per un 
període de 15 anys que puguin ser englobades en una estratègia futura per tot l’eix 
Besòs. Aquestes actuacions han de contemplar, com a mínim: La construcció 
d’habitatge de lloguer social, ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge 
existent, mesures de rehabilitació energètica, mesures de reconversió urbana, millora de 
punts foscos i actuacions concretes d’espai públic; un programa de reinserció 
sociolaboral i mesures de reactivació econòmica, un pla específic d’impuls al comerç de 
proximitat; mesures de foment de la cultura i l’educació; un pla d’impuls a l’ocupació; 
un pla d’equipaments, actuacions sobre la mobilitat i un pla de seguretat acompanyat de 
campanyes especifiques. 3.- Dotar “Compromís pel Besòs-Maresme”, amb els recursos 
econòmics necessaris, ja sigui a través dels recursos propis o amb inversions provinents 
d’altres administracions (com els Fons Europeus COVID, els Fons FEDER, els 
Contractes programa amb la Generalitat de Catalunya, l’ampliació del conveni amb la 
Diputació de Barcelona.. etc). 4.- Constituir una comissió de seguiment del “Compromís 
Besòs-Maresme”, que es reunirà com a mínim dos cops l’any i vetllarà pel seu 
compliment. 

El Sr. MARAGALL explicita que aquesta proposició, que entén que compta amb el 
suport de tots els grups —espera que es confirmi d’aquí a pocs minuts—, fa referència al 
Besòs-Maresme (Barcelona), un barri de 127 hectàrees i amb més de 24.000 habitants 
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amb història i amb memòria, amb dignitat guanyada a pols i amb una identitat 
col·lectiva ben evident, amb entitats veïnals actives i completament implicades que, 
carregades de raó, saben defensar i lluitar pel seu present i dibuixar el futur a què ben 
legítimament aspiren. Puntualitza que aquesta proposició tracta de la manera de dibuixar 
entre tots aquest futur, però també, i sobretot, de la manera de passar de les bones 
intencions a la programació real d’actuacions i al compromís ferm per a la seva 
execució.
Posa de manifest que el Besòs-Maresme és un dels barris amb els índexs de renda 
familiar disponible més baixos, amb sobreenvelliment de la població, índexs d’atur molt 
alts, un elevat absentisme escolar, poques o nul·les oportunitats per a joves i per a dones, 
un parc d’habitatges deteriorat, amb dèficits d’accessibilitat prou clars i amb una pèrdua 
els últims anys d’activitat productiva i comercial que ha provocat l’abandonament de 
locals i naus. Observa que la configuració urbana edificatòria i d’usos del barri i la 
manca de manteniment de l’espai públic no ajuden a aconseguir el bé comú de la 
seguretat per al conjunt del veïnat, com tampoc ho fa la proliferació d’ocupacions 
il·legals d’habitatges per part de màfies, de persones que trafiquen amb el dret a 
l’habitatge.
El Grup Municipal d’ERC, però, en aquest barri veu sobretot, i ara molt més que mai, 
oportunitat i potencialitat, tant per la seva situació entre trames urbanes, residencials i 
productives que cal activar (està situat entre el 22@ i el municipi veí de Sant Adrià), 
com per la seva connectivitat natural amb el mar i la proximitat del riu Besòs. Aquest 
grup entén que el funcionament del Besòs-Maresme com a barri límit, com a final de 
ciutat, ha de canviar: aquest límit ha de desaparèixer com a frontera per esdevenir un 
espai de contacte viu amb barris i municipis veïns, un territori ple d’oportunitats per als 
veïns i les veïnes del barri, per a tot l’eix Besòs, per a la ciutat i per a l’espai metropolità 
amb el qual connecta.
Per tot això, aquest grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
Subratlla que la proposició ha de tirar endavant amb un criteri i un mètode de treball, 
amb la plena implicació de veïns i entitats, així com amb l’explícita responsabilitat, 
assumida pel Plenari, de l’Ajuntament com a institució i com a futur operador d’aquesta 
responsabilitat: avui Barcelona es fa càrrec del barri, el fa seu, i el converteix en objectiu 
d’aquest mateix mandat.
Per acabar, remarca que Barcelona no serà plenament Barcelona si no és capaç de mirar 
als ulls als seus barris i donar-los la resposta que fa massa anys que esperen, i avui es 
comença a recórrer aquest camí amb Besòs-Maresme com a primera mostra de respecte 
i de reconeixement d’uns drets vulnerats durant massa anys que avui es comencen a 
recuperar.

El Sr. MARTÍ GALBIS expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat a una 
proposició que ha estat transaccionada amb el Govern i que recorda que tant amb crisi 
per la COVID i pandèmia com sense, Barcelona és una ciutat de dues velocitats, i hi ha 
barris i territoris amb molts problemes de cohesió, convivència, manca de serveis i 
problemes de tota mena que cal solucionar. Explicita que un d’aquests territoris és el 
barri del Besòs-Maresme, un barri amb uns índexs socioeconòmics que justifiquen una 
intervenció integral de les administracions adreçada a millorar les condicions de vida de 
la gent, una intervenció que sobretot ha d’invertir en aspectes que incideixin en la 
creació d’ocupació i en la millora dels serveis públics.
Assenyala que el Besòs-Maresme ocupa la posició 58 de 73 en el rànquing dels barris 
pel que fa a renda familiar disponible; el 36% dels aturats del barri són aturats de llarga 
durada, i la taxa d’immigració és del 110,5%, però és un barri amb una situació 
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geogràfica plena d’oportunitats: tot just s’està tramitant la modificació del planejament 
del 22@, ben a prop, i té frontera amb Sant Adrià de Besòs, amb la transformació de la 
Mina pendent, i és a tocar de l’àmbit de les Tres Xemeneies, també a Sant Adrià, amb la 
tramitació del Pla director urbanístic d’ordenació del front litoral en marxa.
Subratlla que cal posar el barri al mapa de la ciutat, prioritzant-hi inversions i plans de 
regeneració integral, tal com estableix aquesta proposició i en la línia de diferents 
iniciatives que ha defensat el Grup Municipal de JxCat al Plenari del Districte de Sant 
Martí. En aquest sentit, demana al grup proposant que tingui en compte i valori l’esperit 
de millora de propostes positives que fa aquest grup a Sant Martí.
Comenta que el Pla de barris és un dels instruments tractors dels canvis que necessita el 
Besòs-Maresme, però no n’hi ha prou, i dels tres projectes motors del Pla de barris del 
Besòs-Maresme, dos no estan plenament executats encara. Remarca que l’Ajuntament i 
el Govern Municipal no només han d’invertir recursos propis en el barri, sinó que també 
és molt important atreure activitat econòmica generadora de nova ocupació de qualitat i 
nous espais d’oportunitat per als emprenedors.
Per acabar, indica que el Grup Municipal de JxCat està d’acord amb el compromís pel 
Besòs-Maresme, però no per un període de quinze anys, sinó pel temps que calgui —
tant de bo fossin menys de quinze anys— fins que el barri estigui per sobre de la mitjana 
pel que fa a renda familiar disponible. Afegeix que, evidentment, caldrà concretar els 
recursos que s’hi destinin amb calendaris, comissió de seguiment i avaluació periòdica 
de les intervencions, dels plans i dels programes que s’executin.

La Sra. BARCELÓ indica que el Grup Municipal de Cs mai no s’oposarà a millorar 
totes les propostes que siguin necessàries per al Besòs-Maresme o per a altres barris de 
la ciutat, i observa que els problemes que tenen els veïns del Besòs-Maresme no estan 
rebent solucions per part del Govern municipal, com tampoc no en van rebre per part 
dels governs anteriors. Considera, però, que la proposició que presenta el Grup 
Municipal d’ERC, que ha acceptat pràcticament una esmena a la totalitat feta pel 
Govern, és una mica contradictòria i té un punt d’oportunisme polític, ja que aquest 
debat ja estava previst fer-lo al Districte a petició del Govern municipal.
Posa de manifest que la proposició fa referència a actuacions a llarg termini, i pregunta 
què han de fer mentrestant els veïns, que es queixen de problemes totalment reals, que 
no són pas capritxos, sinó reivindicacions de fa molts anys. Concreta que al barri hi ha 
problemes, entre d’altres, d’inseguretat, d’incivisme, d’ocupació il·legal per part de 
grups conflictius, d’aluminosi (les cases literalment cauen) —el 2018 el Grup Municipal 
de Cs va demanar al Districte de Sant Martí que es convoqués la taula per treballar els 
problemes d’aluminosi, però encara no s’ha convocat; i la Generalitat també hi té 
competència—, manca de manteniment als carrers, neteja i atur —el 40% de l’atur de 
llarga durada del districte de Sant Martí es concentra al Besòs-Maresme. Subratlla que 
no té gaire sentit pensar en un termini de quinze anys si paral·lelament no es treballen 
les problemàtiques que tenen els veïns dia a dia, i calen mesures aplicables i efectives.
D’altra banda, explica que la proposició és oportunista perquè quan els consellers del 
Grup Municipal de Cs a Sant Martí, la Sra. Angulo i el Sr. Alcalde, presenten propostes 
específiques per solucionar els problemes que ha esmentat anteriorment, el Grup 
Municipal d’ERC s’hi absté o hi vota en contra, sense ni tan sols plantejar-hi esmenes.
En darrer lloc, vota a favor de la proposició, ja que, com ha dit, el Grup Municipal de Cs 
entén que és important implementar mesures per ajudar uns veïns que fa molt de temps 
que pateixen i que reivindiquen uns problemes que cap govern ha solucionat, i 
continuarà treballant al Districte per fer propostes aplicables i efectives que realment 
solucionin els problemes no només del futur, sinó també del present.
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El Sr. RAMÍREZ observa que, dins de la transformació que ha experimentat en les 
darreres dècades el districte de Sant Martí arran dels Jocs Olímpics i de la creació del 
22@, el barri del Besòs-Maresme ha estat un dels grans oblidats: barris propers, com ara 
Diagonal Mar o la Mina, a Sant Adrià de Besòs, molt diferents entre ells, han estat 
objecte d’una gran transformació que encara continua, mentre que el barri del Besòs-
Maresme, enmig dels dos, ha quedat una mica relegat a l’oblit.
El Grup Municipal del PP considera que la proposició que presenta avui el Grup 
Municipal d’ERC fa un relat encertat sobre la manca d’inversions en matèria de 
manteniment de l’espai públic, que té grans dèficits (enllumenat deficient en molts 
carrers, problemes de neteja en algunes zones i espai verd amb un aspecte millorable), i 
cal invertir en la millora de l’estat dels habitatges i les condicions d’accessibilitat per als 
veïns, tot tenint en compte que el barri té un percentatge elevat de població molt 
envellida.
D’altra banda, aquest grup també està d’acord a ampliar les actuacions a barris propers 
com la Verneda i la Pau o el Bon Pastor, ja que els barris que formen l’eix del riu Besòs 
en general tenen problemàtiques molt semblants i necessiten una forta intervenció 
municipal per reactivar aquestes zones.
També coincideix que cal fer front als problemes estructurals del barri: el deteriorament 
dels entorns és bastant evident, i la manca de cura i de manteniment de l’espai públic 
sovint comporta l’aparició o l’agreujament d’altres problemes de seguretat, ocupacions 
il·legals o, fins i tot, absentisme escolar entre els joves. Respecte d’això, esmenta la 
teoria dels vidres trencats, que afirma que el manteniment d’un entorn urbà en bones 
condicions comporta una reducció del vandalisme i dels problemes d’ordre públic.
Pels motius exposats, el Grup Municipal del PP vota a favor de la proposició, que 
incorpora esmenes proposades pel Govern que milloren la proposició inicial, ja que 
impliquen que es respecti el punt de partida, la feina feta pel Districte de Sant Martí —a 
aquest grup li consta que ha fet una gran tasca—, i pot donar lloc a un pla que sigui una 
oportunitat perquè des del territori, des de la proximitat del districte, es creï aquest grup 
de treball per donar compte al Plenari de totes les actuacions i fer seguiment durant el 
temps que calgui.

La Sra. PARERA expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi, que, tal 
com va transmetre al grup proposant, quan va llegir la proposició va tenir dubtes sobre 
la manera d’instrumentalitzar-la, no així sobre la necessitat de dur a terme actuacions, 
que comparteix totalment —abans de la pandèmia ja era necessari actuar i ara ho és 
encara molt més atesos els efectes de la crisi econòmica—, com també comparteix totes 
les preocupacions que reflecteix.
Pel que fa als dubtes sobre la manera d’instrumentalitzar la proposició, explica que 
aquest grup no sap si la creació d’una comissió de treball agilitzaria la presa de 
decisions o l’endarreriria. Assenyala que ja hi ha el Pla de barris, que es pot utilitzar per 
actuar en el mateix sentit, i potser el pla per a quinze anys que es proposa és molt 
agosarat en una situació summament canviant que requereix l’adopció de mesures dia a 
dia. No obstant això, entén que sempre és necessari tenir una visió general d’on es vol
arribar.
A continuació, assenyala que la inversió ha de ser important i els ajuts econòmics no 
només han de venir de l’Ajuntament, sinó també d’altres administracions. Aquest grup 
entén que el compromís perquè aquestes inversions arribin hi és tant per part del Govern 
de la Generalitat, ja que el grup proposant en forma part, com per part de les 
administracions de les quals formen part els grups del Govern.
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Tot seguit, es mostra d’acord que aquest és potser un debat més de Consell de Districte, 
ja que les persones que en formen part són les que millor coneixen la situació i les que 
tenen més capacitat d’arribar a consensos per tal d’abordar un pla com el que es 
proposa, però explica que tampoc no troba malament que aquest debat es traslladi a 
Casa Gran, perquè la situació del barri i del districte és delicada i tenir aquest debat aquí 
pot mostrar als ciutadans que l’Ajuntament de Barcelona realment vol treballar 
conjuntament per buscar una solució i ajudar-los.

El Sr. ESCUDÉ expressa l’alegria que sent —entén que igual que els veïns i les veïnes 
del barri del Besòs-Maresme— en escoltar les intervencions dels regidors i les 
regidores, que entén que són complementàries, encertades i necessàries, i dona les 
gràcies, en nom seu i del Govern municipal, a la Sra. Alamany per la seva sensibilitat i 
la voluntat de millorar la proposició amb les aportacions del Govern. Considera que 
aquesta és la manera de treballar en barris com el del Besòs-Maresme, que requereix 
molta feina i, sobretot, fugir de partidismes.
Tot seguit, comenta que en el text de la proposició que ha enviat Secretaria General 
aquest matí han desaparegut les referències, imprescindibles per al Govern, a les 
actuacions en matèria de salut —el Govern treballa de valent perquè l’ampliació del 
CAP del Besòs-Maresme sigui una realitat aquest mandat— i d’esports, que han de 
formar part del compromís pel Besòs-Maresme i que formaven part de les esmenes que 
ahir es van acceptar. Entén que és un error de transcripció, però esperarà que el 
Sr. Maragall ho aclareixi abans d’emetre el vot. Subratlla que no poden deixar passar 
l’oportunitat de tenir un CAP Besòs-Maresme que doni servei a tots els seus veïns i 
veïnes.
A continuació, explica que ell també està molt sorprès, com ha comentat algun dels 
grups que treballen dia a dia i molt bé en el districte, per la presentació d’aquesta 
proposició, encara que els grups del Govern sempre estaran oberts a parlar sobre 
qualsevol mesura que impliqui millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Pregunta al Sr. Maragall si el seu grup al districte li ha explicat com ha evolucionat i en 
quin punt es troba aquest tema, i observa que sorprèn que es porti al Plenari una 
proposició sobre un tema que requereix el consens, la complicitat i la feina conjunta per 
part dels grups polítics, els veïns i les veïnes i els tècnics, obviant el paper del Districte i 
els seus grups municipals. A més, sobta que això ho faci una persona que va liderar el 
procés de descentralització el 1984. Afegeix que el Grup Municipal d’ERC va demanar, 
com a conseqüència de la situació provocada per la COVID, la suspensió d’una sessió 
extraordinària del Plenari monotemàtica sobre el Besòs, on es va presentar un text base 
gairebé idèntic al d’aquesta proposició per poder arribar a un consens i començar a 
treballar. Insisteix que, tot i que celebra la presentació d’aquesta proposició, no deixa de 
ser sorprenent.
En darrer lloc, diu que no està d’acord que aquest camí es comenci a recórrer avui: es va 
començar a recórrer fa molts anys; en el mandat passat es va fer molta bona feina, i ara, 
en tot cas, el que fan és continuar, fer una mirada integral als problemes i cercar-hi 
solucions. Afegeix que, en qualsevol cas, donen la benvinguda al Grup Municipal 
d’ERC al debat i a la feina per millorar el barri del Besòs-Maresme.

El Sr. MARAGALL qualifica d’incomprensible l’actitud de «perdonavides» del 
Sr. Escudé, regidor del Districte de Sant Martí, i subratlla que aquest compromís no
implica que es deixin d’atendre les necessitats i les urgències que tothom coneix
perfectament. Observa, però, que fa massa temps que confien en actuacions municipals 
que no s’han dut a terme, i explica que si ara parlen de quinze anys és precisament 
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perquè són conscients, com ho són també els veïns, de l’abast transformador del que 
plantegen i de tot el que no s’ha fet i cal començar a fer seriosament. Per això, la 
primera tasca del grup de treball que proposen serà establir una primera aproximació, 
una xifra real contrastada, del que significa el compromís que avui prenen.
Dit això, observa que els darrers anys s’ha vist el que ha significat el Pla de barris per a 
territoris com el del Besòs-Maresme, i, a parer seu, aquesta experiència dona prou 
elements i prou dades per estar absolutament convençuts que calia prendre una iniciativa
com la que s’està prenent ara, atès que la proposta de transformació del barri ha resultat 
un experiment absolutament fallit, i la política centralista ha deixat els districtes amb 
nul·la capacitat d’acció per transformar el seu territori.
Subratlla que el que estan fent avui aquí és començar una feina que ha de tenir un efecte 
positiu en el conjunt de la ciutat i en els seus barris, refent una mica el que vol dir 
descentralització i el que vol dir responsabilitat de la ciutat i de l’Ajuntament en relació 
amb aquest barri concret però, per extensió, amb tots: avui el Besòs-Maresme mostra un 
camí de canvi d’actitud de l’Ajuntament en relació amb els barris i els districtes.
A continuació, remarca que no és moment de vacil·lacions, de mesures tímides ni de 
més promeses incomplertes, sinó de ser valents, d’aprofitar el potencial de la zona, i de 
treballar amb els veïns, les entitats i els barris per a la seva reconversió. Cal treballar 
perquè el compromís de l’Ajuntament i de tota la ciutat amb el barri del Besòs-Maresme 
sigui una realitat en aquest mandat que tingui una mirada llunyana i un horitzó 
d’ambició explícit però que sàpiga trobar també les eines i les decisions que en aquests 
moments són més urgents; treballar amb la perspectiva de donar al territori una 
esperança i un futur cert perquè pugui esdevenir viver de les millors idees i perspectives 
de recuperació per a tota la ciutat.
Conclou que a partir d’avui el Besòs-Maresme serà de debò Barcelona.

El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que el Grup Municipal de JxCat vota a favor de la 
proposició pel que conté, no tant per les formes i per la transacció final, i manifesta 
sorpresa pel fet que fins i tot després de la transacció els grups que l’han acordat 
(proposant i Govern) continuïn amb discursos confrontats. D’altra banda, observa que 
en proposicions a tan llarg termini o que són simplement l’expressió d’una voluntat 
política hi ha el perill que acabin en res o en gairebé res. Per això, el Grup Municipal de 
JxCat demana al Govern que agafi la bandera de la regeneració del barri del Besòs-
Maresme.

La Sra. BARCELÓ subratlla que, amb el diagnòstic ja fet, hi ha veïns que esperen 
resposta per part del Govern municipal davant els problemes d’inseguretat, d’incivisme, 
d’ocupació il·legal de grups conflictius, d’aluminosi, de manca de manteniment dels 
carrers, de neteja i de patiment per la situació econòmica, que requereixen una feina 
immediata que no pot esperar ni a grups de treball, ni a comissions ni a plenaris. 
Insisteix que les reivindicacions dels veïns són per necessitats reals i no per capritxos.

El Sr. RAMÍREZ comenta que a ell també el sorprenen alguns discursos, sobretot quan 
hi ha hagut una transacció entre el grup proposant i el Govern, i manifesta l’opinió que 
haurien de deixar de banda aquest tipus de plantejaments i aprofitar l’oportunitat del 
consens polític que han manifestat avui tots aquí en relació amb la preocupació pel barri 
del Besòs-Maresme per actuar davant les deficiències i mancances que hi ha al barri i 
convertir aquest consens en un projecte de ciutat on participin tots.
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El Sr. MARAGALL confirma que la proposició final inclou la referència a la salut que 
ha esmentat el Sr. Escudé, de manera que si en el text no apareix deu ser, efectivament,
per un error de transcripció.

El Sr. ESCUDÉ agraeix el to de les intervencions i subratlla que la millora d’un barri 
com el del Besòs-Maresme implica a tothom, de manera que han de fer el que estan fent 
avui, traslladar-ho també al territori i sumar-hi totes les àrees i serveis que ara bé 
explicaven els regidors i regidores de punts on hi ha mancances i treballar-ho entre tots.
Agraeix també que la proposició incorpori tot el que va proposar el Govern, que entén 
que els temes de salut són essencials.
Tot seguit, diu al Sr. Maragall que la seva actitud no és de perdonavides i que potser no 
ha escoltat bé la seva intervenció, però que, en qualsevol cas, celebra que finalment els 
veïns i veïnes del Besòs-Maresme vegin que tots els grups, també ERC, volen formar 
part d’aquest treball que ja fa temps que va començar.
A continuació, com a regidor del Districte de Sant Martí, demana als grups que 
formen part del Govern de la Generalitat que ajudin a solucionar problemes greus del 
Besòs-Maresme com ara els problemes d’aluminosi, d’habitatge, de seguretat, 
d’ocupació i de salut, que parlin amb els seus referents al Govern de la Generalitat, ja 
que, si no, no s’aconseguirà res. Recorda que el Sr. Maragall va ser conseller en el 
govern de progrés que va instaurar la Llei de barris, i li demana que parli amb el seu 
Govern i es replantegin tornar a posar sobre la taula la viabilitat i l’execució d’una 
nova llei de barris per part de la Generalitat que a barris com el del Besòs-Maresme 
seria molt ben rebuda.

S’APROVA per unanimitat aquesta proposició / declaració de grup, amb el text 
transaccionat següent:

El Consell Plenari Municipal acorda: 1. La creació immediata d’una comissió de 
treball, integrada per actors socials de la zona, experts i grups polítics, que tingui 
com a objectiu elaborar, en el termini màxim d’un any (octubre 2021), un 
“Compromís pel Besòs-Maresme”. 2. Que el “Compromís Besòs-Maresme” inclogui 
actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat, per un 
període de 15 anys que puguin ser englobades en una estratègia futura per tot l’eix 
Besòs. Aquestes actuacions han de contemplar, com a mínim: La construcció 
d’habitatge de lloguer social, ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge 
existent, mesures de rehabilitació energètica, mesures de reconversió urbana, millora 
de punts foscos i actuacions concretes d’espai públic; un programa de reinserció 
sociolaboral i mesures de reactivació econòmica, un pla específic d’impuls al 
comerç de proximitat; mesures de foment de la cultura i l’educació; un pla d’impuls 
a l’ocupació; un pla d’equipaments, actuacions sobre la mobilitat i un pla de 
seguretat acompanyat de campanyes específiques. 3. Que aquest grup de treball 
tingui com a punt de partida la feina duta a terme pel Districte de Sant Martí. 4. 
Dotar “Compromís pel Besòs-Maresme”, amb els recursos econòmics necessaris, ja 
sigui a través dels recursos propis o amb inversions provinents d’altres 
administracions (com els Fons Europeus COVID, els Fons FEDER, els Contractes 
programa amb la Generalitat de Catalunya, l’ampliació del conveni amb la Diputació 
de Barcelona.. etc). 5. Constituir una comissió de seguiment del “Compromís Besòs-
Maresme”, que es reunirà com a mínim dos cops l’any i vetllarà pel seu compliment 
donant compte semestralment al Plenari de Districte. 6. Convocar un Consell Plenari 
Extraordinari al districte de Sant Martí per informar d’aquest acord. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/1349) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar al govern municipal a 
formalitzar la creació d’un espai de treball en el termini d’un mes, en el que estiguin 
representats l’Hospital Clínic, les administracions implicades en la seva continuïtat, els 
col·legis professionals sanitaris, les associacions veïnals i entitats de l’Esquerra de 
l’Eixample i els grups polítics municipals per acordar un “Compromís pel Clínic” que 
els vinculi i n’asseguri la viabilitat assistencial, docent i investigadora en base a un 
projecte acordat per totes les parts. 

La Sra. ARTADI entén que tothom és conscient —enguany, amb la pandèmia, encara 
més— que tant a Catalunya com a Barcelona hi ha grans hospitals, entre els quals 
destaca l’Hospital Clínic, que, a banda de ser hospital bàsic, és hospital de referència i 
d’alta tecnologia i, per tant, desborda el seu territori natural (té pacients de tot 
Catalunya, de l’Estat espanyol i internacionals). A més, ha ajudat a situar Barcelona en 
l’excel·lència científica mundial.
Assenyala que el Clínic excel·leix en tots els seus camps (assistencial, de recerca, 
d’innovació i de docència), i cada any apareix a tots els rànquings mundials (el darrer, 
publicat a la revista Newsweek, el situa al número 21 del món) i al capdavant de la 
producció científica a l’Estat espanyol.
Posa de manifest que el Clínic, al llarg dels 115 anys d’història a l’Esquerra de 
l’Eixample, ha pogut construir sinergies amb altres institucions del districte, 
especialment amb la Universitat de Barcelona, i ha generat nombroses iniciatives de 
recerca, i subratlla que aquest ecosistema que s’ha generat al voltant del Clínic no es pot 
perdre, no es pot malmetre i no pot sortir de l’Eixample.
Afegeix que al llarg del temps el Clínic s’ha anat transformant a mesura que creixia, 
s’ha anat adaptant als nous temps i ha anat millorant, amb més serveis i de major 
qualitat, però ha arribat un moment en què està al límit i té grans ineficiències. Per 
exemple, té un edifici vertical d’urgències prefabricat, un element que havia de ser 
provisional; especialitats i serveis repartits en diferents ubicacions, la qual cosa 
impedeix aprofitar les economies d’escala, i una fragmentació de la recerca, la innovació 
i la docència, cosa que l’impedeix créixer. Cal un Clínic que no només sigui més gran, 
sinó que també s’adapti a les necessitats reals de la medicina actual i de l’alta 
tecnologia. Altrament, perillaran la recerca, els nous assajos, els nous tractaments i l’ús 
de nova tecnologia per millorar l’assistència. A més, el projecte d’un nou Clínic trigaria 
deu anys, de manera que cal posar-s’hi immediatament, amb un projecte realment 
ambiciós. Si no, quan arribés el moment ja hauria perdut la posició capdavantera i 
tornaria a estar desfasat i amb necessitats.
A continuació, indica que cap dels projectes plantejats fins ara, com el de l’antic parc de 
Bombers el 2009 i el de l’Escola Industrial el 2015, han arribat a tirar endavant, i 
convida tots els grups a fer-ho millor aquest cop. Observa que el pitjor que poden fer ara 
és no fer res, i comenta que el Clínic resisteix perquè té grans professionals que s’han 
anat adaptant, que lluiten dia a dia i que són increïblement resilients, i ja no els poden
demanar més.
Reconeix que l’operació urbanística que es faci al Clínic serà d’alta complexitat, perquè 
hi intervenen diferents administracions, i molt llarga (afectarà diferents mandats), ja que 
si acaba passant per l’Escola Industrial afectarà patrimoni arquitectònic i històric d’un 
gran valor; afecta entitats i associacions del districte de l’Eixample, i durant el llarg 
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procés d’obres s’haurà de poder garantir que l’hospital funciona i ofereix les prestacions 
alhora que també ho fan els equipaments del barri i del districte.
Subratlla que aquesta alta complexitat requereix un lideratge que sovint no veuen en el 
Govern municipal, un lideratge que no hi va ser en el debat i en el conflicte entre el 
MACBA i el CAP del Raval Nord, com tampoc en la cerca d’una nova ubicació per a 
l’escola Entença (es van proposar els jardins de Marco Redondo i hi va tornar a haver un 
debat entre espai verd i educació). Afegeix que només a la Penya Anguera hi ha 
30 equips de futbol i 400 nens i nenes, i subratlla que cal poder-ho fer tot compatible.
Amb aquesta voluntat, el Grup Municipal de JxCat demana un compromís clar pel 
Clínic; que es formalitzi un espai de treball on hi siguin tots; que es busqui un acord 
unànime que després no trontolli en funció dels canvis polítics que hi pugui haver; que 
s’asseguri que el futur del Clínic és a l’Eixample i que no es retardi; que el projecte sigui 
ambiciós, i, sobretot, que s’escolti tothom que té interessos afectats en aquest projecte 
sanitari que és de districte, però que, definitivament, és un projecte de ciutat.

La Sra. BENEDÍ observa que amb aquesta proposició s’aborda un tema cabdal per a 
Barcelona, tant a escala sociosanitària com veïnal i urbanística, que ja fa massa temps 
que s’arrossega i per al qual cal trobar una solució idònia i col·legiada. Troba encertat 
que aquesta solució es busqui mitjançant un espai de treball en què estiguin representats 
tant l’Hospital Clínic com totes les administracions implicades en la seva continuïtat, 
així com els col·legis professionals sanitaris, associacions, entitats i els grups polítics 
municipals de l’Ajuntament, per acordar un compromís que n’asseguri la viabilitat 
assistencial, docent i investigadora d’acord amb un projecte acordat per totes les parts.
Coincideix que Barcelona no es pot permetre perdre un equipament capdavanter i 
reconegut com un dels millors hospitals universitaris d’Europa. Entén que tothom està 
d’acord tant amb això com amb la necessitat de preservar la capacitat sociosanitària del 
districte de l’Eixample i de trobar una solució al problema d’espai del Clínic.
A continuació, observa que el Clínic no és només l’hospital, sinó que inclou tot el que té 
al voltant i tot el que pot generar i impulsar allà on s’implanti, i subratlla que la seva 
imprescindible ampliació, independentment d’on es faci i de com es faci, suposarà una 
transformació urbanística de primer ordre amb potencialitat per canviar usos i sinergies 
en un radi molt gran. A més, la implantació de l’Hospital Clínic en un lloc o en un altre 
porta implícit el desenvolupament d’una indústria biomèdica al seu voltant, tant en 
l’àmbit de la producció com en el de la recerca, una indústria que necessita un espai 
gran, i que té una gran capacitat de transformació i regeneració urbana, així com 
d’atracció de treballadors i treballadores. Entén que cal tenir ben clar on es vol ubicar 
aquest element transformador, i per això cal reflexionar-hi en termes urbans, socials i 
econòmics.
El Grup Municipal d’ERC espera que ho puguin treballar totes plegades amb tots els 
actors implicats i compromesos en un espai com el que avui es proposa, de manera que 
vota a favor de la proposició.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, conscient que 
el Clínic és un hospital de referència en l’àmbit de l’assistència, la recerca i la docència i 
té un reconeixement internacional, i s’afegeix al reconeixement a tots els professionals 
sanitaris —en aquest cas, els de l’Hospital Clínic— per la feina que estan fent durant la 
pandèmia. Aquest grup coincideix que l’Hospital Clínic necessita créixer: fa molts anys 
que necessita ampliar les seves instal·lacions per poder atendre millor els usuaris, per 
continuar la docència i, sobretot, per continuar un tema tan important com és la recerca i 
poder comptar amb la tecnologia necessària.
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A continuació, diu a la Sra. Artadi que el pressupost per a l’ampliació del Clínic ha de 
partir del Govern de la Generalitat, del qual forma part el seu grup, i li pregunta si hi ha 
pressupost per ampliar-lo. En aquest sentit, assenyala que els governs de la Generalitat 
passaran a la història per les retallades i per les llistes d’espera, i subratlla que tothom 
està d’acord amb les bones intencions i que Barcelona impulsi aquesta operació, però cal 
saber si, en cas d’aconseguir l’espai per dur-la a terme, hi hauria el pressupost necessari. 
Pregunta a la Sra. Artadi, en cas que això sigui així, si sabria dir exactament la quantitat 
disponible i quan es podrien començar a fer les obres.
Tot seguit, esmenta les notícies publicades aquesta setmana sobre els 18 milions d’euros 
per a la NASA catalana, i subratlla que, tal com està la sanitat, l’ampliació del Clínic 
hauria de ser la prioritat.
Per acabar, fa referència a les associacions de veïns que són molt sensibles amb aquest 
tema i pensen que el Clínic s’ha d’ampliar al més aviat possible.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, preocupat per la 
necessària ampliació de l’Hospital Clínic de Barcelona, que s’ha d’afrontar 
immediatament i que ja fa molts anys que està encallada, motiu pel qual aquest va 
presentar una pregunta a la darrera sessió de la Comissió d’Urbanisme sobre l’estat de 
les negociacions entre les diverses administracions involucrades en aquest projecte
(Generalitat i Diputació), a la qual el Govern va respondre sense donar cap informació 
rellevant més enllà del que ja es coneixia a través dels mitjans de comunicació (que la 
intenció era fer l’ampliació del recinte de l’Escola Industrial).
Observa que el 2009 es va anunciar l’ampliació en un edifici on es trobava l’antic parc 
de Bombers mitjançant un conveni amb la Generalitat al qual s’havia arribat el 2006 i en 
el qual s’establia una permuta que permetia guanyar altres espais a l’illa delimitada pels 
carrers Consell de Cent, Borrell, Diputació i Viladomat, on havien d’anar habitatges de 
protecció oficial, un institut, una escola bressol i un casal de gent gran. El solar on havia 
d’anar aquest edifici d’ampliació de l’Hospital Clínic, però, continua buit.
Subratlla que l’ampliació de l’hospital és necessària i urgent, per tants anys de retard i 
per l’actual manca d’espai del centre. A parer d’aquest grup, aquesta ampliació és 
necessària per oferir una millor atenció als usuaris i per continuar desenvolupant les 
tasques de recerca tan importants que duu a terme l’hospital i que l’han convertit en un 
centre de referència internacional.
D’altra banda, denuncia la manca de transparència i la poca informació que de vegades 
hi ha en relació amb aquest tema per part de l’Ajuntament, que ha provocat que diversos 
col·lectius veïnals i altres sectors com el Col·legi d’Arquitectes es pronunciïn en contra 
de l’ampliació a l’Escola Industrial pel dany que podrien patir el conjunt d’edificis i 
entorns, així com el patrimoni protegit. En aquest sentit, recorda que en la resposta a la 
pregunta del Grup Municipal del PP a la Comissió d’Urbanisme es va expressar la 
intenció de cercar un equilibri entre l’ampliació de l’hospital i el manteniment d’aquests 
equipaments i zones verdes dins l’Escola Industrial, així com la preservació dels edificis 
històrics. Aquest grup hi està totalment d’acord, per això considera interessant aquesta 
proposta que sol·licita que a l’espai de treball s’incorporin professionals i entitats 
veïnals, així com grups polítics, per tal de cercar el consens i la solució més optima per a 
tots els agents implicats i els diversos interessos que conflueixen en aquest espai.
Per acabar, demana que la solució no s’endarrereixi més, i que la presentació d’un 
projecte definitiu per a l’ampliació del Clínic que permeti satisfer les necessitats 
d’aquest recinte sanitari no s’endarrereixi més enllà d’aquest mandat, sobretot tenint en 
compte la situació d’emergència sanitària que estem vivint per la COVID-19.
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La Sra. PARERA subratlla que Barcelona té el privilegi de tenir el Clínic, una 
infraestructura sanitària de primeríssim nivell que és una referència i té un gran prestigi 
tant a escala nacional com a escala internacional, però és evident que té mancances 
importants, problemes greus d’espai que posen en risc la seva excel·lència, la qual cosa 
no es pot permetre. Especifica que hi manquen habitacions grans, no pot donar confort 
als malalts ingressats —això ara es fa més evident que mai— i té manca d’espai per 
acollir l’alta tecnologia que necessita com a centre hospitalari de recerca.
Posa de manifest que el 2009 hi va haver una proposta d’ampliació i fa quatre anys, una 
altra, i no s’entén per què això queda encallat i no hi ha manera d’arribar a un consens i 
de prendre una decisió. Indica que l’últim que es va publicar és que el projecte 
d’ampliació a l’Escola Industrial estava previst que es desencallés a l’octubre, però avui 
no se sap en quin punt es troba aquest projecte i, pel que explica l’associació de veïns,
no s’ha obert cap debat entre ells i l’administració per decidir el futur de l’hospital.
A continuació, indica que, si bé el seu grup entén que ja hi deu haver grups de treball en 
relació amb el Clínic, està a favor que se’n creï un per veure si definitivament es 
desencalla aquest tema, de manera que vota a favor de la proposició.
Observa que la solució a aquest problema requereix desencallar unes negociacions entre 
tres parts i JxCat governa en dues d’aquestes tres parts, de manera que entén que no ha 
de ser tan difícil arribar a un acord sobre la manera de desencallar la situació. Entén 
també que el gest de portar aquesta proposta aquí és una manifestació implícita que tant 
la Generalitat com la Diputació volen arribar a un acord i tirar el projecte endavant, i 
falta l’acord de l’Ajuntament.

La Sra. TARAFA assenyala que Barcelona té quatre grans hospitals, entre els quals hi 
ha el Clínic, un hospital de referència internacional amb un volum d’atenció 
importantíssim i una manca d’espais que no ve d’ara, sinó de fa molts anys, i ara s’hi ha
posat fil a l’agulla (el projecte no està aturat). Subratlla que, com ja han dit, el projecte 
és complex perquè hi participen molts agents i durarà anys.
Tot seguit, exposa les passes que ja s’han fet. Indica que hi ha el consens generalitzat 
que el Clínic no pot marxar de l’Eixample, sinó que ha de ser el centre hospitalari de 
referència d’aquest districte. Ja hi ha hagut reunions tècniques entre Generalitat, 
Ajuntament i Hospital Clínic per valorar possibles ubicacions a l’Eixample i la que 
guanya més pes tècnicament és la ubicació a l’illa de l’Escola Industrial. Els equips han 
treballat en aquest sentit i ja hi ha hagut una reunió oficial entre la Generalitat, la 
Diputació i l’Ajuntament per acordar l’interès entre les tres administracions per treballar 
de forma prioritària en una solució definitiva per al Clínic. També hi ha hagut un treball 
tècnic entre les tres administracions i el Clínic per avançar pel que fa a la viabilitat 
d’aquest possible espai de més consens tècnic; ja hi ha hagut una reunió entre l’Hospital 
Clínic i l’Ajuntament de Barcelona per mostrar la total voluntat de treballar per un futur 
del Clínic, i ja hi ha hagut una reunió amb la plataforma de recent creació de col·lectius 
provisionals i veïns per compartir amb ells tota la informació sobre l’evolució de la 
situació.
A continuació, vota a favor de la proposició, ja que planteja la creació d’un espai que 
servirà per treballar i socialitzar tota la feina feta des de l’Ajuntament —entén que com 
més veus hi hagi, millor—, i remarca que cal tenir en compte que el projecte és complex
i preservar l’espai de la Diputació, mantenir els equipaments que hi ha en aquests espais 
dels quals estan parlant. Afegeix que desbloquejar la ubicació de la caserna de Bombers 
també és un tema prioritari, així com garantir el finançament del projecte per part de la 
Generalitat.
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Per acabar, manifesta l’opinió que un espai com el que planteja aquesta proposició suma 
i suma bé, i anuncia que el Govern continuarà treballant en el marc de tots els espais 
esmentats.

La Sra. ARTADI agraeix el suport de tots els grups, que coincideixen en la urgència 
amb la qual cal treballar, una urgència que ve de lluny i que ja no es pot endarrerir més, 
ni pel que fa a l’ampliació de l’espai ni pel que fa a la preservació de l’excel·lència de 
totes les tasques que es fan en el Clínic, del seu entorn i de l’atracció de la indústria 
biomèdica. Està convençuda, després d’escoltar les intervencions dels grups, que s’hi 
posaran a treballar, que ho faran bé i que, sobretot, tindran en compte tots els agents 
implicats.
Tot seguit, observa que el problema principal és un problema d’espai, de manera que 
fins que no hi hagi un espai, no es desencallaran altres elements, i posa de manifest que 
mai no s’ha arribat a un acord sobre la ubicació de l’Hospital Clínic. Afegeix que és 
curiós que, segons qui faci la recerca d’aquest possible espai, al Govern li sembla bé o 
malament.
D’altra banda, assenyala que, a banda de la complexitat pels terminis i pel fet que es 
tracti de grans instal·lacions hospitalàries, hi haurà la complexitat provocada per la 
coexistència d’equipaments de barri i de districte i un projecte de ciutat i, de fet, de país. 
És davant d’aquesta complexitat que el Grup Municipal de JxCat defensa aquest espai 
on es puguin expressar tant els veïns com els col·legis professionals, les institucions i la 
resta de formacions polítiques amb l’objectiu de trobar un encaix que és possible i que 
tothom mereix.

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Artadi que ha perdut l’oportunitat de dir-li quina 
dotació pressupostària hi ha preparada per ampliar el Clínic, i subratlla que és molt 
important que es coordinin totes tres administracions (Ajuntament, Diputació i 
Generalitat).
D’altra banda, remarca que el Grup Municipal de Cs està compromès amb l’Hospital 
Clínic, que forma part d’un consorci en el qual hi ha el Servei Català de Salut
(Generalitat) i la Universitat de Barcelona, i fa èmfasi en la necessitat de mantenir la 
recerca.
Per acabar, subratlla que quan es governa és molt important saber quines són les 
prioritats.

La Sra. TARAFA explica que el vot favorable del Govern no és perquè consideri que el 
lideratge d’aquest projecte com a Ajuntament comença ara, sinó perquè entén que 
l’espai proposat enriquirà el projecte i permetrà que es continuï treballant i que tothom 
disposi de la informació per treballar-la conjuntament.
D’altra banda, comenta que el lideratge de l’Ajuntament, a parer seu, ha quedat 
demostrat en totes les passes que s’han fet: s’ha fet una primera reunió amb veïns i 
professionals i se n’han fet en l’àmbit polític amb la Diputació, la Generalitat i 
l’Ajuntament, així com en l’àmbit tècnic, en una comissió que treballa perquè el Clínic 
no surti de l’Eixample.
Per acabar, repeteix que tots els estudis indiquen que la millor zona per ubicar el Clínic 
és l’illa de l’Escola Industrial, motiu pel qual es treballarà amb totes les veus i amb 
consens per caminar en aquesta direcció.

S’APROVA per unanimitat aquesta proposició / declaració de grup.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/1359) El Plenari del Consell Municipal acorda: PRIMER.- Donar ple suport al 
col·lectiu de titulars de les activitats d’hostaleria i restauració, centres d’estètica, 
empreses de serveis i resta de sectors afectats, així com a tots els seus treballadors, 
davant les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat 
econòmica. SEGON.- Reforçar i complementar les ajudes econòmiques en el marc dels 
fons extraordinaris destinats per l’Ajuntament per a la recuperació econòmica, per que 
els negocis d’aquests sectors afectats per la Resolució del Departament de Salut 
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 
d’octubre) puguin fer front als pagaments més immediats com els salaris, proveïdors, 
lloguers o hipoteques, subministres i impostos. TERCER.- Dissenyar i posar en marxa, 
en el mínim temps possible, un Pla d’Ocupació específic destinat a les persones 
d’aquests sectors que s’hagin quedat a l’atur o sense el seu negoci. QUART.- Instar la 
Generalitat i el Govern d’Espanya a adoptar mesures d’ajudes econòmiques 
compensatòries que minimitzin els efectes de la davallada d’ingressos en les activitats 
afectades pel tancament conseqüència de l’aplicació de les resolucions del Departament 
de Salut dels dies 15 i 19 d’octubre de 2020. CINQUÈ.- Donar compte d’aquests acords 
a les patronals Fecasarm, Foment del Treball i Pimec, al Gremi de Restauració de 
Barcelona, Barcelona Oberta, Comertia Retail i els sindicats amb representació als 
sectors afectats. 

La Sra. GUILARTE posa de manifest que en aquests moments la prioritat és la salut, 
però observa que aquesta també es veu enormement afectada per la situació 
socioeconòmica, de manera que calen mesures contundents acompanyades de plans i 
ajuts compensatoris que pal·liïn la caiguda o absència d’ingressos en els sectors més 
afectats per la crisi, com ara els restauradors, l’hostaleria, l’oci nocturn, els centres 
d’estètica i tots els serveis relacionats amb aquestes activitats.
Observa que les poques mesures que han presentat fins ara les diferents administracions 
són generalment insuficients, anecdòtiques, atesa la magnitud de la crisi, i l’Ajuntament, 
que es vanaglòria de ser l’administració més propera als ciutadans, ha d’evitar que 
aquests tornin a veure’s abandonats i que els treballadors, les pimes i els autònoms, que 
estan fent un sobreesforç enorme per mantenir els negocis, quedin sense recursos i hagin 
d’acabar tancant definitivament.
Subratlla que l’Ajuntament no pot seure a esperar que arribi ajuda d’altres 
administracions, per exemple de la Generalitat, que no compleix amb Barcelona, o del 
Govern d’Espanya, que pretenia quedar-se amb els romanents municipals mentre els 
barcelonins tenen por per la seva salut i per la possibilitat de perdre la feina. Ara, les 
noves restriccions seran l’estocada final i la ruïna definitiva per a molts negocis, i 
donaran lloc a l’acomiadament de milers de treballadors que són els que sempre han 
aixecat la ciutat.
Aquesta proposició del Grup Municipal de Cs vol salvar la ciutat emprenedora i 
dinàmica plena d’oportunitats que ha estat sempre Barcelona, ajudant qui sempre ha 
col·laborat amb la ciutat i que ara demana auxili desesperadament. És el moment de 
passar de les paraules als fets, amb l’aplicació d’un pla d’urgència, un pla municipal de 
xoc econòmic amb ajuts directes, ja que no es pot confiar en els ajuts procedents d’altres 
administracions. Per exemple, la suposada mesura estrella de la Generalitat, l’ajut de 
40 milions d’euros per a bars i restauració, amb prou feines seria suficient per 
compensar un 5% de les pèrdues previstes a tot Catalunya, de manera que la quantitat 
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que arribaria a Barcelona, on hi ha en joc milers de lloc de treball directes, seria 
irrisòria.
Observa que el sector de l’oci nocturn fa vuit mesos que està tancat, en part víctima de 
la improvisació del Govern de la Generalitat, que un dia els comunicava que podien 
obrir i l’endemà, que havien de tornar a tancar, quan molts ja havien tret els treballadors 
dels ERTO; i els centres d’estètica, la majoria amb dones emprenedores i autònomes, 
calculen que deixaran d’ingressar uns 10 milions d’euros setmanals, de manera que 
estaran abocats al tancament.
Subratlla que les dades mostren una realitat que contrasta amb l’actuació de 
l’Ajuntament, que ha disposat un pressupost d’ajuts per a autònoms o per a lloguers i 
avals de crèdits que, si arribés finalment almenys a la meitat dels més de 
120.000 autònoms que hi ha a Barcelona, a penes donaria 300 euros a cadascú, un ajut 
absolutament insuficient. A més, no es pot pensar que només la meitat dels autònoms, 
pimes i treballadors necessitaran ajuts. Lamenta que no s’hagi fet cap esforç per estar a 
l’altura de la responsabilitat que requereix la crua realitat del moment. Davant d’aquesta 
situació, el pla que proposa el Grup Municipal de Cs s’emmarca en un esperit de 
col·laboració i d’ajuda eficaç i real que arribi a tothom.
Remarca que urgeix un lideratge i, per tant, reforçar i complementar els ajuts destinats a 
aquests sectors perquè puguin mantenir els seus negocis i fer front a les despeses més 
immediates, i urgeix també posar en marxa les polítiques d’ocupació necessàries per a 
les persones i els sectors que estan perdent la feina. D’altra banda, atesa la manca de 
coordinació entre les administracions, urgeix també que el Govern municipal lideri les 
exigències a la Generalitat i al Govern d’Espanya perquè els fons europeus arribin a 
Barcelona, començant pels 25 milions d’euros del FEDER que la Generalitat fa temps 
que té retinguts.
Per acabar, remarca que qui de debò cregui que en aquest moment l’important no són els 
partits i les ideologies, sinó el consens i la unitat política, necessària per salvar milers de 
famílies quan més ho necessiten, hauria de donar suport a aquesta proposició, ja que 
aprovar-la significa donar suport a Barcelona en un moment fonamental.

El Sr. CASTELLANA expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC a la 
proposició, el contingut de la qual ell ja s’imaginava que no es correspondria amb el to 
de la intervenció. En aquest sentit, diu a la Sra. Guilarte que per molt que es repeteixi 
una mentida no es converteix en veritat. Especifica que no és cert el que ha afirmat 
sobre els 25 milions dels FEDER, com ja ha explicat diverses vegades i com ja ha entès 
qui ho ha volgut entendre.
Dit això, indica que aquest grup comparteix la profunda preocupació per sectors com el 
de la restauració, els centres d’estètica, els centres esportius i tots els que estan molt 
afectats per la situació tan dura que estem vivint, que fa que ERC allà on participa amb 
responsabilitats de govern intenti acompanyar les mesures de salut pública amb mesures 
econòmiques, que segur que són insuficients, però que no creu que siguin anecdòtiques. 
Entén que el llenguatge és important i cal dir el que s’ajusta a la realitat. En aquest 
sentit, assenyala que aquest mes la Generalitat ha posat 640 milions d’euros sobre la 
taula (300 per enfortir el sistema sanitari i 340 per ajudar els sectors econòmics, entre els 
quals hi ha 90 milions per a la restauració i l’estètica). Insisteix que poden ser quantitats 
insuficients, però no anecdòtiques, i remarca que aquest grup intenta, amb tots els 
esforços possibles, ajudar perquè els sectors econòmics se’n surtin i per minimitzar tant 
com sigui possible els impactes de la crisi. Aquest grup, però, conscient que amb això 
no n’hi ha prou, entén que calen iniciatives com aquesta.
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A continuació, comenta que és important fer que els fons d’ajuda europeus no vagin 
només a àmbits com la digitalització, la transició energètica o la recerca mèdica, que són 
centrals en aquesta crisi i ho serien en possibles crisis futures, sinó que es dediquin 
també a la resta de sectors productius, que massa sovint queden al marge d’aquests ajuts.

El Sr. MASCARELL comenta que la situació derivada de la pandèmia és tan complexa 
que és relativament senzill estar d’acord amb el gruix de la proposició, si bé les mesures 
adoptades ahir pel Govern de Catalunya fan que quedi una mica desfasada, i expressa el 
suport inequívoc del Grup Municipal de JxCat a tots els empresaris, treballadors i 
treballadores, autònoms i, en definitiva, a tots els afectats del sector de la restauració i
del sector del benestar, que travessen enormes dificultats. Entén que és relativament 
senzill acceptar que cal estudiar fons complementaris i un pla específic d’ocupació, així 
com instar encara més la Generalitat, el Govern d’Espanya i el mateix Govern de la 
ciutat a adoptar noves mesures compensatòries.
Aquest grup considera, però, que la situació és prou greu per canviar per fi les maneres 
de treballar: en la mateixa línia que esmentava abans la Sra. Artadi, que proposava més 
lideratge i més consens per treballar les ordenances fiscals, caldria proposar un lideratge 
i una manera de treballar per a totes les mesures que van esdevenint necessàries dia a dia 
per als sectors afectats. 
Manifesta l’opinió que estan convertint els ajuts demanats en una mena de pancarta de 
cadascun dels grups per tal de posar-los a la plaça pública per fer-ne publicitat, en una 
mena de mercat de Calaf, en què tothom deia coses, però al final ningú no s’entenia, i 
caldria fer un diàleg real entre grups encapçalat pel Govern municipal per pactar 
mesures econòmiques que siguin consistents, que arribin ràpidament a tothom i que 
s’avaluïn permanentment. Subratlla que han d’anar tots a una i donar continuïtat a 
l’esperit del Pacte per Barcelona, que no sembla que estigui operant.
Concreta que, entre altres coses, s’haurien de posar d’acord que és hora d’endeutar les 
administracions i evitar així que els treballadors i les famílies ho hagin de fer; exigir a la 
Generalitat allò que realment pot donar, sense demagògia —la Generalitat recapta un 
5% dels recursos de què disposa, la resta tot és endeutament de l’Estat respecte al 
Govern de Catalunya—, i demanar al Govern de l’Estat el que correspon, per exemple, 
la descentralització dels fons europeus.
Per acabar, subratlla que cal pactar mesures i traslladar a la ciutadania solucions tan 
pactades i sòlides com sigui possible, i indica que el Grup Municipal de JxCat s’absté en 
aquest punt.

El Sr. BOU observa que aquesta proposició va en la mateixa línia que alguns dels punts 
de la proposta d’acord del Grup Municipal del PP, que hi vota a favor.
Especifica que la proposició inclou bàsicament la sol·licitud de més ajuts per als sectors 
més afectats per l’aturada decretada per la Generalitat, i comenta que els ajuts anunciats 
fins ara pel Govern autonòmic són insuficients: 40 milions d’euros per a tot Catalunya 
és una quantitat ridícula que demostra que el Govern català desconeix absolutament la 
realitat del sector o bé que les finances de la Generalitat estan pitjor del que es pensava, 
o que prefereix gastar-se els diners en coses innecessàries com ara la NASA catalana. O 
potser el que demostra és una barreja d’aquestes tres coses.
Tot seguit, assenyala que també l’Ajuntament podria facilitar ajuts per a aquests sectors, 
per exemple, hi podria haver destinat part del fons COVID per a la reactivació 
econòmica que es va aprovar mitjançant la modificació de crèdits al juliol. A més, sovint 
el millor ajut seria no continuar cobrant impostos i taxes quan els ingressos d’aquests 
activitats són mínims o, fins i tot, inexistents. El Grup Municipal del PP troba a faltar 



CP 11/20 55/99

mesures en aquest sentit a les ordenances fiscals, i per això n’ha inclòs algunes a la 
proposta que porta avui al Plenari, i demana al Govern municipal que parli amb el 
Govern central, del mateix color polític, per aprovar ajuts directes i rebaixes fiscals per a 
aquests sectors.
En darrer lloc, diu al Govern municipal que l’Ajuntament ja va fer tard en la primera 
onada i que, si us plau, no faci tard també en la segona.

El Sr. VALLS expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi, conscient que 
aquests moments excepcionals mereixen una resposta excepcional. Entén que la 
proposició del Grup Municipal de Cs és interessant i és una contribució al debat sobre 
les ordenances i el pressupost. Per això avui el Grup Municipal de BxCanvi ha permès
que les ordenances avancessin per poder tenir aquest debat, i encoratja el Govern 
municipal a revisar i prendre nota de l’esperit amb què molts governs europeus, com ara 
el d’Alemanya o el de França, han presentat les noves mesures per combatre la 
pandèmia, no només amb nombrosos ajuts a tots els sectors econòmics, especialment a 
les petites empreses i als comerciants autònoms, sinó també, i sobretot, abaixant 
impostos. Observa que el fet de presentar alhora mesures sanitàries i econòmiques, o 
restriccions i ajuts, genera confiança en la recuperació, una confiança que actualment no 
estan generant ni el Govern central, ni la Generalitat —sí d’una certa manera, ho 
debatran en un altre moment— ni l’Ajuntament.
Per acabar, manifesta l’opinió que aquesta proposició permetrà plantejar propostes per 
als pressupostos de l’Ajuntament que contribueixin, sobretot, a la recuperació 
econòmica i a la generació de confiança per lluitar contra l’atur i contra la pobresa i per 
recuperar l’economia al més aviat possible, encara que serà difícil.

La Sra. BALLARÍN dona les gràcies al Grup Municipal de Cs per haver acceptat 
l’esmena del Govern, cosa que fa que voti a favor de la proposició tal com s’ha pactat, el 
text de la qual no es correspon amb algunes de les asseveracions fetes per la regidora 
Guilarte.
Tot seguit, assenyala que des de l’inici de la pandèmia el Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona ha volgut donar respostes a tots els greus problemes que ha anat patint el 
sector econòmic i comercial de la ciutat, un sector amb el qual sempre ha estat dialogant 
i la situació del qual coneix bé. Afegeix que s’ha treballat especialment amb els sectors 
econòmics que pateixen els efectes de les restriccions i el tancament obligat, un 
tancament que els dol especialment perquè saben que ells han fet les coses bé en tot allò 
que els corresponia.
Posa de manifest que l’evolució de la pandèmia està afectant molt greument moltes de 
les activitats econòmiques de la ciutat, com ara les del sector del turisme, del comerç, de 
la restauració, de l’oci, de la cultura o dels esports, i per això l’Ajuntament hi ha volgut 
donar respostes concretes dins les seves competències i forçant tot allò que podia. Per 
exemple, va fer les ampliacions extraordinàries de terrasses, va millorar i adequar el 
transport públic i l’espai públic, va implementar accions adreçades a facilitar l’activitat 
econòmica reduint el risc de contagi, i es va inventar la fase 0,5 per permetre que el 
comerç comencés a funcionar abans. D’altra banda, va consensuar amb els grups 
municipals una modificació pressupostària amb 90 milions d’euros extraordinaris per 
donar resposta a la situació, i d’aquests 90 milions, 30 es van destinar a la reactivació 
econòmica de la ciutat, amb 55 mesures que s’han publicat recentment en forma de guia 
per facilitar-ne l’accés a tothom, i que inclouen ajuts econòmics, subvencions, 
assessorament, formació especialitzada, promoció —per exemple a través del 
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marketplace—, digitalització i canvis normatius. Així, l’Ajuntament en tot moment ha 
treballat al costat dels sectors i donant-hi la millor resposta.
Pel que fa a les polítiques d’ocupació, explica que el Govern municipal aposta per un pla 
que tingui en compte quins són els sectors que poden esdevenir estratègics en el futur. 
És a dir, vol que les persones estiguin formades per treballar en els sectors estratègics i 
per això inclou aquests elements sectorials a l’hora de dissenyar les accions i els 
programes.
D’altra banda, el Govern és conscient que la situació obliga a reorientar i anar adaptant 
contínuament les respostes que cal donar a cadascuna de les noves necessitats, i vol 
continuar sent ràpid i flexible. Observa que per ser flexibles i donar respostes 
extraordinàries a la situació extraordinària que estem vivint i que continuarem vivint 
durant el 2021 han de ser molt clars i transparents. En relació amb això, subratlla que 
l’Ajuntament de Barcelona no ho pot fer tot sol, tal com reconeix la proposició.
A continuació, comenta que el repte és tan nou i tan gran que tots els governs s’hi han 
d’implicar al màxim d’acord amb la seva capacitat i les seves competències —per 
exemple, l’Estat s’hi ha de continuar implicant amb els ERTO, els ajuts econòmics, 
l’ingrés mínim vital i totes les mesures que siguin necessàries—, i observa que la 
Generalitat, que és qui està decretant les actuals restriccions d’activitat, té un pressupost 
que és 14 vegades el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona.
Conclou que cadascú ha de continuar fent el que estigui a les seves mans per estar al 
costat del sector i aconseguir que aquest continuï dempeus, així com per estar preparats 
per afrontar el futur amb garanties quan tot això passi.

La Sra. GUILARTE dona les gràcies als grups que han donat suport a una proposició 
que fa molts mesos que era necessària, ja que quan a Barcelona un negoci tanca i no 
torna a obrir, la ciutat perd.
Tot seguit, explica que el to que ha emprat és el que han transmès al Grup Municipal de 
Cs els sectors afectats, que han posat de manifest una situació verdaderament límit, i 
aquest grup s’ha limitat a donar veu a les seves reivindicacions. Subratlla que és 
important mobilitzar tots els recursos disponibles, i observa que a l’Ajuntament, amb 
competències i recursos, només li cal voluntat i lideratge.
A continuació, pregunta per què Barcelona no pot fer el mateix que Madrid, que ha 
anunciat una rebaixa fiscal de 107 milions d’euros i ha donat ajuts directes per valor de 
168 milions, i remarca que Barcelona es mereix el mateix que Madrid o més i, per tant, 
ha de liderar la resposta a la crisi.
Per acabar, subratlla que Barcelona és una ciutat de serveis i, amb propostes com 
aquesta, ha de tornar a aquests sectors l’esforç que sempre han fet per aixecar Barcelona 
i fer que sigui una ciutat cosmopolita, dinàmica i generadora d’ocupació: salvar aquests 
sectors és salvar Barcelona.

El Sr. CASTELLANA qualifica d’imprudent que s’ironitzi amb la recerca quan 
Barcelona Activa participa en la gestió del viver d’empreses de l’Agència Europea de 
l’Espai a Castelldefels.
D’altra banda, observa que els deures per al Govern municipal són clars: 
corresponsabilitat amb la resta d’administracions i lideratge.

El Sr. BOU manifesta la impressió que les administracions públiques es limiten a 
respondre per fer front al que va sorgint, i potser també s’hi haurien d’anticipar amb una 
estratègia més o menys prevista, i quan cal aplicar mesures, aplicar mesures paral·leles. 
En aquest sentit, comenta que Alemanya ja ha indicat clarament el que s’ha de fer: si hi 
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ha un tancament d’activitat, automàticament hi ha d’haver un ajut. Subratlla que això és 
important perquè hi ha molt de patiment, el temps passa, i no es pot deixar caure cap 
sector, perquè quan un establiment cau és una fatalitat: en sortiran d’altres, però aquest 
ja no hi és, i això resta economia, resta feina, i resta a Barcelona.

La Sra. BALLARÍN diu al Grup Municipal de Cs que si vol que aquesta declaració de 
suport no sigui únicament una declaració retòrica i buida per quedar bé amb els sectors, 
també té deures a fer: igual que es va implicar en la modificació del pressupost del 2020 
per fer possible l’aparició del fons de 90 milions d’euros i el de 30 milions per a la 
reactivació econòmica, li demanen que s’impliqui també en la negociació dels 
pressupostos del 2021, que serà un any extraordinari en molts aspectes, amb recursos 
extraordinaris que s’han de traduir en ajuts directes a tots aquests sectors, fons de rescat 
que moltes vegades hauran d’anar directament a sectors o a part dels sectors, així com 
en rebaixes fiscals en sectors i moments determinats.

S’APROVA aquesta proposició/declaració de grup amb cinc abstencions —emeses pels 
Srs. i les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis—, i trenta-sis vots a favor 
de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal acorda: PRIMER.- Donar ple suport al col·lectiu de 
titulars de les activitats d’hostaleria i restauració, centres d’estètica, empreses de 
serveis i resta de sectors afectats, així com a tots els seus treballadors, davant les 
mesures restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat econòmica. 
SEGON.- Seguir reforçant i complementant les ajudes econòmiques en el marc dels 
fons extraordinaris destinats per l’Ajuntament per a la recuperació econòmica, per 
donar suport, de manera específica, als negocis d’aquests sectors afectats per les 
restriccions derivades de l’evolució de la pandèmia i que puguin fer front a les seves 
despeses. TERCER.- Dissenyar i posar en marxa, en el mínim temps possible, 
polítiques d’ocupació que incloguin accions i programes destinats a les persones 
d’aquests sectors que s’hagin quedat a l’atur o sense el seu negoci. QUART.- Instar 
la Generalitat i el Govern d’Espanya a adoptar mesures d’ajudes econòmiques 
compensatòries que minimitzin els efectes de la davallada d’ingressos en les 
activitats afectades pel tancament conseqüència de l’aplicació de les resolucions del 
Departament de Salut dels dies 15 i 19 d’octubre de 2020. CINQUÈ.- Donar compte 
d’aquests acords a les patronals Fecasarm, Foment del Treball i Pimec, al Gremi de 
Restauració de Barcelona, Barcelona Oberta, Comertia Retail i els sindicats amb 
representació als sectors afectats.

Del Grup Municipal Partit Popular:

4. – (M1923/1357) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar al Govern Municipal a: 
1.1 Suspendre, durant el període de tancament, el cobrament de les taxes de terrasses i 
de recollida de residus. 1.2 Incloure en les properes Ordenances Fiscals per a 2021 una 
reducció significativa de la pressió fiscal a aquells sectors que, com la restauració, han 
estat especialment afectats per les restriccions imposades per les autoritats a 
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 1.3 Incloure en els propers Pressupostos 
municipals per a 2021 una partida àmplia i suficient d’ajudes directes als sectors més 
afectats per la pandèmia de la COVID-19. 1.4 Mobilitzar i orientar part significativa 
dels recursos de les empreses municipals o aquelles amb participació de l’Ajuntament de 
Barcelona (Barcelona Activa, Institut Municipal de Mercats, MERCABARNA, etc.) a 
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atendre les necessitats i problemàtiques de les empreses i professionals de la restauració 
més afectats per les conseqüències de la crisi. 1. 5 Destinar al sector de la restauració 
bona part dels fons europeus que rebi l’Ajuntament de Barcelona per fer front a les 
conseqüències de la pandèmia. 1.6 Agilitzar i flexibilitzar el procediment de resposta a 
les sol·licituds d’instal·lació o ampliació de terrasses. 2. Instar a la Generalitat de 
Catalunya a: 2.1 No prolongar més enllà del 30 d’octubre la suspensió d’activitats 
d’hoteleria i restauració en locals i establiments, imposada per la Resolució 
SLT/2546/2020. 2.2 Augmentar substancialment les ajudes directes anunciades a 
treballadors autònoms de la restauració que cobreixi la quota d’autònoms corresponent 
al període de tancament. 2.3 Augmentar, també, les ajudes directes anunciades per a tota 
mena d’empreses, que es destinin a cobrir les pèrdues produïdes pel nou tancament: 
quotes de la seguretat social, costos de personal no afectats per ERTO, productes 
peribles adquirits amb antelació al tancament, costos de consum energètics i 
subministrament, etc. 3. Instar al Govern central a: 3.1 Reduir la pressió fiscal (quota 
d’autònoms, Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, etc.) que pateixen els 
sectors més afectats per la crisi econòmica, com és el cas de la restauració. 3.2 Rectificar 
la discriminació que pateix el sector de la restauració en comparació a altres sectors en 
relació amb els ERTO: renovació automàtica sense necessitat de sol·licitar un nou 
expedient, augment de l’exoneració de les quotes socials i aplicar-la tant a treballadors 
afectats per ERTO com a aquells en actiu, etc. 

El Sr. BOU posa de manifest que la restauració està sent un dels sectors més perjudicats 
per la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Segons el Gremi de Restauració, 
des de l’inici de la pandèmia ha tancat el 15% dels 9.000 establiments de la ciutat 
(1.350 negocis han hagut d’abaixar la persiana definitivament, amb el consegüent 
impacte sobre les famílies afectades), i el 40% dels establiments que van tornar a obrir 
després del confinament podria tancar els propers mesos si la situació no millora —en 
principi no sembla que hagi de millorar.
Assenyala que l’últim cop rebut ha estat el tancament imposat per la Generalitat, una 
aturada injusta perquè culpa de la pandèmia determinats sectors, especialment el de la 
restauració, i els perjudica greument. Comenta que, a parer seu, tothom té una mica de 
culpa del que ha passat i tothom se n’ha de responsabilitzar en part, ja que el cos humà 
és el portador del virus i, consegüentment, cada vegada que ens relacionem hi ha perill 
de transmetre’l, i no es pot dir que la restauració sigui el sector on hi hagi més risc de 
contagi, ni molt menys, ni el més complicat a l’hora d’aplicar les mesures de prevenció, 
però, tot i així, ha rebut de ple.
Tot seguit, comenta que l’Ajuntament tampoc no pot estar gaire orgullós del tracte que 
ha donat a bars i restaurants, ja que, si bé va pactar amb la resta de grups l’excepció del 
75% de les taxes d’ampliació de les terrasses, el procés de resolució de les sol·licituds
ha estat un desastre. Entén que si l’Ajuntament tingués una mica de visió empresarial, 
segurament hauria trobat solucions, per exemple agafant més persones d’un cantó o de 
l’altre, contractant, posant en moviment el que fes falta, i inspeccionant directament 
totes les sol·licituds. Assenyala que moltes sol·licituds han trigat molt a rebre resposta i 
algunes senzillament han estat denegades, i puntualitza que no parla dels funcionaris, 
sinó dels polítics, que són els que han d’executar.
Subratlla que cada administració ha d’adoptar les mesures necessàries dins les seves 
competències per rescatar un sector que representa una part importantíssima de les 
empreses i llocs de treball del país (aclareix que quan diu «país» es refereix a Espanya, 
ja que Catalunya no és el país, però observa que aquesta paraula es fa servir com a 
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sinònim de paisatge —recomana a ERC i a JxCat que passegin per les comarques per 
entendre què és el país—), i aquesta proposició inclou algunes d’aquestes mesures.
A continuació, dona les gràcies al Govern municipal per la voluntat d’arribar a un acord 
de transacció, que el Grup Municipal del PP espera que serveixi perquè es compleixi la 
proposició, i comenta que aquest grup sempre està disposat a transaccionar les seves 
proposicions, ja que entén que les transaccions gairebé sempre milloren les 
proposicions, però no acceptaria imposicions. En aquest cas, considera que ha estat una 
transacció bastant digna.
Dit això, esmenta algunes de les mesures que inclou la proposició: suspensió —o 
compensació, en cas que ja s’hagués efectuat el cobrament— de les taxes de terrassa i de 
recollida de residus mentre duri el període de tancament decretat pel Govern; reducció
de la pressió fiscal en les ordenances fiscals de 2021, i ajuts directes de les 
administracions al sector de la restauració en moments tan complicats on la facturació 
de molts establiments és mínima o zero.
A continuació, posa com a exemple a seguir en aquest cas Alemanya, una gran nació 
que va quedar destruïda i torna a ser el primer motor d’Europa, cosa que demostra que 
deuen estar fent les coses bé: la Sra. Merkel ha anunciat que les empreses més petites 
podran reclamar al Govern ajuts de fins al 75% dels ingressos que van obtenir en el 
mateix mes de l’exercici passat. Observa que Alemanya pot fer això perquè té un cost de 
manteniment de l’Estat mínim comparat amb l’espanyol.
Per acabar, indica que la proposició també demana al Govern central que elimini la 
discriminació que pateix el sector de la restauració en comparació amb d’altres pel que 
fa als ERTO, i, per tant, que se’n permeti la renovació automàtica sense necessitat de 
sol·licitar un nou expedient, l’augment de l’exoneració de les quotes socials i l’aplicació 
tant als treballadors afectats per ERTO com als treballadors en actiu.

El Sr. CASTELLANA diu al Sr. Bou que si Alemanya pot implementar mesures com la 
que ha esmentat és, entre altres qüestions, perquè allà tenen una pressió fiscal bastant 
més alta a les rendes altes i als grans patrimonis, que són els que aquí acaben pagant 
ridiculeses a través de SICAV i altres mètodes d’enginyeria financera d’elusió fiscal o 
directament d’evasió fiscal.
Tot seguit, comenta que, evidentment, no es tracta de criminalitzar cap sector productiu 
ni comercial, sinó de donar-los suport, i el que cal aconseguir ara mateix és abaixar els 
contagis de 5.500 diaris a, com a màxim, 1.500 perquè el sistema de salut pugui assumir 
la pressió tan gran que està rebent, i això implica, malauradament, reduir la interacció 
social.
Dit això, explica que el Grup Municipal d’ERC comparteix el punt 1 de la proposició, 
que va en el mateix sentit que la que va presentar aquest grup a la darrera sessió de la 
Comissió d’Economia, i també està d’acord amb el punt 2 —de fet, aquest grup ha 
demanat que es repensi la taxa de terrasses—, però no està d’acord amb els punts que 
demanen que es dediquin pràcticament tots els recursos o gran part dels recursos a uns 
sectors concrets. A parer d’aquest grup, cal fer el màxim possible perquè els recursos 
arribin a tots els sectors afectats per la situació.
Pel que fa als punts que fan referència al fet que la Generalitat subvencioni les quotes 
d’autònoms, consideren que aquí no estan ajudant ningú, sinó que el que estan fent és, 
senzillament, una transferència de la Generalitat a l’Estat, cosa que no té cap sentit, 
sobretot tenint en compte la situació de dèficit fiscal que pateix la Generalitat. Entenen 
que el que seria més fàcil és exonerar de pagar la quota d’autònoms, que ha pujat aquest 
mes (una pujada aprovada el 2018 pel Govern espanyol).
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Atès que el Grup Municipal d’ERC està a favor de bastants punts de la proposició, però
n’hi ha d’altres que no entén i considera que inclou qüestions bastant millorables, s’hi 
absté.

El Sr. MASCARELL diu al Sr. Bou que, per a ell, un país és la seva gent, l’esforç 
d’aquesta gent, el seu talent i la seva diversitat, i observa que en aquests moments s’està 
posant en qüestió el talent i l’esforç de moltes persones: com a conseqüència de la 
pandèmia, s’està posant en qüestió la feina feta durant tota una vida, s’estan posant en 
qüestió negocis de tota mena. Davant d’això, les administracions públiques han de 
posar-se al costat de la gent i treure el millor de si mateixes per avançar.
Tot seguit, comenta que moltes de les coses que planteja aquesta proposició ja les ha 
proposat el Grup Municipal de JxCat, que opina que és necessari no incrementar la 
pressió fiscal per a les famílies i les empreses el 2021, no cobrar determinades taxes i 
implementar d’una manera correcta la taxa de terrasses i escombraries mentre estiguin 
tancats els establiments. D’altra banda, també és imprescindible incrementar la partida 
d’ajuts directes.
A continuació, assenyala que estan demanant al Govern de la ciutat que lideri i que 
consensuï. A parer seu, s’estalviarien molts d’aquests debats si hi hagués un lideratge i 
una bona política de recerca de consens per fer possible que les coses arribessin al 
Plenari municipal de manera que la ciutadania no hagués de discernir entre totes les 
coses que van dient i repetint permanentment.
Indica que també es fan demandes a la Generalitat, que ahir va fer unes propostes de 
300 milions d’euros —segur que són insuficients, però corresponen al seu nivell de 
possibilitats—, i a l’Estat, que ha de pagar els ERTO i adequar-los a les peculiaritats de 
cada sector, pagar les quotes d’autònoms, suspendre-les, i rebaixar la pressió fiscal.
Subratlla que totes aquestes qüestions són imprescindibles, i que l’Ajuntament ha de 
treballar d’una altra manera. En aquest sentit, comenta que la Sra. Colau i el 
Sr. Collboni han de governar, liderar i promoure el consens per tal que arribin les 
propostes ben tancades perquè la ciutadania en tregui unes conseqüències ràpides, 
sobretot els sectors més afectats.
Per acabar, indica que el Grup Municipal de JxCat s’absté en aquesta proposició.

El Sr. SIERRA comença la intervenció donant les gràcies a les persones que els 
assisteixen per poder celebrar els plens en una època tan estranya, i també al secretari, el 
Sr. Jordi Cases, i a la secretària de Presidència, la Sra. Anna Martori.
Dit això, vota a favor de la proposició, que coincideix en molts punts amb la d’aquest 
grup, i demana a la Sra. Ballarín, que ha dit que el Grup Municipal de Cs també tenia 
deures a fer i que s’havia d’implicar en la política fiscal i pressupostària de 
l’Ajuntament, que es miri amb deteniment les actes dels plens i les comissions per 
comprovar, per exemple, que davant l’estocada que va perpetrar el Govern municipal 
juntament amb els grups municipals d’ERC i JxCat en relació amb les ordenances 
fiscals i els pressupostos, el Grup Municipal de Cs va avisar en nombroses ocasions que 
no es podia dur a terme un augment fiscal d’aquestes dimensions. Posteriorment, les 
modificacions que es van fer van ser proposicions d’aquest grup que el Govern havia 
rebutjat, amb ERC, que ara es vol atribuir la rebaixa del 75% quan hi havia votat en 
contra amb el Govern.
Assegura que el Grup Municipal de Cs és responsable i fa els seus deures, i observa que 
precisament per aquesta responsabilitat tendeix la mà al Govern, i votarà a favor dels 
pressupostos si aquest és capaç de tenir la consciència necessària de la realitat que està 
vivint actualment la ciutadania de Barcelona i d’actuar en funció d’aquesta realitat i, per 
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tant, de fer rebaixes fiscals i ser sensible amb la ciutadania, que ho està passant molt 
malament. Subratlla que en aquest cas el Govern tindrà la disposició d’aquest grup per 
posar els interessos de Barcelona per sobre dels interessos dels seus colors i del seu 
partit, i insisteix que Cs ja està fent els seus deures: constantment fa propostes i diu d’on 
poden venir els diners perquè Barcelona no deixi de tenir un pressupost expansiu.
Per acabar, vota a favor de la proposició.

La Sra. PARERA diu al Sr. Castellana que si Alemanya funciona és perquè tenen una 
líder forta i lleialtat institucional, que en aquest país no tenim, i observa que el que 
demana aquesta proposició és adequar la fiscalitat a una situació econòmica molt difícil. 
Entén que tothom hi hauria d’estar d’acord, però la realitat és que el Govern de l’Estat 
ha presentat uns pressupostos en què s’apuja la pressió fiscal; la Generalitat va presentar 
uns pressupostos en què s’apuja la càrrega fiscal, i ara l’Ajuntament està debatent unes 
ordenances fiscals i uns pressupostos, i avui la majoria de grups han decidit deixar la 
porta oberta per valorar si se segueix el camí d’augmentar la càrrega fiscal o no.
Observa que Espanya és l’únic país de la zona euro que apuja impostos —pregunta si 
estan tots equivocats o potser és Espanya qui s’equivoca—, i assenyala que aquesta 
proposició, a més de demanar que es revisi la càrrega impositiva, demana —hi fa molta 
incidència— que es permeti reobrir al sector de la restauració, una qüestió sobre la qual 
ja van parlar a la reunió de presidents de grups, on van plantejar si la Generalitat preveia 
permetre a la restauració obrir encara que fos amb un horari limitat pel toc de queda. 
Malauradament, per ara sembla que no hi ha aquesta previsió, perquè és molt senzill 
traslladar la responsabilitat d’aturar els contagis a aquest sector, quan és un sector que 
ha estat molt responsable a l’hora d’evitar-los. Subratlla que per a qui governa és la 
mesura més còmoda i més senzilla, però és una mesura molt equivocada, i calen 
mesures amb més imaginació.
Pels motius exposats, el Grup Municipal de BxCanvi vota a favor de la proposició.

La Sra. BALLARÍN agraeix la transacció a la qual ha arribat el Govern amb el president 
del Grup del PP, i explica que, si bé el Govern compartia la majoria de les coses que 
incloïa la proposta inicial, n’hi havia algunes que no podia acceptar.
Assenyala que moltes de les qüestions que es plantegen en aquesta proposició han estat 
debatudes al llarg del debat de les ordenances fiscals i de la proposició del Grup 
Municipal de Cs, de manera que centrarà la intervenció en el sector de la restauració, 
que, efectivament, té un pes importantíssim en l’economia de la ciutat i ho està passant 
molt malament. Subratlla que els membres d’aquest sector s’han esforçat, han volgut fer 
les coses bé i van ser els primers que van haver de tancar en aquesta nova onada (només 
poden oferir servei per emportar).
Afirma que el Govern, que des del primer moment ha estat al costat del sector, 
comparteix la sensibilitat manifestada pels diferents grups polítics, i posa de manifest 
que durant el 2020 ja ha pres moltes mesures fiscals per ajudar el comerç, els bars i la 
restauració. Concreta que l’impacte de l’estalvi que han tingut els negocis de la ciutat 
gràcies a les mesures que ha pres l’Ajuntament a partir de la pandèmia s’ha quantificat 
en 25,5 milions d’euros, i esmenta també l’exempció de les terrasses i preus públics 
d’escombraries durant el primer tancament durant el període d’alarma, la rebaixa del 
75% a les terrasses, les exempcions de les taxes de guinguetes de platja, les reduccions 
de les quotes dels quioscos, i els ajornaments i fraccionaments de pagaments, que es 
mantindran durant el 2021. A més, pel que fa a les terrasses, es va fer un decret 
urbanístic pactat entre tots els grups per permetre generar espais nous per instal·lar-hi 
terrasses, una mesura innovadora que va obligar a contractar 73 persones que treballen 
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específicament en un servei que es va haver de generar de nou. Admet que l’Ajuntament 
no ha respost amb tota l’agilitat que hauria volgut a totes les demandes que ha rebut, 
atès que la situació era absolutament nova i que contractar en l’àmbit administratiu té 
uns terminis. Comenta, per les crítiques que reben de vegades per adjudicar contractes 
ràpidament, que molt sovint hi ha necessitats inajornables i cal fer contractes ràpids.
A continuació, exposa que, gràcies a la mesura consensuada de les terrasses, 3.000 
establiments van tenir terrasses noves en funcionament durant aquests mesos, mentre 
que a Madrid, molt més gran que Barcelona, les darreres dades deien que havien donat 
permís per ampliar-ne 1.500. Afegeix que la taxa de terrasses està aturada per veure com 
se’n pot fer la suspensió per al període que no tindran terrasses, com es pot descomptar 
del rebut, i s’estan estudiant mesures per resoldre la qüestió de la recollida de residus, ja 
que en alguns casos de persones que no ho tenien domiciliat, ja s’havia passat el rebut.
En darrer lloc, indica que a les ordenances fiscals del 2021 ja s’hi ha inclòs la rebaixa 
del 75% i es disposarà de més recursos per fer front a les necessitats d’un any que serà 
extraordinari, i dins d’aquestes necessitats es pot preveure alguna bonificació o alguna 
reducció fiscal puntual i acotada per donar resposta a aquest moment tan complicat.

El Sr. CASTELLANA recupera el significat de país que ha esmentat el Sr. Mascarell per 
dir que, efectivament, un país és la seva gent, el talent de la seva gent, i un país es fa 
amb un concepte que aquest grup entén que és molt republicà, el de la 
corresponsabilitat. En aquest sentit, insisteix que el Govern municipal té el deure de 
liderar i de corresponsabilitzar-se per tirar endavant.

El Sr. SIERRA diu al Sr. Castellana que a Alemanya no hi ha impost de patrimoni des 
de 1997.

La Sra. BALLARÍN assegura que l’Ajuntament farà els deures que li corresponen com a 
tal, i treballarà sense descans per consensuar al màxim un pressupost i unes ordenances 
que permetin durant el 2021 donar la resposta que mereixen els sectors que pitjor ho 
estan passant a la ciutat. Alhora, serà molt exigent amb els governs de l’Estat i de la 
Generalitat perquè cadascú dins les seves competències i els seus recursos posi a l’abast 
de Barcelona tots els recursos que necessita.
D’altra banda, repeteix que la Generalitat té 14 vegades el pressupost de l’Ajuntament 
de Barcelona —evidentment, té altres necessitats a les quals ha de donar resposta—, i 
recorda que l’Estat ha posat el fons per a la Generalitat per la pandèmia, i hi ha també 
els fons europeus, que cal veure com s’acaben distribuint. Ara cal combinar-ho tot de la 
millor manera possible perquè durant el 2021 la situació millori.
Per acabar, indica que el Govern vota a favor de la proposició.

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb quinze abstencions —emeses 
pels Srs. i les Sres. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, 
Castellana i Gassol, i també pels Srs. i les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí 
Galbis—, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text 
transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar el Govern Municipal a: 1.1 
Suspendre o compensar, durant el període de tancament, el cobrament de les taxes 
de terrasses i de recollida de residus.1.2 Incloure en les properes Ordenances Fiscals 
per a 2021 una reducció significativa de la pressió fiscal a aquells sectors que, com 
la restauració, han estat especialment afectats per les restriccions imposades per les 
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autoritats a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 1.3 Incloure en els 
propers Pressupostos municipals per a 2021 una partida àmplia i suficient d’ajudes 
directes als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. 1.4 Mobilitzar i 
orientar part significativa dels recursos de les empreses municipals o aquelles amb 
participació de l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa, Institut Municipal de 
Mercats, MERCABARNA, etc.) a atendre les necessitats i problemàtiques de les 
empreses i professionals de la restauració més afectats per les conseqüències de la 
crisi. 1. 5 Destinar bona part dels fons europeus que rebi l’Ajuntament de Barcelona 
a engegar l’economia i els sectors més afectats per la crisi provocada per la 
pandèmia. 1.6 Agilitzar i flexibilitzar el procediment de resposta a les sol·licituds 
d’instal·lació o ampliació de terrasses. 2. Instar la Generalitat de Catalunya a: 2.1 
Augmentar substancialment les ajudes directes anunciades a treballadors autònoms 
de la restauració que cobreixi la quota d’autònoms corresponent al període de 
tancament. 2-2 Augmentar, també, les ajudes directes anunciades per a tota mena 
d’empreses, que es destinin a cobrir les pèrdues produïdes pel nou tancament: quotes 
de la seguretat social, costos de personal no afectats per ERTO, productes peribles 
adquirits amb antelació al tancament, costos de consum energètics i 
subministrament, etc. 3. Instar el Govern central a: 3.1 Donar suport mitjançant 
Plans de Xoc, mesures fiscals i ajudes directes, de manera preferent als sectors més 
afectats per la crisi econòmica, com és el cas de la restauració. 3.2 Rectificar la 
discriminació que pateix el sector de la restauració en comparació a altres sectors en 
relació amb els ERTO: renovació automàtica sense necessitat de sol·licitar un nou 
expedient, augment de l’exoneració de les quotes socials i aplicar-la tant a 
treballadors afectats per ERTO com a aquells en actiu, etc. 

a) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

1. – (M1923/1364) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reconèixer l’esforç i 
dedicació de tots els professionals de tot el sistema de salut, i del sistema residencial per 
la seva implicació, professionalitat, i vocació de servei públic per fer front a la 
pandèmia. 2. Instar el Departament de Salut, al CatSalut i al Consorci Sanitari de 
Barcelona a prendre les següents mesures de forma urgent: a) Reinstaurar les vies 
d’accés al CAP, evitant cues al carrer i llargues esperes telefòniques, habilitant espais i 
circuïts segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot el personal dels caps i 
dels pacients. b) Assegurar la visita programada i urgent sempre que sigui possible, amb 
la professional de medicina o infermeria referent. c) Recuperar la visita presencial, 
deixant la consulta telemàtica o telefònica només per aquelles qüestions que es poden 
resoldre per aquesta via i no siguin clínicament importants. d) Recuperar les dotacions 
de personal sanitari perdudes en els anys de retallades i fer molt més dignes les seves 
condicions laborals, MIRs inclosos. e) Prioritzar la despesa sanitària per a l’atenció 
primària. Dotació progressiva econòmica que arribi al 25% del pressupost de Salut, tal 
com recomana l’OMS. f) Garantir l’atenció sanitària des de l’EAP a les residències de 
gent gran ubicades a l’Àrea bàsica de Salut (ABS), amb la dotació de personal previs en 
el Pla d’Enfortiment de l’AP, d’una metgessa i dues infermeres per a cada 500 residents. 
g) Instaurar comissions de participació de la ciutadana activa en el funcionament i co-
governança de cada CAP. 3. Instar al Departament de Salut a incrementar 
significativament els recursos humans i econòmics per la vigilància epidemiològica i la 
promoció de la salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i, a la nostra ciutat, de 
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l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 4. Instar al Departament de Salut a reinstaurar 
la gratuïtat real de l’atenció telefònica del 061. 5. Instar al Departament de Salut, al 
CatSalut i al Consorci Sanitari de Barcelona a intervenir els recursos de la sanitat 
privada per posar-los a disposició de l’atenció de la pandèmia. 6. Instar al Departament 
de Salut, al CatSalut i al Consorci Sanitari de Barcelona a reforçar el sistema d’atenció a 
la salut mental a Catalunya, donada la crisi emocional que estem vivint pels impactes de 
la crisi de la COVID19 i el confinament. 7. Facilitar en tot allò que sigui possible des 
del Govern municipal la tasca de l’Atenció Primària de Salut, el sistema hospitalari, i el 
control i seguiment de la malaltia, durant i després de la pandèmia, amb la cessió 
d’espais, locals, ocupació provisional d’espai públic en cas necessari, així com l’impuls 
d’una major coordinació amb la salut pública, serveis socials, altres serveis a les 
persones, etc. 

La Sra. TARAFA posa de manifest que el diumenge de la setmana passada es va 
declarar el confinament total, l’estat d’alarma i el toc de queda al país, i ahir es van 
posar sobre la taula moltes restriccions noves, i fa èmfasi en la importància de ser 
conscients dels fortíssims impactes que tenen aquestes noves restriccions sobre els veïns 
i les veïnes, en un moment en què les dades de la ciutat no són bones. Especifica que 
aquestes restriccions tenen un fort impacte social, econòmic i de benestar emocional, i 
subratlla que a l’hora de plantejar noves mesures cal tenir molt en compte la 
preocupació, l’angoixa, la por, el malestar i l’enuig que estan sentint les persones. 
Afegeix que les mesures han d’anar sempre acompanyades d’ajuts per garantir els drets 
que no es poden garantir amb les restriccions, així com del reforç i l’acompanyament del 
sistema sanitari. Sense aquest reforç, no es podrà resistir el que queda de pandèmia.
Indica que l’Ajuntament de Barcelona sempre s’ha mostrat a disposició, des de l’inici de 
la pandèmia, per ajudar a evitar el col·lapse del sistema sanitari, amb els pavellons, les 
oficines d’escola i salut i les oficines de residència, i oferint-se sempre a col·laborar amb 
la Generalitat i amb la Conselleria de Salut, amb qui aquests mesos s’ha treballat molt. 
Dona les gràcies als professionals, als gestors i a totes les persones que han fet possible 
que el sistema sanitari tirés endavant i sostingués una part molt important del sistema de 
cures i de l’acompanyament de la ciutat, i insisteix que cal reforçar molt més aquest 
sistema i cal fer-ho amb celeritat.
Posa de manifest que el sistema sanitari pateix una mancança històrica, va patir grans 
retallades els anys 2011, 2012 i 2013, i dels professionals que es van perdre només se 
n’ha recuperat una part. Així, és un sistema que té mancances estructurals, requereix 
canvis profunds i té noves mancances sobrevingudes.
Pel que fa a l’atenció primària, la porta d’entrada de tota la situació de COVID actual, 
assenyala que té una sobrecàrrega importantíssima (li ha tocat assumir les escoles, les 
residències i tota la situació de COVID, a part del que ja assumia com a primària), i tres 
grans demandes que encara no han estat resoltes: més professionals (calen més 
professionals amb urgència), espais per esponjar el dia a dia de la primària (ja en 
funcionen 45 dels que ha ofert l’Ajuntament i es treballa per aconseguir-ne 25 més), i 
equilibrar la presencialitat en el tractament al pacient, sobretot en el cas de persones amb 
patologies cròniques. Indica que encara no s’ha desplegat el pla d’enfortiment de la 
primària, i cal fer-ho amb la màxima celeritat.
A continuació, comenta que cal un pla de xoc de salut mental de la Generalitat i un 
millor acompanyament. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet un pla de xoc extraordinari 
i ha anat col·laborant amb molts agents de la ciutat per anticipar-se a la fortíssima crisi 
de benestar emocional que hi haurà.
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Tot seguit, exposa que el 50% de les UCI estan ocupades amb persones COVID, i la 
consellera deia recentment que d’aquí a dues setmanes ja no es podria sostenir al nivell 
actual. Comenta que abans de desprogramar operacions a la pública cal estar convençuts 
que la privada també té les UCI amb persones COVID, és a dir, no hi pot haver espais 
lliures a les UCI privades i tenir la sanitat pública sobrecarregada i haver de 
desprogramar operacions que són tan importants com la gestió de les persones COVID.
Aclareix que és conscient que hi ha alguns hospitals privats que estan col·laborant molt, 
acompanyant i assumint aquestes derivacions, però subratlla que s’ha de fer amb 
moltíssima més força, ja que els números diuen que hi ha més capacitat per fer-ho i, per 
tant, s’ha de fer amb totes les eines que tenen tant l’Estat com la Generalitat.
Conclou, després que el Govern municipal hagi parlat molt amb primaristes, gerents 
hospitalaris, el sector en general, associacions veïnals i moviments de defensa de la salut 
pública, que cal acompanyar les noves restriccions amb nous ajuts però també amb el 
reforç del sistema sanitari.

La Sra. BENEDÍ expressa el reconeixement del Grup Municipal d’ERC a l’esforç, la 
implicació, la dedicació i la vocació de servei de tots els professionals i totes les 
professionals del sistema de salut i del sistema residencial catalans per fer front a la 
pandèmia, així com el convenciment que davant la pandèmia no hi tenen lloc ni el 
partidisme ni l’oportunisme, sinó que només hi té cabuda la responsabilitat i la 
cooperació entre administracions.
Amb aquest convenciment de responsabilitat i de cooperació, aquest grup va proposar al 
Grup Municipal de BC una sèrie d’esmenes a la proposició que buscaven una entesa que 
ajudés a reforçar el servei que les administracions públiques tenen el deure de garantir a 
la ciutadania. Agraeix al grup proposant la disposició per buscar espais d’entesa que 
facin avançar.
Observa que, atesa la necessitat de posar fi a l’injust infrafinançament del sistema 
sanitari públic català, una proposta que parli de recursos econòmics no es pot 
desvincular de cap manera de la demanda a l’Estat de posar fi a aquest infrafinançament, 
que ha estat aprovada en diverses ocasions pel Parlament de Catalunya, amb els vots 
favorables de Catalunya En Comú Podem, que, com que forma part del Govern 
espanyol, ha de fer també aquesta feina.
Explica que el punt en el qual no s’han posat d’acord ha estat en el d’instar per igual la 
Generalitat i l’Estat, equiparant-ne la responsabilitat, quan la Generalitat necessita que el 
Govern espanyol la faculti, per exemple, per homologar títols de professionals, per a 
qüestions relacionades amb la sanitat privada i per prendre algunes mesures. Critica que 
es retreguin les retallades de la Generalitat sense tenir en compte l’infrafinançament que 
pateix per part de l’Estat.
D’altra banda, observa que aquesta proposició reclama coses que ja s’estan fent, com ara 
prioritzar l’atenció primària: en la presentació dels pressupostos de la Generalitat es va 
anunciar la dotació de 1.568,9 milions d’euros per a l’atenció primària, un 21,7% més 
del pressupost en provisió de serveis sanitaris, un pla de millora d’equipaments de 
30 milions d’euros, i l’impuls a l’atenció primària en residències amb el reforç 
equivalent a uns 450 professionals sanitaris dotat amb més de 15 milions d’euros. Quant 
a la vigilància epidemiològica, s’incorporen 416 persones més als equips de rastreig de 
COVID-19, que s’afegiran als prop de 2.300 rastrejadors del sistema públic que ja hi ha. 
I sobre salut mental, ja s’ha anunciat que es destinaran recursos estructurals per millorar 
l’atenció tant en salut mental com en addiccions.
Per acabar, explica que el Grup Municipal d’ERC no té cap problema a acceptar la 
petició que es faci tot això, perquè ja s’està fent, però no pot acceptar que s’amagui que 
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el principal responsable de l’infrafinançament crònic del sistema sanitari català és el 
Govern espanyol, responsable també de facultar la Generalitat de Catalunya per dur a 
terme totes les accions necessàries en la situació actual. Per això, aquest grup no pot 
votar a favor de la proposició.

La Sra. VILA observa que avui BC, membre del Govern municipal, presenta una 
proposició a la part d’impuls i control del Plenari, que està pensada perquè l’oposició 
faci impuls i control al Govern municipal, de manera que avui aquest grup s’interpel·la a 
si mateix en un exercici curiós, i fa un altre exercici curiós que consisteix a instar-se 
instant el Consorci Sanitari de Barcelona, del qual forma part l’Ajuntament i que té com 
a vicepresidenta la Sra. Tarafa. Entén que el que seria normal és elevar les qüestions que 
avui plantegen als òrgans de govern del Consorci. Es pregunta, doncs, què fa la 
Sra. Tarafa com a vicepresidenta del Consorci i quin paper hi té l’Ajuntament si el 
Govern municipal ha de portar aquesta iniciativa al Plenari.
També troba curiós que el Grup Municipal de BC demani més recursos a la Generalitat 
quan sap perfectament que el problema del sistema de salut català és l’infrafinançament 
per part de l’Estat i del Govern central i quan forma part, com també el PSC, del 
«govern més progressista de la història», ja que el Govern central és del mateix color 
que el Govern municipal. Pregunta a la Sra. Colau i al Sr. Collboni quina influència 
tenen a Madrid per canviar les coses i per aconseguir un finançament més just per a la 
salut dels ciutadans de Barcelona.
Diu a la Sra. Colau que també sap perfectament que fa uns mesos, abans de la pandèmia, 
el cercle de salut xifrava la necessitat de la salut catalana en 5.000 milions d’euros, i li 
demana que, en lloc d’enviar cartes als ministres, als seus amics de Madrid, plantegi 
solucions per resoldre el problema del sistema de salut català. Afegeix que, si bé és cert 
que el Departament de Salut podria fer millor les coses —tothom comet errors—, també 
és cert que el problema de salut a Catalunya prové de l’infrafinançament de l’Estat.
En darrer lloc, indica que el Grup Municipal de JxCat s’absté en aquesta proposició, atès 
que el grup proposant no ha acceptat cap de les seves esmenes i que aquesta iniciativa és 
un exercici de pur cinisme. Exposa que aquest grup va compartir la proposició amb 
professionals de la salut i aquests, quan la van llegir, van reaccionar dient que quina 
barra. El Grup Municipal de JxCat està d’acord que BC té molta barra i, per tant, li 
demana que assumeixi responsabilitats, que prengui les mesures que ha de prendre com 
a Govern de l’Ajuntament de Barcelona, que no posi tants retrovisors i que aporti 
solucions.

La Sra. BARCELÓ agraeix l’esforç fet pels professionals sanitaris tant durant la 
pandèmia com abans, i recorda a la Sra. Tarafa que a la sessió del juny de la Comissió 
de Drets Socials es va aprovar una proposició del Grup Municipal de Cs per recuperar el 
100% de les retallades del 2010 i millorar les condicions laborals dels professionals 
sanitaris i els recursos.
Tot seguit, afirma que les administracions no han estat a l’altura dels sanitaris quan 
demanaven reforçar, per exemple, l’atenció primària, i retreu a la Sra. Tarafa, que en 
aquesta proposició fa una gran crítica a altres administracions, que no faci cap crítica al 
Govern central, on governen el seu grup i el PSC. Afegeix que durant l’estat d’alarma 
van tenir un comandament únic i el vicepresident segon, el Sr. Pablo Iglesias, no va 
parlar gaire sobre la gestió de les residències i no assistia al comitè d’experts.
A continuació, indica que aquest grup ha presentat diverses esmenes a la proposició. En 
primer lloc, en relació amb la recuperació de la visita presencial, ja que la decisió sobre 
si les visites són presencials o telemàtiques s’ha de prendre seguint únicament criteris 
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sanitaris, i aquest punt no s’ha de posar en dubte, ja que per a un metge el pacient és el 
més important. En segon lloc, sobre la gratuïtat del 061: els companys de Cs al 
Parlament de Catalunya van demanar que aquest telèfon fos gratuït, es va fer gratuït i 
després es va tornar a fer de pagament, i, a més, amb el gran error que quan s’hi truca no 
s’avisa que aquest servei essencial és de pagament. La tercera esmena era eliminar el 
punt sisè, però no ha estat acceptada.
Pregunta al grup proposant si vol intervenir la sanitat privada, i al Grup Municipal del 
PSC, si hi està d’acord, i subratlla que per reforçar la sanitat pública —el Grup 
Municipal de Cs està totalment d’acord que s’ha de reforçar, atesa la manca de recursos 
que sovint pateixen els grans professionals que en formen part— no cal atacar la sanitat 
concertada, un model que a Catalunya funciona des de fa molts anys. D’altra banda, 
indica que en la primera onada, que faltaven recursos per a la sanitat pública, la sanitat 
privada hi va col·laborar aportant-hi recursos.
Comenta que, a parer seu, ara el més important és apostar per una col·laboració 
publicoprivada; posa en relleu la feina que estan fent els centres privats i concertats de la 
ciutat (feina de laboratori, PCR, etc.), que estan traient pressió a l’assistència pública, i 
demana al Grup Municipal de BC que superi l’al·lèrgia que té a aquest tipus de 
col·laboració.
Com a resum, repeteix que cal reforçar la sanitat pública sense atacar-ne la concertada ni 
la privada, i vota en contra de la proposició.

El Sr. RAMÍREZ subratlla que el Grup Municipal del PP sempre estarà a favor del 
personal sanitari, especialment en moments com l’actual, en què s’estan revivint 
situacions molt complicades com les de la primavera, que estan tensant el sistema 
sanitari amb una sobrecàrrega que afecta sobretot els professionals sanitaris, els 
autèntics herois en primera línia contra la COVID-19.
Observa, però, que amb aquesta proposició el Grup Municipal de BC pretén utilitzar els 
bons sentiments cap al personal sanitari per introduir qüestions purament ideològiques i 
d’autopublicitat. Explica que, si bé el Grup Municipal del PP pot estar d’acord amb la 
majoria dels punts de la proposició, com ara evitar les llargues cues als centres d’atenció 
primària i les eternes esperes telefòniques per contactar-hi o assegurar les visites 
presencials i la gratuïtat del 061, es pregunta si realment el grup proposant ha demanat 
aquestes mesures també a la Generalitat o bé es limita a presentar aquesta proposició 
aquí amb fins propagandístics.
La major objecció del Grup Municipal del PP, però, no és aquesta, sinó que la 
proposició inclou dues qüestions que no pot acceptar, dues línies vermelles que són pura 
ideologia i que no pretenen millorar el servei sanitari, sinó controlar el sistema. Es 
refereix als punts 2.g i 5: el primer parla de la pretensió d’instaurar comissions de 
participació de la ciutadania activa per al funcionament i la cogovernança de cada CAP 
—es proposa un control gairebé chavista bolivarià inacceptable, quan els CAP han 
d’estar dirigits per òrgans gestors prou preparats i alineats amb les directrius mèdiques 
de cada centre—, i el segon pretén intervenir els recursos de la sanitat privada durant la 
pandèmia. Aquest grup no sap si amb això BC es refereix a expropiar seguint les 
polítiques chavistes que tant li agraden o bé al que ja es va produir durant la primera 
onada, quan els centres sanitaris privats es van posar a disposició de les necessitats 
públiques i van prestar una assistència molt important.
D’altra banda, qualifica el punt 7 d’autopublicitat, ja que és una autopetició: es proposa 
reclamar al Govern municipal que faciliti la tasca d’atenció primària i hospitalària 
mitjançant la cessió d’espais i locals, entre altres coses. Subratlla que això és com fer 
trampes al solitari, ja que el Govern municipal s’està demanant una cosa a si mateix i, a 
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més, és una cosa que ja tenia programada. Per exemple, la setmana passada l’alcaldessa 
va anunciar que cediria equipaments municipals per instal·lar-hi uns 70 ambulatoris 
d’emergència, i que instal·laria carpes en diversos espais de la ciutat amb la mateixa 
finalitat.
Pels motius exposats, el Grup Municipal del PP vota en contra de la proposició.

La Sra. PARERA manifesta sorpresa pel fet que un partit del Govern presenti una 
proposició en què insta el Govern, i explica que el Grup Municipal de BxCanvi hi ha de 
votar en contra tot i compartir-ne la majoria dels punts perquè n’hi ha un que considera 
molt greu, el que planteja la intervenció de la sanitat privada. Entén que aquesta no és la 
manera de plantejar una qüestió com aquesta. No entén que, davant la sobrecàrrega de 
l’atenció primària, en lloc de plantejar solucions de col·laboració amb el sector privat, es 
plantegi la intervenció d’aquest sector, i, per tant, que en lloc d’enviar un missatge de
col·laboració, s’enviï un missatge, molt erroni, d’intervenció.
Subratlla que durant la primera onada la sanitat privada va estar a l’altura: va ser la 
primera a posar-se al servei de les administracions públiques i va atendre molts pacients; 
més de 100.000 professionals van prestar els seus serveis ajudant, i les mútues i les 
asseguradores privades van dotar un fons de 37 milions d’euros per a la protecció de 
metges, auxiliars, infermers i personal d’ambulàncies que formen part tant del sistema 
de sanitat públic com del sistema de sanitat privat. Observa que la ciutadania hi va 
respondre sortint a aplaudir als balcons, mentre que la primera resposta que hi van donar 
les administracions va ser requisar tests COVID. Així, es va enviar el missatge que com 
que el Govern no havia comprat tests, els havia comprat malament o no arribaven i, per 
tant, no s’estaven fent, ningú no en podia fer. Observa que aquell ja va ser un mal 
missatge i ara s’hi torna a incidir amb un missatge summament irresponsable.
Per acabar, subratlla que el que hauria de fer el Govern municipal és buscar consensos, 
sabent que si s’arriba a una situació extrema en què es necessiten els recursos de la 
sanitat privada, aquesta serà la primera a posar-los a disposició, com ja va fer. Remarca 
que, després que la sanitat privada hagi demostrat que és capaç de fer-ho, no s’entén què 
busca aquesta proposició, que amaga un punt que parla d’intervenció de la sanitat 
privada sense especificar quin seria l’abast d’aquesta intervenció, com es duria a terme i 
amb quins terminis.

El Sr. COLLBONI expressa el vot favorable del Grup Municipal del PSC i diu que, a 
parer seu, és perfectament comprensible que els grups del Govern presentin 
proposicions sobre matèries que sovint sobrepassen les competències d’un ajuntament. 
Observa que ho fan en matèria sanitària i també en matèria fiscal, ja que sessió rere 
sessió voten proposicions en què insten el Govern d’Espanya a millorar el finançament 
local —cosa que s’ha aconseguit—, de manera que és legítim fer-ho.
Tot seguit, assenyala que la pandèmia i la crisi de la COVID han posat de manifest el 
millor i el pitjor del sistema sanitari: el millor, els professionals i les professionals, els 
homes i les dones que han lluitat i estan lluitant en primera línia amb implicació i 
dedicació —esmenta els MIR, que el dia 26 van aconseguir un acord històric amb el 
Departament de Salut, cosa que s’ha de celebrar—, i el pitjor, les conseqüències del 
desmantellament del sistema sanitari públic que han portat a terme els governs de la 
Generalitat la darrera dècada i del qual avui en paguem les conseqüències. Subratlla que 
no va ser conseqüència d’un infrafinançament de la Generalitat, sinó d’una opció 
política, la de rebaixar un 27% la despesa sanitària pública durant deu anys. Afegeix que 
això és el que evidencien aquesta proposició i aquesta segona onada, així com que 
l’atenció primària està pagant aquestes conseqüències, i els qui haurien de fer la feina de 
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prevenir, detectar, testar, fer seguiment, aïllar i posar quarantenes en aquests moments 
estan afeblits, i ho estan per una opció política.
Pel que fa al Govern d’Espanya, indica que, per començar, ha aportat 3.225 milions 
d’euros a la Generalitat (Catalunya és la segona comunitat d’Espanya que ha rebut més 
fons extraordinaris per la crisi de la COVID, per gastar, entre altres coses, en matèria 
sanitària).
Per acabar, diu als grups de la dreta que Alemanya pot fer més perquè és un estat més 
fort, i és un estat més fort perquè té més pressió fiscal: allà la pressió fiscal és del 
41,5%, mentre que a Espanya és del 35%, i allà la despesa pública és del 30,7%, mentre 
que a Espanya és del 26,8% sobre el PIB. Subratlla que la situació actual és el resultat 
de tenir un estat més fort o més afeblit com defensen alguns grups o com durant deu 
anys s’ha promogut a la Generalitat de Catalunya.

La Sra. TARAFA puntualitza que el Govern municipal no s’interpel·la a si mateix, sinó 
que aprofita totes les escletxes que hi ha al Consorci Sanitari, a l’Ajuntament i en la 
col·laboració amb la Generalitat per reforçar la primària, que necessita aquest reforç.
D’altra banda, demana que no es tergiversi: no és una lluita de la pública contra la 
privada —en cap cas no s’ha plantejat així—, sinó una situació complexa on tothom ha 
de remar en la mateixa direcció per sortir-ne, amb la màxima col·laboració.

El Sr. MARTÍ GALBIS canvia el vot emès per la Sra. Vila: finalment el Grup 
Municipal de JxCat no s’hi absté, sinó que hi vota en contra.

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb deu 
abstencions —emeses pels Srs. i les Sres. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, 
Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol—, tretze vots en contra —emesos pels Srs. i 
les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, pels Srs. i les Sres. Guilarte, 
Sierra, Barceló i Corbacho, pels Srs. Bou i Ramírez, i també pel Sr. Valls i la 
Sra. Parera—, i divuit vots a favor de la resta de membres del Consistori, amb el text 
transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reconèixer l’esforç i dedicació de tots 
els professionals de tot el sistema de salut, i del sistema residencial per la seva 
implicació, professionalitat, i vocació de servei públic per fer front a la pandèmia. 2. 
Instar al Departament de Salut, al CatSalut i al Consorci Sanitari de Barcelona a 
prendre les següents mesures de forma urgent: a) Reinstaurar les vies d’accés al 
CAP de forma progressiva tenint en compte la situació epidemiològica i la seguretat 
de persones i professionals, evitant cues al carrer i llargues esperes telefòniques, 
habilitant espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot 
el personal dels CAP’s i dels pacients. b) Assegurar la visita programada i urgent 
sempre que sigui possible, amb l’equip de referència. c) Recuperar cada cop més la 
visita presencial en funció dels criteris mèdics oportuns, optant per la consulta 
telemàtica o telefònica només quan clínicament es consideri convenient. d) 
Recuperar les dotacions de personal sanitari perdudes en els anys de retallades i fer 
molt més dignes les seves condicions laborals, MIRs inclosos. e) Prioritzar la 
despesa sanitària per a l’atenció primària. Dotació progressiva econòmica que arribi 
al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l’OMS. f) Garantir l’atenció 
sanitària des de l’EAP a les residències de gent gran ubicades a l’Àrea bàsica de 
Salut (ABS), amb la dotació de personal previs en el Pla d’Enfortiment de l’AP, 
d’una metgessa i dues infermeres per a cada 500 JP 10/20 3/6 residents. g) Instaurar 
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comissions de participació de la ciutadania activa en el funcionament i co-
governança de cada CAP. 3. Instar el Departament de Salut a incrementar 
significativament els recursos humans i econòmics per la vigilància epidemiològica i 
la promoció de la salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i, a la nostra 
ciutat, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 4. Instar el Departament de Salut 
a reinstaurar la gratuïtat real de l’atenció telefònica del 061. 5. Instar el govern de 
l’Estat i el Departament de Salut, per dur a terme totes les accions necessàries per a 
intervenir els recursos de la sanitat privada per posar-los a disposició de l’atenció de 
la pandèmia. 6. Instar el Departament de Salut, el CatSalut i el Consorci Sanitari de 
Barcelona a reforçar el sistema d’atenció a la salut mental a Catalunya, donada la 
crisi emocional que estem vivint pels impactes de la crisi de la COVID19 i el 
confinament. 7. Facilitar en tot allò que sigui possible des del Govern municipal la 
tasca de l’Atenció Primària de Salut, el sistema hospitalari, i el control i seguiment 
de la malaltia, durant i després de la pandèmia, amb la cessió d’espais, locals, 
ocupació provisional d’espai públic en cas necessari, així com l’impuls d’una major 
coordinació amb la salut pública, serveis socials, altres serveis a les persones, etc. 8. 
Instar el Parlament de Catalunya a caminar cap a Pacte per la Salut consensuat amb 
tots els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut públic, universal, equitatiu 
i de qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la 
nostra sanitat. 

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

2. – (M1923/1365) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Aprovar de forma immediata 
un Pla de xoc econòmic i social, que inclogui l’Ajuntament de Barcelona, per fer front a 
la reconstrucció i l’impuls de la ciutat. Barcelona ha vist reduïts notablement els seus 
ingressos degut a l’afectació sobre l’activitat econòmica de la ciutat, i en especial pels 
esforços pressupostaris municipals de suport cap als col·lectius més vulnerables i 
afectats per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. 2. A partir 
d’aquest moment, que totes les resolucions preses pel Govern de la Generalitat que 
afectin directament o indirectament la gestió econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, 
vinguin acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front. 3. Que l’actuació 
municipal i les accions per afrontar la crisi es basin en el principi de coresponsabilitat, 
cooperació i col·laboració, entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament. 4. 
Traslladar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions 
municipalistes de la FMC i l’AMC.

El Sr. COLLBONI observa que un dels temes que ultrapassen les competències 
municipals és el finançament i la capacitat que té l’Ajuntament de Barcelona per 
afrontar les conseqüències, sobretot socials i econòmiques, de la pandèmia, i subratlla 
que el Govern municipal en tot moment ha defensat que la lleialtat institucional i la 
cooperació entre les administracions havien de ser les regles del terreny de joc en el qual 
s’han d’anar gestionant aquestes conseqüències. Per això, el Govern municipal —el 
Plenari ho ha ratificat en diverses ocasions— ha plantejat al Govern de l’Estat la 
necessitat d’un finançament suficient, i extraordinari en aquest cas, per tal de fer front a 
les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Afegeix que, gràcies també a 
la pressió que han fet els grups polítics, en aquests moments es pot dir que l’escenari 
pressupostari que hi haurà l’any que ve és substancialment diferent del que hi podia 
haver fa tres mesos: l’ús dels romanents, les aportacions de l’Estat a través de la 
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Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE) i, fins i tot, la creació d’un fons directe de
despesa incondicionada per als ajuntaments poden alleugerir substancialment els 
comptes públics, no només a l’Ajuntament de Barcelona, sinó al conjunt del món local 
català.
Amb aquesta proposició, el Grup Municipal del PSC eleva una reflexió que entén que ha 
de ser conjunta sobre la necessitat de ser corresponsables, també pel que fa a les 
aportacions del Govern de la Generalitat.
Posa de manifest que, com ha dit en la intervenció anterior, el Govern d’Espanya va 
aprovar al juny un fons extraordinari (de 16.000 milions d’euros) per ajudar les 
comunitats autònomes per fer front a les despeses extraordinàries, sobretot en l’àmbit de 
la salut, l’educació i els serveis socials, així com per la caiguda d’ingressos que tenen els 
ajuntaments com a conseqüència de la disminució de l’activitat econòmica, i la 
Generalitat ha rebut 3.225 milions d’aquest fons (Catalunya és la segona comunitat 
autònoma que ha rebut més fons).
D’altra banda, esmenta el fons extraordinari de 90 milions d’euros aprovat pel Plenari 
amb moltes aportacions dels grups municipals, que agraeix, per adoptar mesures que 
calia adoptar urgentment en matèria social, econòmica, esportiva i cultural, i observa 
que, davant d’una segona onada que marca una tendència que pot ser molt preocupant 
de cara a l’any que ve, cal tornar a aixecar la veu per reclamar que cal augmentar els 
fons que necessita l’Ajuntament per fer front a aquestes circumstàncies.
Puntualitza que aquests fons extraordinaris de rescat que l’Ajuntament ha rebut i generat 
es traspassen directament al teixit econòmic, associatiu, esportiu o cultural: no són 
diners per a l’Ajuntament de Barcelona, sinó per a la ciutat, per als ciutadans i les 
ciutadanes.
En darrer lloc, manifesta l’opinió del Grup Municipal del PSC que cal més implicació, 
més compromís i, en definitiva, que la corresponsabilitat a la qual sempre ha apel·lat, 
també quan ha reivindicat davant del Govern d’Espanya la necessitat de millorar les 
finances públiques municipals, s’estengui també a la Generalitat de Catalunya.

El Sr. CASTELLANA assenyala que l’abordatge de la crisi actual ha de ser diferent del 
de la de 2008, amb més recursos públics, com el Grup Municipal d’ERC sempre ha 
defensat, així que dona la benvinguda a aquesta concepció al grup que va votar l’article 
135 de la Constitució espanyola, que tants problemes està generant aquestes setmanes, i 
subratlla que cal ser exigent tant amb la Generalitat com amb l’Estat.
Tot seguit, posa de manifest que els diputats catalans de la circumscripció de Barcelona, 
exregidors, van votar a favor del reial decret dels romanents, que és evident que era 
dolent i que després han aconseguit revertir gràcies a la força de l’oposició i gràcies als 
postulats que ERC ha defensat des de l’abril (una proposició de llei al Congrés dels 
Diputats ja defensava això).
Remarca que el compromís de la Generalitat amb la ciutat és total, com demostren, per 
exemple, la signatura la setmana passada d’acords amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i Barcelona Activa, amb una inversió històrica de 52 milions d’euros del 
Departament d’Educació en centres escolars de la ciutat, o l’acord per a les escoles 
bressol per al retorn del deute. Afegeix que els últims cinc anys hi ha una reducció del 
deute de 144 milions d’euros a aproximadament 28 milions, que és actualment el deute 
de la Generalitat respecte a l’Ajuntament, i hi ha el contracte programa de Serveis 
Socials amb més recursos de la història.
A continuació, manifesta l’opinió d’aquest grup que, a més de corresponsabilitat, treball 
conjunt, col·laboració i exigir a tothom, cal que l’Ajuntament treballi proactivament 
amb la Generalitat, més enllà d’acceptar o no acceptar qüestions, per poder aplicar les 
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decisions que es prenen en aquests moments i que són tan complicades. Per això, arran 
d’aquesta proposició llança un repte als membres dels grups municipals de BC i el PSC: 
aconseguir que els fons europeus arribin a les comunitats autònomes, que arribin a la 
Generalitat perquè es puguin treballar conjuntament amb l’Ajuntament, que siguin els 
fons que permetin abordar la crisi d’una manera molt diferent de com es va abordar la 
del 2008, i que permetin la coresponsabilitat i el compromís necessaris.

La Sra. ARTADI manifesta sorpresa per la presentació d’aquesta proposició per part del 
PSC, i diu al Sr. Collboni que no cal que demani permís per fer la seva feina: com a 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament, en lloc de demanar que s’aprovi l’elaboració d’un pla 
de xoc econòmic i social, podria presentar directament un pla i sotmetre’l a debat i 
aprovació. Li diu també que el Pacte per Barcelona, que ell ha dit a la primera 
intervenció d’avui que no es reivindicava prou, era un pla de xoc econòmic i social en el 
qual tothom va treballar molt. Observa que els polítics ja cobren per això perquè és la 
seva feina, però les entitats també hi van treballar molt. Subratlla que s’hi van fer moltes 
propostes i es va acordar que aquestes es concretarien, amb calendari i pressupost, que 
se’n faria seguiment i que es traslladarien als districtes, però no s’ha fet res de tot això i 
avui el tinent d’alcalde demana que tornin a començar, com si fóssim a l’abril, i que 
tornin a fer un pla econòmic i social.
A continuació, comenta que, si bé res del que diu la proposició no està malament —per 
exemple, corresponsabilitzar la Generalitat—, obvia coses com ara que el 95% dels 
impostos que es generen a Catalunya els recapta l’Estat. Entén que no comptaran amb la 
lleialtat de l’Estat després de veure el que ha passat amb el front marítim, amb els 
romanents o amb els fons municipalistes que encara no han arribat.
Pregunta per què no s’exigeixen a l’Estat els 70.000 milions d’euros en préstec que ha 
decidit no demanar en els fons de recuperació europeus o per què no se li demana fer un 
decret d’alarma que inclogui mesures econòmiques i socials, i observa que la Generalitat 
ja havia fet la seva feina amb els 300 milions d’euros i amb els lloguers, amb una 
mesura que van portar a Madrid i que no van voler acceptar.
Pregunta també per què no es torna a demanar que se suspengui el pagament de tributs, 
la pròrroga dels ERTO, la baixa laboral per als progenitors que han de tenir canalla en 
quarantena o l’aturada dels talls de subministrament, i per què no fan un pressupost que 
vetlli per les pimes i apugi les pensions, en lloc d’apujar el pressupost del Ministeri de 
Defensa i el de la casa reial.
Per acabar, remarca que cal corresponsabilitat, però en tot. Per exemple, caldria posar-se 
al dia amb la Llei de dependència —l’Estat està pagant un 10% en lloc del 50% que li 
correspon d’aquesta llei dels socialistes—, amb el Pla de Rodalies i amb l’execució de la 
inversió, entre altres coses.

La Sra. GUILARTE critica que el Grup Municipal del PSC només se’n recordi de fer 
reclamacions a la Generalitat tres mesos abans de les eleccions autonòmiques, quan no 
ha estat capaç de fer-ho en vuit mesos tot i que s’ha demanat en cada comissió i en cada 
ple. El Grup Municipal de Cs celebra que s’uneixi a aquesta reclamació, però entén 
aquesta iniciativa com un acte de precampanya, com una actuació purament 
electoralista, o potser per marcar diferències amb els seus socis a l’Ajuntament.
Posa de manifest que aquest pla que demanen ara no l’han plantejat fins que no l’ha 
presentat el Grup Municipal de Cs, que va ser el primer a posar-lo sobre la taula del 
Govern al març. Especifica que aquest grup va plantejar un pla de xoc social, econòmic i 
sanitari amb més de 85 mesures concretes per a la ciutat, i va demanar reiteradament que 
es debatés i negociés aquest pla, però no en va rebre resposta.
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Tot seguit, indica que el Grup Municipal de Cs reclama la mateixa responsabilitat al 
Govern de la Generalitat —certament, es caracteritza per una trajectòria 
d’incompliments i menyspreu a la ciutat— que al Govern municipal, que sembla que 
hagi oblidat que al juliol es va acordar el Pacte per Barcelona a partir del consens, i es 
va comprometre davant dels agents econòmics i socials de la ciutat a portar-lo als 
districtes. Posteriorment, però, ha dit que no ho farà. Aquest grup no pot obviar aquesta 
manca de coherència i d’implicació, encara que doni suport a la proposició.
Remarca que la responsabilitat del Govern era liderar aquesta reclamació, haver 
aconseguit aquest pla fa mesos i que estigués llest per a la seva implementació davant 
d’aquesta segona onada, que serà molt més dolenta que la primera i que era totalment 
previsible, i el Grup Municipal de Cs espera que aquest tipus d’exigències no siguin 
només circumstancials, sinó que continuïn després de les properes eleccions 
autonòmiques, independentment de quin en sigui el resultat i de quina la composició del 
Govern: si hi continua havent incompliments, cal continuar reclamant.
En darrer lloc, assenyala que no només cal un pla de xoc, sinó també una rebaixa fiscal i 
el compromís de la devolució íntegra dels 300 milions de deute que mantenen JxCat i 
ERC des del Govern de la Generalitat amb l’Ajuntament i amb tots els barcelonins, uns 
diners amb què s’hauria evitat que es retallessin inversions molt necessàries per a la 
ciutat i s’hauria pogut fer front abans i des d’una posició millor a les necessitats 
sanitàries, socials i econòmiques.

El Sr. BOU indica que la proposta que presenta avui el PSC és una mera disposició 
d’obvietats del que hauria de ser —però, malauradament, no és— pràctica habitual de la 
Generalitat, i explicita que el Grup Municipal del PP està d’acord que cal un pla de xoc 
econòmic i social.
Tot seguit, comenta que el Govern de la Generalitat, potser per la nova NASA que està 
mutant, sembla que visqui en un altre planeta, aliè a la realitat que pateix el teixit 
econòmic de Catalunya, i subratlla que és fonamental que el Govern ajudi a pal·liar les 
conseqüències de les mesures i restriccions que ha adoptat la mateixa Generalitat. 
Observa que els 40 milions d’euros aprovats pel Govern de la Generalitat no són 
suficients, ni molt menys, per pal·liar les greus conseqüències que ha generat l’aturada 
econòmica imposada a restaurants, bars, locals d’oci nocturn, centres d’estètica, etc.
El Grup Municipal del PP coincideix també que les mesures que es prenguin i els ajuts 
derivats s’han d’adoptar amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, la capital de 
la comunitat autònoma. En conseqüència, vota a favor d’aquesta proposició, i demana 
als grups que formen part del Govern de la Generalitat que hi donin compliment. D’altra 
banda, diu a la Sra. Artadi que Espanya és el segon país, solament per darrere de 
Luxemburg, que menys part del PIB inverteix en defensa: hi dedica el 0,92%, quan 
l’OTAN diu que la meta ha de ser un 2%, de manera que l’Exèrcit espanyol és 
extremadament petit i molt poc costós.

La Sra. PARERA diu que no sap si són al Saló de Plens de l’Ajuntament de Barcelona o 
al Parlament de Catalunya, ja que aquesta proposició és una proposició d’impuls a la 
gestió de la Generalitat. No obstant això, el Grup Municipal de BxCanvi està totalment 
d’acord amb la proposició, de manera que hi vota a favor.
Tot seguit, subratlla que totes les mesures adoptades per una administració que trasllada 
la responsabilitat a una altra administració han d’anar acompanyades de la corresponent 
dotació pressupostària, a la Generalitat i al Govern de l’Estat, i manifesta sorpresa pel 
fet que aquesta proposició no inclogui el Govern de l’Estat quan PSC i comuns tenen la 
mateixa aliança al Govern de l’Estat i una part important dels ingressos municipals 
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provenen de la participació en els ingressos de l’Estat. Afegeix que l’Estat també tindrà 
un paper important en els fons que rebrà Barcelona procedents d’Europa. 
Consegüentment, la sobta que no es faci al Govern de l’Estat la mateixa exigència que 
es fa al Govern de la Generalitat.
Per acabar, observa que en el fons aquesta proposició insta el Govern municipal a 
aprovar un pla de xoc quan, a parer seu, el Govern no hauria de proposar que ell mateix 
fes un pla de xoc, sinó que hauria de presentar aquest pla de xoc —si pot ser, debatut i 
negociat prèviament amb els grups— com una mesura de govern. No obstant això, el 
Grup Municipal de BxCanvi també està molt d’acord que cal fer un pla de xoc econòmic 
i social.

El Sr. MARTÍ GRAU coincideix amb la Sra. Parera que també han de ser exigents amb 
l’Estat. Respecte d’això, indica que les transferències locals en els pressupostos generals 
de l’Estat a tots els ajuntaments espanyols creixeran un 9% del 2020 al 2021; els 
pressupostos de l’Estat a institucions i projectes de Barcelona creixeran un 29%, i la 
inversió a Catalunya creix en el pressupost del 2021 un 48% (a la província de 
Barcelona es destinen més de 1.300 milions d’euros, un 50%, la quantitat més alta dels 
darrers deu anys), amb tres de cada quatre euros dedicats a infraestructura ferroviària i, 
per tant, a combatre el canvi climàtic. A més, hi haurà el fons extraordinari dels 
3.000 milions d’euros per a les ciutats —no entén que el Sr. Castellana els retregui 
haver-hi votat a favor—, una peça que si s’hagués aprovat quan corresponia no hauria 
calgut tornar-la a posar als pressupostos.
Subratlla que estan parlant de la participació de l’Estat en el pla de xoc que necessita 
Barcelona, amb unes xifres espectaculars que el Govern municipal ha exigit —i s’ha 
enfadat quan semblava que no li fessin cas—, i, en aquest context, té tot el sentit el que 
avui proposa el Grup Municipal del PSC, que és aprofitar la possibilitat que ofereix el 
pressupost expansiu per anar a buscar la complicitat del Govern de Catalunya i 
pressionar-lo per fer-ho créixer encara més. Observa que al Govern de Catalunya li 
creixerà també el pressupost, no només pels 16.000 milions per la part de l’any 2020, 
sinó també per tots els fons que li arribaran, perquè podrà tenir més deute i perquè 
creixen les aportacions a les comunitats autònomes, i si la Generalitat decideix transferir 
una part d’aquests recursos i deixar la decisió sobre aquests a la ciutat, els ciutadans hi 
guanyaran.
A continuació, diu al Sr. Castellana, que ha dit que s’havien d’exigir els fons europeus 
per a la Generalitat de Catalunya, que cal evitar que passi el mateix que amb els 
FEDER, que un cop arriben a la Generalitat es pacten amb Barcelona i després no 
s’acaben de transferir. Cal aconseguir que la Generalitat es comprometi en els 
pressupostos del 2021 en la part que li correspon. Reconeix que amb una part ja ho ha 
començat a fer (el conveni dels 52 milions per a educació i l’ampliació del contracte 
programa de Serveis Socials), però observa que encara en queden molts (habitatge, fons 
europeus, cultura i institucions culturals de la ciutat) i manquen moltes coses perquè 
aquest pla de xoc en què l’Estat ha posat la seva part, si s’aproven els pressupostos del 
2021, puguin ser realment els instruments que l’Ajuntament necessita per fer front a 
l’epidèmia.
Per acabar, assenyala que ara és el millor moment per exigir-ho, atès el context 
pressupostari, perquè si Barcelona aconsegueix ara un compromís del Govern català 
com el del Govern espanyol, el pressupost de Barcelona sí serà espectacular.

El Sr. COLLBONI dona les gràcies als grups per les intervencions i a ERC pel text 
acordat, en el qual entén que queda clar que el que estan demanant és un pla de xoc del 
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Govern de la Generalitat que inclogui l’Ajuntament de Barcelona. Entén que també 
queda clar que l’esforç que han fet els grups que governen a l’Ajuntament de Barcelona 
davant el Govern d’Espanya, dels mateixos colors, ha estat clar i contundent: els grups 
que governen a Barcelona van posar els interessos de la ciutat per sobre dels interessos 
dels seus partits, i avui demanen que els grups municipals facin el mateix amb relació al 
Govern de la Generalitat.
A continuació, exposa que l’Ajuntament de Barcelona ja té un pla de xoc de 30 milions 
d’euros amb mesures de suport a la petita economia, 12 milions per a microcrèdits, 
13 amb 28.000 ajuts econòmics d’emergència per a necessitats bàsiques, ha doblat els 
ajuts socials per a famílies i persones vulnerables, ha atès 56.000 persones més i ha ofert 
70 equipaments per reforçar l’atenció primària, entre altres coses, un pla que en molts 
casos l’Ajuntament està desenvolupant amb el suport dels grups municipals.
Respecte als fons europeus, diu al Grup Municipal d’ERC que celebren que el 
vicepresident Aragonès per fi assistís a la cimera de presidents per parlar-ne, i assenyala 
que el president Sánchez ja s’ha compromès que el 50% d’aquests fons vagin a les 
comunitats autònomes. Afegeix que s’ha demanat —s’explicarà més tard en un prec que 
presenta BxCanvi— que les grans ciutats europees, entre les quals hi ha Barcelona, 
estiguin també en l’administració d’aquests fons. Afirma que hi seran.
Per acabar, manifesta l’opinió que la lleialtat mútua que han de demostrar les 
administracions després s’ha de traduir en xifres, i subratlla que el 2021, com ha dit a 
l’inici de la sessió, serà pitjor del que s’esperava i exigirà més despesa pública per 
rescatar sectors. Per això, cal sumar esforços, en aquest cas també de la Generalitat de 
Catalunya, a favor de la ciutat.

El Sr. CASTELLANA diu al Sr. Martí que no cal parlar més sobre els FEDER, perquè 
ja se sap el que hi ha i el que no hi ha, i es mostra escèptic amb les «pluges de milions» 
per a la ciutat que tants cops s’han promès però que mai no han arribat.
D’altra banda, subratlla que el que no han de ser els fons europeus és un fons de rescat 
per a l’IBEX 35. Observa que hi ha un risc important i cal aconseguir que arribin on han 
d’arribar.
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup i remarca que, davant la situació 
actual, realment molt complicada, es pot optar per fer campanya electoral o bé per 
exercir la corresponsabilitat necessària. Barcelona, com a capital de Catalunya, també ha 
d’exercir aquesta corresponsabilitat i liderar.

La Sra. ARTADI observa que tots els partits han parlat en un moment o en un altre de 
pluges de milions —espera que a aquestes altures no es pensin que algú se’ls creurà— i 
demana que, abans de prometre res, comencin a pagar els deutes que tenen (per la 
cocapitalitat, pels viatges d’Ábalos, per la disposició addicional tercera, per la 
dependència, etc.).
Dit això, indica que el Grup Municipal de JxCat s’absté en aquesta proposició.

La Sra. GUILARTE demana a tothom que treballi per posar al dia els convenis que són 
tan necessaris per a Barcelona i dels quals depenen molts diners per poder fer front a la 
pandèmia, i que tant els uns com els altres siguin corresponsables, ja que sovint es 
queden en les paraules però a l’hora de la veritat els fets no demostren que volen estar a 
l’altura de la ciutadania.
Dit això, indica que el Grup Municipal de Cs vota a favor de la proposició.
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El Sr. BOU observa que l’Estat aplicarà el pla de xoc perquè aniran arribant ajuts 
d’Europa i no li quedarà més remei, i es mostra convençut que no deixaran caure la 
quarta potència econòmica d’Europa.
Pel que fa a les transferències a les autonomies, afirma que Barcelona històricament 
sempre ha estat la Ventafocs davant la Generalitat. Assenyala que Catalunya té 
42 comarques i Barcelona és solidària i té un dèficit fiscal enorme amb 37 comarques. 
Subratlla que n’hi ha que se les està mantenint, i manifesta el desig que ara realment 
se’n recordin de Barcelona.
Per acabar, indica que el Grup Municipal del PP vota a favor de la proposició i demana 
al Sr. Collboni que a l’hora de rebre fons, si és possible, tractin directament amb 
Barcelona, no amb la Generalitat.

La Sra. PARERA comenta que en la rèplica sembla que hagin fet un salt del Parlament 
de Catalunya al Congrés dels Diputats, ja que hi ha hagut una mena d’enfrontament 
entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, tot i que tothom està a favor del 
mateix, i observa que tot és molt més senzill: és lleialtat entre totes les administracions 
(Govern de l’Estat, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona), i l’Ajuntament 
l’ha d’exigir a la Generalitat i al Govern de l’Estat, perquè l’Ajuntament és una 
administració de proximitat i, per tant, qui primer pot fer arribar els ajuts a la gent que 
els necessita.
Conclou que han d’exigir aquesta lleialtat entre administracions, treballar plegats i 
deixar de barallar-se per coses que són òbvies.

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional amb cinc 
abstencions —emeses pels Srs. i les Sres. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis 
—, i trenta-sis vots a favor de la resta de membres del Consistori.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

3. – (M1923/1344) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern Municipal a: 1. Posar en 
valor la importància de l’escolarització de la petita infància ( 0 – 3 anys) i de la tasca 
que realitzen les llars d’infants privades de Catalunya, que formen part del sistema 
educatiu, que tenen cura de l’educació i desenvolupament de 30.000 nens i nenes i són 
imprescindibles. 2. Difondre i comunicar a la societat la importància de l’escolarització 
dels infants de 0 - 3 anys i de les externalitats positives socials que se’n deriven, i 
incentivar les famílies de Barcelona perquè escolaritzin els seus fills durant aquesta 
etapa. 3. Garantir, mitjançant la via que es consideri més adequada, que els centres 
educatius de 0 – 3 anys reben les ajudes suficients per cobrir les pèrdues derivades de la 
baixada de les ràtios d’alumnes i que, d’aquesta manera, els permeti mantenir l’activitat 
durant el curs escolar 2020 – 2021 evitant el tancament de més centres. 4. Vetllar pel 
compliment de les ajudes compromeses pel Departament d’Educació en el Pla de Rescat 
que previsiblement es faran efectives el novembre de 2020. 5. Manifestar el rebuig a la 
supressió de l’exempció d’IVA a l’educació i sanitat privades i concertades que planteja 
el Govern d’Espanya de cara als Pressupostos Generals de l’Estat (de 2021. 6. Traslladar 
aquesta posició al Consorci d’Educació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al 
Govern d’Espanya. 

Es presenta el text transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal insta el Govern Municipal a: 1. Posar en valor la 
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importància de l’escolarització de la petita infància (0 – 3 anys) i de la tasca que 
realitzen les llars d’infants privades de Catalunya, que formen part del sistema 
educatiu, que tenen cura de l’educació i desenvolupament de 30.000 nens i nenes i 
són imprescindibles. 2. Difondre i comunicar a la societat la importància de 
l’escolarització dels infants de 0 - 3 anys i de les externalitats positives socials que 
se’n deriven, i incentivar les famílies de Barcelona perquè escolaritzin els seus fills 
durant aquesta etapa. 3. Garantir, mitjançant la via que es consideri més adequada, 
que els centres educatius de 0 – 3 anys reben les ajudes suficients per cobrir les 
pèrdues derivades de la baixada de les ràtios d’alumnes i que, d’aquesta manera, els 
permeti mantenir l’activitat durant el curs escolar 2020 – 2021 evitant el tancament 
de més centres. 4. Vetllar pel compliment de les ajudes compromeses pel 
Departament d’Educació en el Pla de Rescat que previsiblement es faran efectives el 
novembre de 2020. 5. Manifestar el rebuig a la supressió de l’exempció d’IVA a 
l’educació privada i concertada plantejada pel Govern d’Espanya. 6. Traslladar 
aquesta posició al Consorci d’Educació de Barcelona, a l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya. 

La Sra. PARERA posa de manifest que tots estan d’acord —n’han parlat en moltes 
ocasions— en la importància de l’escolarització de la petita infància i en la necessitat de 
protegir-la, preservar-la i acompanyar-la, perquè són conscients que aquesta 
escolarització beneficia els infants, i observa que durant el decret d’estat d’alarma 
l’escola bressol ha estat una de les grans oblidades, especialment l’escola bressol 
privada. Ara, el Grup Municipal de BxCanvi presenta una proposició perquè entre tots 
assumeixin un compromís per garantir-ne la supervivència, actualment en perill.
Exposa que, segons l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya, el 10% dels centres 
han hagut de tancar perquè no podien fer front a la situació econòmica provocada per la 
pandèmia: les inscripcions per al curs 2020-2021 han caigut aproximadament un 45% i 
les llars d’infants privades, que han hagut de fer front a un sobreesforç econòmic per 
adequar espais per garantir el compliment de les mesures de seguretat i de protecció, es 
troben en una situació econòmica gravíssima. Indica que han hagut de fer front a una 
caiguda dels ingressos per la baixada de les ràtios d’alumnes per professor que se’ls han 
imposat, amb les quals és molt complicat que puguin quadrar números.
A continuació, assenyala que l’oferta de centres educatius públics per a la petita infància 
és clarament insuficient, de manera que si es produeixen més tancaments de llars 
d’infants privades hi haurà molts nens d’entre 0 i 3 anys que no tindran plaça i no 
podran anar a una escola bressol. Entén que cap dels presents vol arribar a aquesta 
situació. Per això, el Grup Municipal de BxCanvi demana que es garanteixi que els 
centres educatius de 0 a 3 anys reben els ajuts suficients per cobrir les pèrdues derivades 
de la baixada de les ràtios i, així, poder mantenir la seva activitat durant el curs. També 
demana que es vetlli pel compliment dels ajuts compromesos pel Departament 
d’Educació en el pla de rescat —és important que tothom compleixi aquest punt.
En darrer lloc, demana als grups que es posicionin clarament en relació amb l’IVA a 
l’educació privada. A parer del seu grup, només el fet d’haver plantejat la possibilitat 
d’eliminar l’exoneració de l’IVA als centres privats ja és greu.

La Sra. SENDRA indica que el Grup Municipal d’ERC està totalment d’acord que cal 
posar en valor el paper de l’educació de la petita infància i la necessitat de difondre 
aquesta educació a tota la població —aquest grup ha presentat iniciatives en aquest 
sentit a la Comissió de Drets Socials en reiterades ocasions—, atès que és la primera 
baula de l’ascensor social del país, així com la política més efectiva per combatre les 
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desigualtats, i posa de manifest que en tots els barris de Barcelona hi ha desigualtats 
molt greus pel que fa a educació de la petita infància, sobretot en el cas de 2-3 
(l’efectivitat a Ciutat Vella és del 40%, mentre que a Sarrià - Sant Gervasi és del 90%).
Coincideix també que l’escola bressol privada té avui un paper important: gairebé la 
meitat dels nens de 0-3 anys escolaritzats estan a l’escola bressol privada i, per tant, és 
important donar-hi suport perquè hi arribin els ajuts de l’ICO i del Ministeri. Afirma que 
la Generalitat n’és conscient i, per això, ja a l’agost va activar 9 milions d’euros i en 
aquest moment ja s’ha tancat el suport per a 568 escoles i n’hi ha 259 més que estan en 
converses perquè hi mancava informació administrativa (el 2 de novembre passa a 
Intervenció i es publicarà al DOGC). Entén, doncs, que el suport a l’escola bressol 
privada i la consciència del paper social i educatiu que té avui aquesta escola a 
Barcelona és evident, i la Generalitat hi ha actuat i ho ha fet ràpidament.
Aquest grup, però, no troba bé que la proposició barregi l’escola bressol, on la presència 
de la privada avui és una necessitat i compleix un paper social, amb l’escola privada 
general, que no té aquest paper ni aquest percentatge d’actuació a la ciutat, i que es faci, 
a més, parlant d’una modificació de l’IVA que l’Estat ja ha dit que no aplicarà. Per això, 
el Grup Municipal d’ERC s’absté en aquesta proposició.

La Sra. MUNTÉ assenyala que el Grup Municipal de JxCat coincideix plenament que 
cal posar en valor i reivindicar el paper cent per cent educatiu de l’etapa 0-3, sempre 
respectant-ne el caràcter no obligatori, perquè està convençut del poder compensatori, 
de reequilibri de l’educació, que és clau per treballar l’equitat, segurament ara més que 
mai, i recorda que en diferents debats sobre aquesta qüestió, per exemple quan a l’inici 
de mandat van debatre l’informe sobre les oportunitats educatives, han posat de manifest 
que és totalment necessari que les persones amb més risc de vulnerabilitat social puguin 
accedir als nivells preobligatoris i postobligatoris del sistema educatiu.
Explicita que aquesta proposició parla d’un d’aquests nivells, les escoles bressol, i 
recorda que al maig el seu grup va presentar un prec en què demanava que s’habilités 
una taula amb la Generalitat, l’Ajuntament, el Consorci d’Educació i les llars d’infants 
privades per facilitar-ne la viabilitat i buscar fórmules per ajudar-les en uns moments 
certament difícils. En aquest sentit, observa que són centres que no tenen prou marge de 
beneficis per fer front a mesos sense ingressos, i en alguns casos hi ha una diferència 
salarial important entre els professionals d’aquests centres i les educadores de la pública, 
tot i tenir la mateixa responsabilitat.
Dit això, indica que el Grup Municipal de JxCat vota a favor de la proposició, si bé 
hauria volgut que aquesta tingués una visió més holística del conjunt de l’educació 
infantil, i que exigís responsabilitats també al Govern de l’Ajuntament, no només a la 
Generalitat.
Per acabar, assenyala que aquest grup és conscient —ho ha denunciat— que a les 
escoles bressol municipals no s’han abaixat les ràtios i que el reforç que es va prometre 
que tindrien per fer front a l’augment de tasques i de responsabilitat de les educadores es 
limita només a mitja hora, un reforç totalment insuficient que aquest grup continuarà 
reclamant que s’ampliï.

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs i el suport 
absolut d’aquest grup a les escoles bressol públiques i privades de la ciutat, i indica que 
aquest grup coincideix que l’educació 0-3, tot i no ser obligatòria, és important per al 
desenvolupament dels infants, així com per garantir la conciliació de la vida laboral i 
familiar. Malauradament, el Govern municipal suspèn en les decisions que pren tant en 
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relació amb les escoles bressol públiques, on té competències, com en relació amb les 
privades.
Especifica, pel que fa a la gestió de les públiques, que les escoles bressol de Barcelona 
són de les més cares d’Espanya, i subratlla que l’oposició ha demanat recurrentment que 
se’n revisi la tarifació social, que perjudica moltíssim la classe mitjana i els autònoms, 
sobretot ara amb les condicions socioeconòmiques provocades per la pandèmia. D’altra 
banda, recorda que a la darrera sessió de la Comissió de Drets Socials es va aprovar una 
proposició del Grup Municipal de Cs que demanava la retirada de la clàusula que 
implicava que els educadors suplents es quedessin a l’atur si es confinava l’escola on 
estaven fent la suplència, una idea espantosa que l’únic que faria seria contribuir a la 
precarietat laboral dels educadors. Remarca que en el debat d’aquella proposició va 
quedar clar que el Govern municipal havia de rectificar.
Pel que fa a l’escola bressol privada, explica que el Govern municipal suspèn pel nul 
suport que hi dona, tot i saber que l’escolarització es garanteix gràcies a l’escola 
concertada i a la privada en tots els àmbits, i, en el cas de les escoles bressol, les 
públiques només cobreixen el 60% de la demanda, la qual cosa implica que quatre de 
cada deu famílies que volen portar el fill a una escola bressol pública l’hagin de portar a 
la privada perquè a la pública no hi ha plaça.
A continuació, subratlla que en un context de crisi sense precedents com l’actual, amb 
un 40% de les escoles bressol de Catalunya amb problemes econòmics i en risc de 
tancar, la col·laboració entre totes les administracions i la col·laboració publicoprivada 
són especialment necessàries. Consegüentment, cal ajudar les escoles bressol a 
recuperar-se per tal que quan la situació permeti a les famílies tornar a portar els nens a 
les escoles bressol privades aquestes estiguin en condicions de garantir aquesta 
escolarització.
Tot seguit, es mostra totalment d’acord amb el pla de rescat que ha de fer la Generalitat; 
indica que moltes vegades la Generalitat sembla que dubti amb algunes afirmacions que 
fa respecte a l’escola concertada, que després rectifica, i diu a la Sra. Parera, que ha 
demanat un posicionament clar sobre el punt cinquè, que el Grup Municipal de Cs està 
totalment d’acord que es mantingui l’exempció de l’IVA a l’educació privada i 
concertada.
Clou la intervenció manifestant el suport total d’aquest grup a l’escola pública, a la 
concertada i a la privada, que en el marc de la pandèmia estan fent un esforç sense 
precedents.

El Sr. RAMÍREZ exposa que a Barcelona la xarxa d’escoles públiques per a infants de 0 
a 3 anys està composta per 5 llars d’infants del Departament d’Ensenyament, que 
gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona, i 96 escoles bressol municipals, que 
gestiona l’Institut Municipal d’Educació, i, d’altra banda, hi ha més de 500 llars 
d’infants privades, que es troben en una situació molt crítica principalment per la 
baixada de la ràtio alumnes-professor provocada per la pandèmia.
Dit això, posa de manifest que l’àmplia xarxa d’escoles bressol públiques i concertades 
de Barcelona no només ofereix una educació de qualitat i de proximitat als més petits, 
sinó que també suposa un espai per afavorir la conciliació de la vida familiar i la vida 
professional.
Tot seguit, subratlla que, si bé la lluita contra la pobresa infantil requereix intervenir en 
molts àmbits, els experts coincideixen que l’escolarització en la franja d’edat de 0 a 
3 anys és clau pels efectes beneficiosos que té en els més petits i perquè reforça la 
igualtat d’oportunitats dels nens més desafavorits, no només en termes educatius, sinó 
també en termes de salut i benestar. Actualment, però, només el 36% dels menors de 
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3 anys van a l’escola bressol, i la taxa d’escolarització oscil·la entre el 62% de les 
famílies amb més recursos i el 26% de les famílies amb menys recursos.
A continuació, critica que els darrers anys només s’hagi augmentat la xarxa d’escoles 
públiques i no s’hagin volgut concertar places amb la iniciativa privada ni s’hagi volgut 
implementar el xec escolar, decisions que han provocat que els darrers cursos la taxa 
d’escolarització hagi disminuït, així com que hi hagi hagut una mitjana de demanda no 
atesa del 44%. Subratlla que el Grup Municipal del PP sempre ha defensat involucrar les 
escoles bressol privades, ja sigui establint el xec infantil o, si no és possible, concertant 
places amb la iniciativa privada.
D’altra banda, remarca que l’eliminació de l’exempció de l’IVA de la sanitat i de 
l’educació privada prevista pel Govern espanyol perjudicaria greument l’escola 
concertada i podria afectar no només el concert pròpiament dit, sinó també les activitats 
no recollides a la subvenció, com ara les activitats extraescolars, el batxillerat i 
l’educació infantil, que majoritàriament no tenen concert.
Per aquest motiu, aquest grup vota a favor d’aquesta proposició de BxCanvi, l’esperit de 
la qual comparteix, com també comparteix la necessitat de protegir aquest col·lectiu que 
sempre ha defensat: la xarxa d’escoles bressol privades de la ciutat, les públiques i 
també les concertades.

El Sr. SUBIRATS indica que el Govern coincideix totalment amb el diagnòstic que 
recull la proposició i hi està d’acord pel que fa a la importància que té l’escola bressol, 
per tots els aspectes que s’han comentat (qüestions d’igualtat, de conciliació, de 
prevenció de la pobresa infantil, etc.).
També està d’acord que cal salvar la xarxa d’estructura d’escoles bressol privades, que a 
Barcelona compleixen una funció important i evident. Per això, l’Ajuntament ha donat 
suport a les mesures de la Generalitat, en el marc de la reunió que es va fer, mitjançant 
el fons que es va crear per pal·liar els perjudicis derivats del tancament de llars d’infants 
privades, i a través de Barcelona Activa, per generar un sistema de microcrèdits avalat 
per l’Ajuntament per a aquestes escoles.
Explica que el Govern votaria a favor de la proposició si no inclogués el punt 5, que va 
molt més enllà de l’esperit de la proposició: com ha dit la regidora Sendra, amb aquest 
punt es barreja amb l’escola bressol l’educació privada en general, i es parla d’un rebuig 
a un plantejament del Govern d’Espanya que no s’ha produït, que no figura en el 
projecte de pressupostos. El Govern municipal votarà a favor de la proposició si el grup 
proposant retira aquest punt; si no, es veurà obligat a no fer-ho.

La Sra. PARERA agraeix el vot dels grups que han donat suport a aquesta proposició 
sense cap complex —en política s’agraeix la manca de complexos—, i manifesta 
l’opinió que durant la crisi sanitària i econòmica ha quedat palesa la necessitat de revisar 
el model de finançament de les escoles bressol privades, que, altrament, no suportarien 
aquesta crisi econòmica.
Subratlla que és una cosa que cal fer urgentment, perquè es tracta d’un servei essencial 
per als infants en una edat en què necessiten socialitzar i accelerar determinats 
aprenentatges, i l’educació en aquesta etapa els ajudarà en el futur. A més, és una 
mesura d’integració per als nens que provenen d’altres països.
A continuació, explica que han volgut parlar de l’IVA en aquesta proposició perquè tots 
els grups representats al Plenari tindran opció de presentar esmenes en els pressupostos 
generals de l’Estat i votaran aquests pressupostos al Congrés dels Diputats, i, per tant, 
volien saber quin era el seu posicionament respecte d’aquest punt. Afegeix que, a parer 
d’aquest grup, és una autèntica frivolitat que el Govern de l’Estat hagi llançat aquest 
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globus sonda, perquè, un cop més —ja ha passat molts cops—, es qüestiona el sistema 
educatiu i s’estigmatitzen l’educació privada i l’educació concertada, i és gravíssim, 
com també preocupant, que s’enviï el missatge que l’educació no es considera servei 
essencial només perquè l’ofereix un privat o un concertat.
Per acabar, observa que si finalment es tanquen uns pressupostos generals de l’Estat 
amb aquest increment, les llars d’infants el patiran i els seus problemes econòmics 
s’agreujaran encara més, i també el patiran les famílies, a les quals s’apujarà el cost de 
l’educació dels fills enmig d’una crisi econòmica importantíssima. Demana reflexió 
sobre aquesta qüestió.

La Sra. BARCELÓ diu al Sr. Subirats que és contradictori que vulgui donar suport a 
l’educació i alhora vulgui augmentar la pressió fiscal a la comunitat educativa 
concertada i privada en uns moments de pandèmia i quan fan una feina importantíssima 
per garantir l’escolarització al país.

El Sr. SUBIRATS assegura que el Govern no té cap complex en relació amb aquesta 
proposició i diu a la Sra. Parera que si aquesta parlés només de l’educació 0-3 anys i no 
hi hagués barrejat l’educació privada en general, no estarien discutint sobre això i el 
Govern no hi votaria en contra. D’altra banda, puntualitza que aquí ningú no està en 
contra de la privada, sinó que volen prioritzar la capacitat pública en l’àmbit educatiu, i 
per això hi ha la concertada.
Lamenta que el Grup Municipal de Cs hagi fet aquesta barreja intencionadament i que 
no hagi volgut retirar aquesta part de la proposició, cosa que fa que el Govern hi voti en 
contra.

ES REBUTJA aquesta proposició/declaració de grup amb divuit vots en contra —
emesos pels Srs. i les Sres. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Badia, Martín, 
Rabassa, Serra i Tarafa, els Srs. i les Sres. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, 
Marcè, Alarcón i Alemany—, deu abstencions —emeses pels Srs. i les Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol—, i tretze 
vots a favor de la resta de membres del Consistori.

b) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/1345) Instar el Govern municipal a la creació d’un grup de treball específic i el 
nomenament d’una persona comissionada o responsable de reconegut prestigi al 
capdavant, per tal que identifiqui i impulsi projectes susceptibles de rebre finançament 
de fons europeus (com el New Green Deal o el Next Generation EU), i de tots aquells 
que l’Estat i/o la Generalitat estableixin, per la recuperació i reconversió econòmica de 
la Ciutat. Que ambdues figures siguin aprovades pel Plenari del Consell Municipal. 

El Sr. CORONAS posa de manifest que la Unió Europea ha anunciat que farà front als 
efectes econòmics de la pandèmia a través d’una operació inèdita: un endeutament de 
750.000 milions d’euros per finançar ja sigui mitjançant préstec o a través de 
transferències, plans de recuperació i reforma que presentin els estats membres. En el 
cas de l’Estat espanyol, això podria suposar aproximadament 70.000 milions d’euros en 
transferències i un import equivalent en préstec.
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Observa que no és el primer cop que la Unió Europea transfereix recursos a l’Estat 
espanyol. De fet, és un dels estats membres que més n’ha rebut al llarg de la seva 
història, sense que això hagi evitat, per exemple, la necessitat d’un rescat el 2012, fruit 
d’un ús ineficient dels recursos rebuts, que, malauradament, ha estat una constant que 
cal desitjar que no es torni a repetir.
El Grup Municipal d’ERC opina que la participació de les ciutats i les àrees 
metropolitanes en la gestió d’aquests fons pot contribuir a un ús més eficient d’aquests, 
amb la definició i l’impuls de projectes de rendibilitat socioeconòmica contrastada, que 
hauran de ser també de reconversió i transformació urbana i productiva.
Pensa també que al llarg de la sessió han comentat diversos exemples d’àmbits on els 
recursos procedents d’aquests fons serien molt importants, com ara les ordenances 
fiscals, els ajuts necessaris per als sectors més afectats per la crisi i el Besòs-Maresme.
A parer d’aquest grup, els recursos extraordinaris serviran precisament per alliberar 
altres recursos del pressupost municipal per poder fer més i millors polítiques per a la 
ciutadania, i el 2021 és una finestra d’oportunitat que es podrà allargar a través 
d’aquests fons als anys següents.
En aquest context, el Grup Municipal d’ERC presenta aquest prec, que enuncia.

El Sr. MARTÍ GRAU indica que el Govern comparteix l’esperit del prec i que, tal com 
han expressat al llarg de la sessió, cal aconseguir recursos de la Generalitat, de l’Estat i 
de la Unió Europea, que està intentant mobilitzar una quantitat important de milions.
Tot seguit, comenta que és curiós que quan es parla d’Europa no es parli de «pluja de 
milions», com sí que es fa en altres casos, i observa que aquests recursos han de rebre 
l’aprovació dels parlaments de tots els estats que componen la Unió Europea, de manera 
que no serà fàcil. Per això, considera que potser és una mica d’hora per engegar tot el 
mecanisme a què fa referència el prec. D’altra banda, tampoc no creu que això s’hagi de 
fer a través d’un prec. A parer seu, aquesta qüestió caldria tractar-la en el marc de la 
negociació pressupostària.
Assenyala que el seu grup al Parlament Europeu ha impulsat una esmena en els acords 
que està prenent en aquest moment el Parlament per tal que com a mínim el 10% dels 
fons del Next Generation siguin gestionats directament per les ciutats. Entén que el que 
s’ha de fer és això: aconseguir que les ciutats tinguin alguna cosa a dir sobre aquests 
diners, i, en el marc del debat pressupostari, es veurà si són necessaris grups d’experts, 
persones de reconegut prestigi, i quina és la millor manera d’escollir-los.

El Sr. CORONAS celebra que el Govern almenys comparteixi el fons del prec —no ho 
dubtava pas—, que proposa fórmules alternatives a les emprades fins ara, que s’ha 
comprovat que no són les millors. Per exemple, hi ha hagut problemes amb els FEDER, 
amb projectes que no estaven prou avançats ni treballats, i amb demandes de coses que 
no entraven en l’àmbit concret del conveni, que es referia a projectes de smart city. A 
parer seu, en aquest cas aportar recursos extraordinaris és de vital importància.

El Sr. MARTÍ GRAU explica que la Unió Europea va decidir que tot el que no s’hagués 
gastat dels FEDER es podia dedicar a fer front a la pandèmia, i l’Ajuntament de 
Barcelona va demanar que allò que encara no estava justificat (gairebé 20 milions 
d’euros), se li transferís, però la Generalitat ha dit que no. Afirma que, si es decideix
transferir-ho, Barcelona ho gastarà tal com marca la Unió Europea, i assenyala que ja 
s’han encarregat projectes en l’àmbit municipal i en l’àmbit del Pla estratègic de la regió 
metropolitana, amb un encàrrec específic per veure quins són els projectes que es poden 
ajustar més als principis del Next Generation, i, quan tot això vagi madurant i se sàpiga 
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de quina manera s’han de presentar els projectes (per la via de la concurrència, 
convencent l’Estat, convencent la Generalitat, etc.), serà el moment de decidir de quina 
manera políticament i simbòlicament cal fer l’impuls per aconseguir aquests recursos.

NO ACCEPTAT

2. – (M1923/1346) Que l’Ajuntament de Barcelona reconegui les greus deficiències en el 
servei de cita prèvia de les OACs municipals i, en conseqüència les doti de personal, de 
formació i de mitjans tècnics per acabar amb les disfuncions i els bloquejos que lesionen 
greument els drets de ciutadania de les persones migrants, especialment aquelles que es 
troben en situació de major vulnerabilitat. 

La Sra. ALAMANY comenta que, si bé fa vint anys que va començar el segle XXI, de 
vegades seguim funcionant com en el segle XX, i en aquest país hi ha hagut molts 
canvis, però malauradament la ciutadania no es troba unes institucions que hi estiguin 
adaptades, la qual cosa té conseqüències (i quan la política no està a l’altura, qui 
acostuma a pagar-ho són sempre els mateixos). En posa com a exemple el fet que avui 
sigui pràcticament impossible accedir a alguns tràmits que són de vital importància a 
l’Ajuntament, unes dificultats que afecten tots els barcelonins i barcelonines, però que 
afecten especialment la població més vulnerable. Aquest bloqueig s’afegeix al col·lapse 
de les comissaries de la Policia Nacional, que dona cites «amb comptagotes». A més, tal
com han exposat alguns advocats d’estrangeria, hi ha revenda de cites prèvies per 
imports de fins a 400 o 500 euros. Entén que la mala gestió és un cas clar de 
discriminació i maltractament cap a la ciutadania i que tothom està d’acord que això no 
pot seguir passant.
El Grup Municipal d’ERC entén que s’ha de notar que el Govern de l’Estat té els 
mateixos partits que el Govern municipal, i per això avui demana dues coses a aquest 
últim: que de la mà del Govern de l’Estat es doti del personal i els mitjans tècnics 
necessaris per posar fi al bloqueig en els tràmits d’estrangeria, i que solucioni el 
bloqueig de les cites prèvies a les oficines d’atenció ciutadana. Respecte d’això, explica 
que l’endemà de la sessió de la Comissió de Presidència, on es va dir que el tema ja 
estava resolt, va intentar reservar cita a través del web de l’Ajuntament i va ser 
impossible.
Subratlla que han de plantejar solucions i ser útils a la gent —està convençuda que tant 
el Govern com l’oposició volen el millor per a la ciutat—, i que no serveixen ni les 
excuses, ni els eslògans ni les bones intencions, sinó que la ciutadania necessita 
respostes concretes.

La Sra. ALCALDESSA indica que el que demana el prec que consta per escrit, que es 
dotin de recursos les oficines d’atenció a la ciutadania, ja s’està fent, i nega que aquestes 
oficines estiguin en situació de col·lapse.
D’altra banda, assegura que a Barcelona sí que s’estan fent els tràmits d’empadronament 
i d’arrelament, mentre que a molts altres municipis catalans no és així, malgrat ser 
obligatori per llei, i això fa que, igual que en altres serveis que ofereix la ciutat, veïns i 
veïnes que no troben aquest servei en altres municipis vinguin a Barcelona. Per tant, 
Barcelona està atenent veïns i veïnes de la ciutat i d’altres ciutats, com passa en altres 
serveis.
Subratlla que a Barcelona tothom que presenti la documentació necessària s’hi pot 
empadronar; tothom qui viu a Barcelona és considerat veí o veïna de la ciutat, 
independentment de la seva situació administrativa, i té una política d’empadronament 
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que ha estat una referència reconeguda internacionalment, perquè ha facilitat 
l’empadronament de les persones d’origen estranger activant l’empadronament fins i tot 
sense domicili fix, la qual cosa ha facilitat l’accés de moltes persones migrades a serveis 
municipals i d’altres administracions.
Informa que ahir mateix el regidor Marc Serra es va reunir amb representants d’altres 
municipis de l’àrea metropolitana per parlar sobre la necessitat que altres municipis 
implementin la mateixa política d’empadronament que està implementant Barcelona, i 
remarca que, en el context de la crisi actual, l’empadronament és més important que 
mai. Malauradament, però, desenes d’ajuntaments incompleixen la llei, i això s’ha de 
solucionar ràpidament, perquè sense padró es posa en risc el dret a la salut, a 
l’escolarització o als serveis socials, drets bàsics que especialment ara cal blindar.
D’altra banda, assenyala que Barcelona ha anat més enllà encara i ha fet també un 
document de veïnatge i l’informe d’arrelament —els darrers dos anys se n’han expedit 
uns 6.000— per reforçar les persones més vulnerables a les quals feia referència la 
Sra. Alamany.
Per acabar, posa de manifest que, si bé els tràmits d’estrangeria depenen de 
l’Administració central, l’Ajuntament de Barcelona assessora i acompanya de forma 
gratuïta a través del SAIER, i ja ha traslladat a l’Administració central la necessitat de 
reforçar el personal i els recursos necessaris perquè s’atengui les persones de forma 
digna al més aviat possible.

La Sra. ALAMANY respon que més que a polítiques d’empadronament, el prec fa 
referència a uns recursos insuficients, i convida l’alcaldessa, que entén que no accepta el 
prec, a intentar demanar cita a través del web de l’Ajuntament per a algun dels tràmits 
que ha esmentat.
Dit això, insisteix que han de plantejar solucions i ser útils, i subratlla que hi ha moltes 
entitats que esperen una resposta sobre aquesta qüestió.

La Sra. ALCALDESSA insisteix que l’Ajuntament ja està fent el que demana el prec, i 
exposa que el 18 de maig va reobrir l’OAC de Sant Miquel i des del juny totes les 
oficines estan obertes amb el màxim de capacitat permès per motius sanitaris; s’han 
adaptat i simplificat 107 tràmits en línia, i se n’han creat 25 de nous a l’oficina virtual. 
Afegeix que hi ha moltes altres dades positives, però, per manca de temps, no en pot 
facilitar més.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/1351) Que el govern municipal, de manera urgent, elabori i presenti un Pla de 
cohesió social i lluita contra el racisme als barris de la ciutat adaptat a la situació actual i 
que inclogui: - Un estudi dels barris de la ciutat que estan experimentant episodis de 
xenofòbia o que manifesten indicadors que fan pensar que els poden experimentar. - Un 
Pla d’acció que cerqui, per una banda, facilitar al màxim la informació dels recursos i 
ajuts disponibles de totes les administracions en aquelles zones on la vulnerabilitat s’ha 
fet més evident en els darrers mesos. A més, activar de manera decidida una campanya 
de difusió de la Xarxa BCN Antirumors i de totes les activitats a disposició de les 
entitats, per trencar amb els rumors i falsedats que l’extrema dreta utilitza, així com 
sessions formatives pel teixit social i associatiu dels barris per facilitar la detecció de 
possibles escenaris de risc. - Dins del Pla de Cohesió Social i lluita contra el Racisme als 
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barris haurà de constar un apartat que especifiqui els recursos econòmics i humans que 
s’hi dedicaran, així com un procés de seguiment i avaluació periòdica. 

La Sra. MUNTÉ posa de manifest que, si bé encara no se sap quina serà la magnitud de 
la crisi social i econòmica que estem vivint, sí que s’intueix que és la pitjor de les 
darreres dècades, amb un impacte que afecta sobretot les persones més vulnerables i els 
sectors amb poblacions més precàries, i la història mostra que aquestes crisis tan greus 
propicien un terreny fèrtil per als discursos xenòfobs, autoritaris i excloents. En posa 
com a exemples el cas de França, amb la pujada del Front Nacional; el de Grècia, amb 
Alba Daurada, i el de l’Estat espanyol, on l’extrema dreta disposa de potents altaveus 
mediàtics (esmenta Vox i l’intent fallit de moció de censura a l’Estat la setmana 
passada).
Observa que no és casual que els darrers mesos hagi augmentat la presència de 
l’extrema dreta en barris de la ciutat on ha augmentat la vulnerabilitat dels veïns i 
veïnes, a qui l’extrema dreta constantment ofereix solucions fàcils, però que en realitat 
són falses i enganyoses, i esmenta el Baròmetre municipal, que indica que el nombre 
d’enquestats que consideren que els problemes associats a la immigració són el principal 
problema de Barcelona es multiplica per tres respecte al Baròmetre de desembre de 
2019. A més, aquest percentatge s’enfila fins al 13% a diferents districtes de la ciutat.
Indica que, davant del nou escenari, molt preocupant, el Grup Municipal de JxCat 
proposava un pla nou, amb el convenciment que cal preparar mesures contundents per 
barrar el pas a l’extrema dreta, però el Govern li ha plantejat una transacció que elimina 
aquest concepte de pla. Aquest grup preferia el text inicial, que entén que recollia una 
aproximació més valenta al problema, però ha acceptat la transacció perquè l’objectiu 
del prec és, principalment, que es reforcin tots els instruments disponibles per prevenir 
els discursos racistes, que són estigmatitzadors i només busquen el xoc entre persones 
vulnerables a la ciutat. Amb aquest objectiu, el prec demana concretament un estudi dels 
barris que experimenten aquests episodis de xenofòbia, que es faciliti al màxim la 
informació dels recursos i ajuts disponibles de totes les administracions a les zones on la 
vulnerabilitat s’ha fet evident, i que s’activi una campanya de difusió de la Xarxa BCN 
Antirumors.

La Sra. ALCALDESSA posa de manifest que el Govern comparteix totalment la 
preocupació per l’augment de discursos racistes i d’extrema dreta que s’està produint 
arreu del món, i observa que aquests discursos juguen sobretot amb la por i amb la 
manca de recursos, i, en una crisi econòmica i social com l’actual, intenten assenyalar 
els més febles i els més vulnerables.
Subratlla que el rebuig del Govern municipal a aquests discursos és absolut: Barcelona 
és una ciutat oberta, democràtica, orgullosament diversa i, per tant, aquests discursos 
clarament feixistes, filofeixistes, racistes i discriminatoris no hi són benvinguts, i 
l’Ajuntament aportarà totes les eines possibles per defensar la cohesió social i per 
mantenir la lluita contra el racisme que caracteritza el conjunt de la ciutat, que té un 
teixit associatiu molt fort en aquest sentit, a qui cal donar tot el reconeixement.
Dit això, indica que moltes de les mesures que demana el Grup Municipal de JxCat ja 
s’estan implementant i es reforçaran sempre que es pugui. Esmenta l’Oficina per la No 
Discriminació, un servei pioner que impulsa no només formacions i accions de 
sensibilització, sinó també processos de mediació i acompanyament en la denúncia, 
quan és necessari, en casos greus de discriminació, i esmenta també la feina de la Xarxa 
Antirumors, un servei històric a l’Ajuntament que està molt ben valorat, format per més 
de 470 entitats i més de 600 persones i que es va ampliant any rere any. Posa de 
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manifest que, tot i el context actual, vinculat amb la COVID, s’ha readaptat l’activitat 
d’aquesta xarxa, ja que per a l’Ajuntament aquesta línia de treball és prioritària i, per 
tant, cal reforçar-la, d’acord amb el diagnòstic presentat per la Sra. Munté.
A continuació, assenyala que el compromís ferm amb l’antiracisme de l’Ajuntament es 
reflecteix també en formació interna a través dels recursos disponibles en drets humans, 
amb BCN Antirumors o l’Espai Avinyó (s’estan formant més de 4.000 persones amb 
l’ajut de les entitats especialitzades), i s’estan duent a terme accions d’integració, com 
ara el Hostel Backstation, que va visitar fa uns dies, amb 40 joves que estaven en una 
situació de sense llar, la majoria després d’haver passat per la DGAIA, i avui tenen una 
llar amb un acompanyament, amb una entitat especialitzada per trobar famílies que 
tutoritzin i permetin una integració real.
D’altra banda, observa que, a més de fomentar aquest tipus d’iniciatives, cal reforçar 
amb totes les administracions els serveis públics (sanitat, educació i habitatge) per oferir 
la millor resposta, i remarca que hi han de continuar treballant tots plegats.

ACCEPTAT amb el redactat següent:

Que el govern municipal, de manera urgent, prioritzi i potenciï les polítiques 
públiques per la cohesió social i la lluita contra el racisme als barris de la ciutat 
adaptat a la situació actual i que incloguin: - Un estudi dels barris de la ciutat que 
estan experimentant episodis de xenofòbia o que manifesten indicadors que fan 
pensar que els poden experimentar. - Facilitar al màxim la informació dels recursos i 
ajuts disponibles de totes les administracions en aquelles zones on la vulnerabilitat 
s’ha fet més evident en els darrers mesos. A més, activar de manera decidida una 
campanya de difusió de la Xarxa BCN Antirumors i de totes les activitats a 
disposició de les entitats, per trencar amb els rumors i falsedats que l’extrema dreta 
utilitza, així com sessions formatives pel teixit social i associatiu dels barris per 
facilitar la detecció de possibles escenaris de risc. - Especificar els recursos 
econòmics i humans que s’hi dedicaran, així com un procés de seguiment i avaluació 
periòdica. 

4. – (M1923/1352) Que el govern municipal impulsi amb caràcter d’urgència una línia 
d’ajuts directes per sales de cinema independents que acreditin tenir un projecte cultural 
de proximitat i valor afegit i per la ciutat, per garantir-ne la continuïtat i/o afavorir la 
reobertura d’aquelles que fruit de la crisi generada per la covid-19, ja han hagut de 
tancar les seves portes. 

El Sr. MASCARELL observa que en aquesta sessió han parlat de grans preocupacions 
per sectors sencers, molt afectats per la pandèmia i per assumptes summament 
importants que afecten moltíssima gent, però també hi ha àmbits de dimensió 
aparentment petita que tenen una notable importància per determinar la qualitat tant de 
les solucions que es donen com de la mateixa ciutat —entén que tothom hi està d’acord. 
En relació amb això, el Grup Municipal de JxCat demana al Govern municipal que 
impulsi amb caràcter d’urgència una línia d’ajuts directes per a sales de cinema 
independents que acreditin tenir projectes culturals de proximitat, per contribuir a 
garantir la continuïtat i la reobertura de les sales que han hagut de tancar les portes o que 
estan a punt de fer-ho com a conseqüència de la crisi generada per la COVID.
Afegeix que la pandèmia ha comportat el tancament definitiu, entre d’altres, de Cinemes 
Méliès i del Zumzeig (Sants), i tenen dificultats el Texas (Gràcia), el Girona i els Verdi. 
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Subratlla que aquestes sales les va començar a matar la indiferència de temps passats i la 
COVID les està rematant, i necessiten una estratègia de suport.

El Sr. SUBIRATS indica que el Govern està molt d’acord amb aquest prec i exposa que, 
tal com ja ha anat informant, hi ha hagut diverses convocatòries d’ajuts a les quals les 
sales de cinema i altres espais audiovisuals s’hi han anat presentant. Concreta que es van 
atorgar 37 ajuts en l’àmbit del cinema i l’audiovisual; subvencions en el marc de la 
convocatòria d’ajuts a l’IBI cultural per a 17 sales; es va donar suport a les 6 sales que 
van sol·licitar ajuts per a la seguretat per la COVID, i actualment hi ha mesures en 
l’àmbit de la investigació visual que reben un suport específic.
Dit això, assenyala que, davant d’una situació que és molt complicada, el Govern 
municipal fa tots els esforços necessaris, en contacte permanent amb el sector, per poder 
tirar endavant i ajudar a la millora de la situació.
Pels motius exposats, el Govern accepta el prec i espera que puguin treballar plegats per 
tirar-lo endavant.

El Sr. MASCARELL agraeix l’acceptació del prec i observa que, independentment de si 
en aquest cas Barcelona rep algun premi internacional o no —l’alcaldessa sovint fa 
servir la idea que la ciutat rep guardons de tot arreu per magnificar les coses que es 
fan—, la cultura de proximitat (els ateneus, el món associatiu, els petits centres de 
cultura, etc.) determina la qualitat democràtica de la ciutat, el seu caràcter participatiu, la 
seva proximitat —està convençut que el Sr. Subirats hi està d’acord—, i, en definitiva, 
la sociabilitat que ha fet de Barcelona un lloc on les persones han tingut l’oportunitat de 
compartir la mateixa construcció de la ciutat. A parer del Grup Municipal de JxCat, 
encara que això sembli una cosa menor en el context d’aquesta pandèmia, aquestes 
coses determinen el caràcter profund de la ciutat, i per això considera especialment 
important que el Govern accepti aquest prec i posi en pràctica totes les polítiques i les 
eines necessàries perquè això tiri endavant.

El Sr. SUBIRATS es mostra molt d’acord amb la preocupació expressada pel 
Sr. Mascarell, que ha explicat molt bé el paper que tenen les sales de cinema —les 
llibreries també tenen una funció molt semblant a escala de barri i de teixit social, però 
en aquest cas han sortit millor parades que les sales de cinema de proximitat—, i 
subratlla que cal fer un esforç perquè aquest teixit segueixi exercint la funció que 
exerceix.
D’altra banda, indica que el Govern està en contacte amb treballadors i amb la 
plataforma veïnal per mirar de trobar una solució per al problema dels Cinemes Texas, i 
està totalment disposat a treballar per buscar solucions per a altres casos.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1343) Que el Govern Municipal garanteixi l’accés als serveis socials i augmenti 
els recursos destinats a ajudar les dones que afronten soles un embaràs i/o la criança dels 
seus fills i estan en situació de pobresa o risc d’exclusió social. 

La Sra. BARCELÓ recorda que aquest matí el Govern municipal parlava de l’estratègia 
de lluita contra la feminització de la pobresa, una estratègia que té el suport del Grup 
Municipal de Cs, preocupat també per una realitat específica en relació amb això, la de 
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les dones en situació de risc d’exclusió social o pobresa que afronten soles l’embaràs o 
la criança dels fills petits i no disposen de recursos per part dels Serveis Socials de 
Barcelona, on hi ha bons professionals, però també hi ha manca de recursos.
Assenyala que hi ha un temps d’espera per accedir als Serveis Socials de la ciutat i 
sovint els mateixos Serveis Socials fan derivacions a entitats privades perquè puguin 
ajudar aquestes dones, que no reben cap subvenció per part de l’Ajuntament. A més, de 
vegades hi ha una manca de coordinació entre el SAIER i els Serveis Socials.
Davant d’aquesta situació, aquest grup presenta aquest prec —l’enuncia—, que no és el 
primer cop que presenta —entén, després d’haver parlat ahir amb la tinenta d’alcalde, 
que avui sí que s’hi posaran d’acord.

La Sra. PÉREZ indica que en la conversa esmentada per la Sra. Barceló es va parlar 
sobre ajuts econòmics extraordinaris, sobre les targetes moneder i sobre qui s’està 
adreçant als centres de Serveis Socials: en la majoria dels casos, dones, i assenyala que 
al Govern el preocupa específicament aquest tema i és conscient que, tot i que Serveis 
Socials està fent molt bona feina, sempre es pot seguir millorant i adreçar-se directament 
al col·lectiu de dones monoparentals, ja que es calcula que la pobresa augmentarà entre 
4 i 6 punts i, si això acaba sent així, les dones monoparentals poden arribar a superar el 
40% de la pobresa, una previsió molt preocupant.
Dit això, esmenta algunes de les actuacions que ja existeixen en aquest àmbit, com ara el 
cangur municipal, que s’adreça justament a les famílies monoparentals —la pobresa 
femenina no és només una pobresa econòmica, sinó que també és una pobresa de 
temps—; el suport a adolescents i joves embarassades a través de l’ASSIR; 
intervencions específiques a dones embarassades consumidores de drogues; temes de 
salut mental perinatal, i recursos adreçats específicament al suport educatiu i parental en 
els espais familiars.
Per acabar, indica que el Govern accepta el prec —i l’agraeix— perquè entén que cal 
seguir millorant l’atenció a les famílies monoparentals i ja ha començat a fer un estudi 
sobre com fer-ho, sobre com millorar la intervenció que s’està fent aplicant totes les 
mesures possibles.

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i esmenta el cas d’una dona de fora de 
Barcelona que feia un any que estava empadronada a la ciutat, però Serveis Socials la 
derivava al SAIER i el SAIER la derivava a Serveis Socials, i entre derivacions i 
derivacions, no era atesa.
A parer del Grup Municipal de Cs, també és important col·laborar amb altres entitats 
privades que estan oferint els recursos que els Serveis Socials no tenen, perquè hi ha una 
manca d’atenció global, o ajuts puntuals que també s’acaben.
Per acabar, observa que feia cinc anys que aquest grup demanava el que demana aquest 
prec —quan una proposta val la pena, cal insistir-hi els cops que faci falta, tant en 
política com a la vida en general—, i anuncia que ara insistirà en el seguiment del 
compliment del prec per garantir aquests ajuts a les dones que realment ho necessiten i a 
les famílies monoparentals.

La Sra. PÉREZ puntualitza que el fet de parlar de xarxa comunitària i de solucions de 
ciutat a problemes de ciutat implica connectar-se amb aquest teixit comunitari, amb 
aquestes entitats que poden donar seguiment als casos, però això no treu responsabilitat 
a la feina que fan els Serveis Socials. A parer seu, és important, sobretot en un moment 
com l’actual, que la cohesió social sigui treballada des de les institucions públiques, les 
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entitats i els moviments socials, per donar una millor resposta a les necessitats de la 
ciutadania.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

6. – (M1923/1354) Que el Govern Municipal posi en marxa el més aviat possible el 
mecanisme de cooperació entre l’Ajuntament i les diverses organitzacions econòmiques 
i socials per concórrer a convocatòries i licitacions del programa Next Generation EU 
previst al Pacte per Barcelona i, en un termini de 3 mesos, presenti al Consell Municipal 
una relació dels diferents projectes concrets que aspiraran a rebre finançament del 
programa, per tal de reforçar-los com a projectes de ciutat. 

El Sr. VALLS posa de manifest que les previsions per a l’economia espanyola que fan 
diferents organitzacions internacionals, com ara el Fons Monetari Internacional o 
l’Organització Mundial de Comerç, són inquietants, dolentes i pitjors que les de la 
majoria de països de la zona euro. D’altra banda, la situació econòmica a Barcelona ja és 
greu: l’atur ha augmentat proporcionalment més que al conjunt de Catalunya, segons el 
darrer informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona, i moltes empreses i 
comerços han tancat, especialment els relacionats amb el turisme i l’hostaleria i amb 
l’oci i la cultura en general.
A continuació, explica que els fons europeus del programa de reconstrucció Next 
Generation UE només s’oferiran a projectes concrets que reuneixin una sèrie de 
condicions, tot i que encara resten moltes qüestions per aclarir, i, si bé encara no se sap 
quan s’activarà el programa ni quins terminis tindrà el procés administratiu per elevar 
propostes als diferents àmbits de govern autonòmic i central, la necessitat d’accedir a 
aquests fons per reactivar l’economia de la ciutat és urgent. D’altra banda, indica que en 
el marc de l’Agenda 2030 de Barcelona es volen identificar 50 projectes estratègics i 
infraestructures de salut, mobilitat, energia, recerca i transformació digital per a la 
transformació econòmica urbana de Barcelona —la llista amb aquests 50 projectes ha 
d’estar aprovada el primer trimestre del 2021—, i el Pacte per Barcelona assolit al juliol 
planteja la creació d’un mecanisme de cooperació entre l’Ajuntament i les diverses 
organitzacions econòmiques i socials per concórrer a convocatòries i licitacions del Next 
Generation, així com d’altres organismes internacionals.
Per tot això, el Grup Municipal de BxCanvi demana avui al Govern municipal que posi 
en marxa aquest mecanisme de cooperació publicoprivada al més aviat possible.

El Sr. COLLBONI agraeix el prec, que el Govern accepta, i confirma que els fons Next 
Generation donen una gran oportunitat al país i a la ciutat per avançar en els àmbits 
identificats com a prioritaris tant en el Pacte per Barcelona com en el mateix Pla de 
Govern de la ciutat, que impliquen fer servir la transformació digital, la transició 
ecològica i la recuperació social en benefici no només d’accelerar els canvis que 
l’economia i la societat necessiten, sinó també de posar-ho al servei de la ràpida 
reactivació de l’economia.
Pel que fa al termini de presentació dels 50 projectes estratègics, explica que, si bé el 
calendari s’ha retardat per la manca d’acord que encara hi ha en alguns estaments
europeus, ja s’han produït trobades informals amb altres administracions, especialment 
amb el Govern d’Espanya, que és qui administra en primera instància aquests fons; amb 
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algunes entitats de caràcter tecnològic, i amb empreses que en aquests moments busquen 
partenariat públic per dur a terme inversions molt interessants per a la ciutat i per al país.
A continuació, informa que els projectes que s’estan analitzant (propis de l’Ajuntament 
o fets amb altres administracions o empreses), a banda de ser projectes de transformació 
digital, ecològica i social, han de tenir certa envergadura i han d’estar prou madurs per 
ser executables en el mitjà termini, ja que són recursos que tant la Unió Europea com 
l’Estat espanyol tenen interès que s’executin al més aviat possible.
D’altra banda, informa que el Govern municipal treballa no només perquè sigui 
l’Ajuntament de Barcelona qui canalitzi o qui rebi els fons, sinó també, i d’una forma 
molt intensa, perquè siguin projectes que passin a Barcelona, ja que en aquests moments 
hi ha empreses que estan valorant on posar en marxa alguns projectes en el conjunt 
d’Espanya. Així, el Govern està duent a terme aquesta tasca «diplomàtica» per tal que 
tot i que l’Ajuntament no hi participi directament, passin a la ciutat.

ACCEPTAT

c) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

1. – (M1923/1358) Quants habitatges protegits han obtingut llicència d’obres en aplicació de 
la norma que estableix la reserva obligatòria del 30% per a habitatge protegit en les 
noves promocions residencials, des que aquesta va entrar en vigor el desembre de 2018 
fins a l’actualitat? 

La Sra. GUILARTE formula la pregunta.

La Sra. ALCALDESSA explica que, atès que la mesura del 30% no és una mesura a curt 
termini perquè implica un canvi estructural, els resultats es veuran a llarg termini. A 
més, recorda que diversos grups municipals van demanar que els mesos en què es 
tramitava, no es fes moratòria de les llicències, i això va fer que molts privats 
presentessin una setantena de projectes que s’han estat tramitant sense el 30%, perquè 
no hi havia moratòria, contràriament a allò que defensava el Govern municipal. Això no 
obstant, i malgrat la pandèmia, que ha fet que les obres estiguessin mesos aturades, els 
efectes de la mesura ja comencen a arribar: en aquest moment, entre llicències 
concedides i les que estan acabant el tràmit, hi ha nou promocions on s’està aplicant el 
30%, la qual cosa significa aproximadament una quarantena d’habitatges de protecció 
oficial fets per privats que abans no hi haurien estat, i hi ha una vintena de promocions 
en estudi. En total, doncs, es guanyarien 150 pisos protegits amb la mesura del 30%.

La Sra. GUILARTE observa que el nombre d’habitatges obtinguts en dos anys gràcies a 
aquesta mesura es podria qualificar de ridícul si es té en compte que es prometia 
aconseguir-ne 600, i recorda que el Grup Municipal de Cs es va oposar a aquesta mesura 
perquè era conscient del resultat negatiu que havia tingut en ciutats com ara Nova York 
o Montreal, on es va aplicar fa més de trenta anys i va ser un fracàs.
Subratlla que dels resultats obtinguts per la mesura es desprèn que aquesta només ha 
servit per frenar el sector de la construcció en un moment econòmic summament delicat, 
i ha provocat una reducció dràstica dels aproximadament 1.000 habitatges que el sector 
privat aportava anualment a la ciutat. L’alcaldessa, ben conscient d’això, la setmana 
passada es va desdir de la promesa electoral d’augmentar el percentatge fins al 50%,
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argumentant que no és el moment. Remarca que del que no és moment —i no ho és 
mai— és de bloquejar un sector productiu com el de la construcció d’habitatges, que 
genera molta ocupació a la ciutat, a partir d’experiments que ja s’ha demostrat que són 
un fracàs absolut i responen bàsicament a posicionaments ideològics caducs.

La Sra. ALCALDESSA diu a la Sra. Guilarte que, com és normal, el Govern municipal 
discrepa del Grup Municipal de Cs: per al Govern, l’habitatge és un dret fonamental i un 
bé de primera necessitat, de manera que cal garantir-hi l’accés de la ciutadania i emprar-
hi tots els instruments públics disponibles.
Tot seguit, indica que són l’Administració que més habitatge públic està fent a tot 
l’Estat, malgrat la pandèmia, però observa que només amb l’habitatge públic no és 
suficient, per això els privats se n’han de corresponsabilitzar.
A continuació, assenyala que la mesura fa molts anys que s’experimenta a grans capitals 
europees com ara París o Londres, on està funcionant i la construcció no s’ha aturat en 
absolut. Respecte d’això, recorda una conversa que va tenir fa uns anys amb l’alcalde de 
Londres, Sadiq Khan, i el seu regidor d’Habitatge, en què aquest últim li va dir que 
havien de tenir molta paciència, ja que al principi tindrien moltes pressions, però al final 
tothom s’hi adaptaria —això ja ha començat a passar.
D’altra banda, demana a la Sra. Guilarte que no digui que la construcció privada ha 
baixat per culpa del Govern de Barcelona: la construcció privada ha baixat a tot arreu 
perquè hi ha hagut una aturada de les obres com a conseqüència d’una pandèmia 
mundial que està afectant tothom, també la construcció.
Per acabar, subratlla que l’Ajuntament no s’ha aturat: té 2.000 pisos en marxa i 
continuarà fent promoció pública al cent per cent alhora que manté una norma que 
comença a donar resultats i que en donarà encara més en el futur, tal com ha passat a 
Londres, a París i a altres ciutats europees i mundials.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/1356) Quines noves instruccions i/o protocols de millora ha adoptat aquest 
govern municipal tant respecte a la plantilla de l’Ajuntament com a les relacions 
administratives entre els ciutadans i l’Ajuntament com a conseqüència de la segona 
onada de la Covid-19? 

El Sr. BOU posa de manifest que aquest mes la Generalitat ha dictat noves mesures 
especials de restricció per a la contenció de la COVID-19, amb especial incidència en 
les relacions personals i laborals, el transport públic i els comerços, entre altres àmbits. 
Concreta que el 25 d’octubre va dictar el Decret 127/2020, per a l’adopció de les 
mesures necessàries durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació 
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, així com la Resolució 
SLT/2620/2020, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la 
mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia.
A continuació, assenyala que la pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació 
d’excepcionalitat que s’allargarà en el temps, i en aquests moments ens trobem davant 
d’una segona onada de la pandèmia: Barcelona sumava el dimecres passat 4.854 casos i 
38 defuncions, i es planteja el confinament municipal per als caps de setmana i 
l’enduriment encara més intens de les restriccions, si calgués. Mentrestant, l’Ajuntament 
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no està prenent mesures suficients d’acord amb la situació, la qual cosa genera 
preocupació entre el personal de l’Ajuntament i la ciutadania que s’hi relaciona.
Subratlla que, en aquest moment, cal exigir un millor funcionament a l’Administració. 
Ara, en alguns districtes com ara Horta, Ciutat Vella i l’Eixample, les oficines d’atenció 
al ciutadà estan trigant entre quinze i vint dies a donar cita, i això genera angoixa als 
ciutadans. Afegeix que, si bé es poden fer tràmits telemàtics, el Govern municipal va 
anunciar fa uns dies que reduiria els tràmits administratius.
En aquest context, el Grup Municipal del PP presenta aquesta pregunta, que enuncia.

La Sra. ALCALDESSA posa de manifest que, com ja han assenyalat, ahir es van reunir 
els grups municipals per comentar les mesures de la Generalitat i l’adaptació ràpida de 
Barcelona, i observa que la segona onada de la pandèmia ha arribat després de tenir 
l’experiència i la capacitat ràpida de reorganització de la primera, i amb l’aprenentatge 
que aquella va donar, de manera que aquesta vegada en saben una mica més, i Gerència 
Municipal està fent una feina extraordinària de coordinació amb totes les àrees i tots els 
equips per adaptar-se ràpidament a la nova situació.
Pel que fa a la plantilla, exposa que, tal com es va comunicar ahir a la nit, els serveis que 
es poden desenvolupar sense presència física passen a prestar-se cent per cent de forma 
telemàtica. En la resta de serveis, quan sigui impossible desenvolupar l’activitat laboral 
a distància, ja sigui perquè no es disposa dels mitjans necessaris o perquè la feina 
requereix presencialitat —en la majoria de casos el motiu és aquest—, com passa amb 
els serveis essencials i els serveis d’atenció, es prestaran sempre garantint les mesures 
sanitàries vigents.
Informa que les persones d’aquests serveis que no viuen a Barcelona disposen del 
certificat justificatiu per poder-se desplaçar, i tothom rebrà les instruccions sobre com 
s’organitzaran els serveis de cada gerència. A més, es reforça l’atenció sanitària als 
treballadors municipals, encara que el sistema públic ara funciona molt millor que al 
principi de la pandèmia, quan ens va agafar de sorpresa i no hi havia proves. Tot i així, a 
part del sistema públic, hi ha gairebé 10.000 tests serològics, més de 600 PCR, i 
l’Ajuntament s’ha dotat d’un estoc per garantir l’assistència quan sigui necessària.
A continuació, indica que totes les oficines estan obertes des del juny, amb l’ocupació 
màxima permesa aprovada per l’autoritat sanitària competent, que ara mateix és la 
Generalitat: en una situació normal hi ha 192 posicions d’atenció, i ara se’n fan servir 
simultàniament 118 que fan l’atenció presencial, i s’ha reforçat i impulsat 
l’administració electrònica, una actuació pendent que s’havia de fer més a poc a poc, 
però que s’està accelerant. Especifica que a finals d’any prop de 300 tràmits, gairebé el 
50% del total, estaran ja habilitats per fer-se digitalment, amb la qual cosa guanyen tant 
la ciutadania com l’Administració. Afegeix que des de l’inici de la pandèmia s’han 
adaptat 107 tràmits en línia per fer-los més senzills i se n’hi afegiran 19 més abans del
desembre, i s’han creat 25 nous tràmits telemàtics.
En darrer lloc, s’ofereix per facilitar més dades per escrit, i subratlla que els tràmits en 
línia s’estan reforçant i agilitzant molt.

El Sr. BOU manifesta el desig que mitjançant la digitalització es cobreixi la demanda 
dels ciutadans.

ES DONA PER TRACTADA

3. – (M1923/1355) Quines ajudes concretes s’han destinat i estan previstes per al sector de la 
restauració i de l’oci nocturn des de l’inici de la pandèmia per fer front a les limitacions 
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de l’activitat?

El Sr. RAMÍREZ indica que, com tothom sap, la restauració és un dels sectors més 
perjudicats per la crisi econòmica provocada per la COVID-19: segons l’estudi del 
Gremi de Restauració, 1.350 establiments han tancat i uns 3.000 es troben en perill de 
tancar els propers mesos. Així, Barcelona pot perdre gairebé la meitat dels negocis de 
restauració en poc més d’un any.
D’altra banda, assenyala que un altre sector que està patint molt és el de l’oci nocturn, 
sovint ignorat per les administracions: des del 12 de març no poden obrir, no tenen 
ingressos però han de continuar assumint despeses importants (lloguers, 
subministraments, etc.), i, el que es pitjor, no hi ha data prevista de reobertura.
Subratlla que molts empresaris han hagut d’avançar part dels ERTO dels seus 
treballadors, que no han cobrat per culpa de retards en el pagament del Govern central, i 
molts restaurants i locals d’oci nocturn van haver de fer importants actuacions en els 
seus locals per adaptar-los a la nova situació, i uns dies després el Govern va tornar a la 
dura realitat del tancament.
Per acabar, indica que avui han vist predisposició per part del Sr. Collboni i han parlat 
extensament de fons extraordinaris que han d’anar directament a Barcelona, de plans de 
xoc, de plans de rescat per sectors i de la mobilització de recursos de diferents orígens. 
En aquest sentit, el Grup Municipal del PP presenta aquesta pregunta, que enuncia.

El Sr. COLLBONI agraeix la pregunta i explicita que el Govern municipal comparteix 
la preocupació per un sector que, efectivament, està especialment afectat pel cessament 
de l’activitat.
Dit això, observa que ha estat justament el sector de la restauració el que ha implicat 
més esforços per part de l’Ajuntament, tant des del punt de vista de la dotació 
pressupostària directa com des del punt de vista de la gestió de l’espai públic. En aquest 
sentit, remarca que Barcelona ha estat pionera al conjunt de l’Estat en l’habilitació 
d’espais a la via pública amb ampliacions de terrasses (fins a 3.000) i una inversió de 
6 milions d’euros (pràcticament el doble que a Madrid).
El Govern municipal espera que els ajuts que s’han donat a la petita economia de la 
ciutat a partir del fons COVID, al qual el Grup Municipal del PP va donar suport i que 
inclou 55 mesures que ja s’estan executant i que suposen 35 milions d’euros de despesa 
directa per part de l’Ajuntament al teixit econòmic de la ciutat, puguin continuar i, si 
escau, ampliar-se l’any que ve gràcies a uns pressupostos que puguin ser més expansius 
en el sentit d’afavorir fons de rescat per a alguns sectors que, com el de la restauració i 
l’oci nocturn, efectivament estan patint especialment aquest tancament.

El Sr. RAMÍREZ demana al Govern municipal que tingui en compte aquests sectors en 
aquesta dotació de pressupostos, i observa que sovint aquestes ajudes són insuficients o 
poden arribar massa tard (en aquest cas, quan els negocis no hagin pogut suportar tots 
aquests mesos de tancament).
Assenyala que aquests sectors s’han vist castigats per la incompetència del Govern de la 
Generalitat, sovint més pendent de baralles internes o de llançament de satèl·lits a 
l’espai que de les seves pròpies empreses i els seus propis autònoms, que ho estan 
passant molt malament, i qualifica de ridícul l’import de 40 milions d’euros per a tot 
Catalunya promès per la Generalitat per ajudar aquests sectors. Davant d’això, el Grup 
Municipal del PP demana lideratge a l’Ajuntament de Barcelona, que sigui proactiu i 
que aprovi ajuts directes o plans de rescat, molt necessaris per a aquests dos sectors que 
ho estan passant tan malament.
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Aquest grup entén que l’Ajuntament, a part d’una rebaixa fiscal molt important el proper 
any, pot posar en marxa aquests plans de rescat sectorials que donin sortida als 
professionals i als sectors de la restauració i de l’oci nocturn, que fa molt de temps que 
tenen els establiments tancats per força major.

El Sr. COLLBONI confirma que l’Ajuntament no només ha donat ajuts directes a 
autònoms, per exemple per rebaixar el preu dels lloguers comercials o ajudar en la 
negociació d’aquesta rebaixa, sinó que, a més, l’impacte tributari que ha estimat per a 
aquest any pel que fa a les mesures de suport a la petita economia, especialment a la 
restauració, se situa a l’entorn dels 25,5 milions d’euros per exempció de la taxa de 
terrasses durant els períodes de tancament, la reducció del 75% de la quota, o el no 
cobrament del preu públic de recollida de residus als comerços, bars i restaurants durant 
l’estat d’alarma, així com l’exempció de guinguetes de la platja que no han pogut obrir 
durant els períodes d’estat d’alarma, la reducció de la quota dels cànons de quioscos 
equivalents a l’exempció durant els períodes d’estat d’alarma, o el fraccionament i 
ajornament de tributs municipals.
Dit això, assegura que l’Ajuntament continuarà fent tot allò que pugui, però subratlla 
que necessita suport tant de l’Estat com de la Generalitat, administracions a les quals 
s’estan demanant uns recursos que no són per a l’Ajuntament, sinó per a Barcelona i per 
als sectors econòmics de la ciutat.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

4. – (M1923/1348) Creu l’alcaldessa que amb la decisió de no acompanyar Sa Majestat el 
Rei Felip VI durant les seves visites oficials a Barcelona, està beneficiant la ciutat, la 
seva reactivació econòmica i la recuperació de llocs de treball? 

La Sra. PARERA posa de manifest que els organitzadors de la New Economy Week van 
fer un esforç molt important, en un moment molt complicat per a la ciutat, perquè 
l’esdeveniment fos un èxit que beneficiés la ciutat i els ciutadans, i l’alcaldessa va 
decidir no assistir-hi perquè hi anava el rei Felip VI. El Grup Municipal de BxCanvi vol 
saber si l’alcaldessa considera que amb aquesta actitud beneficia la ciutat, contribueix a 
la seva reactivació econòmica i està donant suport al sector econòmic.

La Sra. ALCALDESSA subratlla que la funció de l’Ajuntament, i la seva com a 
alcaldessa, és servir Barcelona i donar suport a qualsevol iniciativa que pugui ser bona 
per a l’economia de la ciutat, i observa que l’Ajuntament és coimpulsor de la New 
Economy Week, que ella mateixa va inaugurar. Així, sí que va tenir presència en 
aquesta fira, com també en va tenir el primer tinent d’alcaldia en diverses ocasions, de 
manera que l’Ajuntament hi va estar àmpliament representat. Explica que el que ella no 
va fer va ser acompanyar el rei en un acte que no era rellevant per als interessos de la 
ciutat, sinó que era un acte estrictament protocol·lari, i li va semblar oportú no ser-hi 
present.

La Sra. PARERA diu a l’alcaldessa que la notícia en el fons va ser més que ella va 
decidir plantar el rei que no pas l’èxit de la iniciativa. Per això, el Grup Municipal de 
BxCanvi considera que amb aquesta actitud no està beneficiant la ciutat, i li recorda que, 
com a alcaldessa, no és representant d’un partit polític, sinó de tots els ciutadans, i la 
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seva obligació és mantenir el respecte institucional, independentment del que opini: té 
tot el dret a opinar el que opina, però en un acte institucional de l’Ajuntament ha 
d’actuar com a alcaldessa, no com a representant d’un grup polític.
D’altra banda, assenyala que en la inauguració de la legislatura a les Corts, el Grup 
Municipal de BC va aplaudir el discurs del rei i la mateixa alcaldessa va dir a Betevé 
que en aquells moments no hauria plantat el rei perquè, tot i ser republicans, cal 
mantenir el respecte. A parer seu, en el cas a què fa referència aquesta pregunta no va 
mantenir aquest respecte, i, amb això, no va fer un lleig al rei, sinó als promotors d’una 
iniciativa bona i necessària per a la ciutat. El Grup Municipal de BxCanvi demana una 
reflexió en aquest sentit i que es cuidin més aquestes actituds.

La Sra. ALCALDESSA respon que, efectivament, ella és representant de tots els 
ciutadans, i observa que la gran majoria de veïns i veïnes de Barcelona es consideren 
republicans. D’altra banda, comenta que, a parer seu, la monarquia és una cosa caduca, 
desfasada, i cal modernitzar-se i tenir institucions més democràtiques que no siguin 
hereditàries sinó que s’escullin directament. Indica, però, que malgrat aquestes 
consideracions, no ha tingut inconvenient a coincidir amb el rei actual en diferents 
ocasions exercint les seves funcions de representació institucional i l’ha saludat 
educadament. Sí que ha deixat de participar, en canvi, en un acte també anacrònic, que 
troba fora de lloc, que són els besamans, uns actes de reverència i acatament antiquats. 
Entén que aquests actes no són necessaris, però insisteix que les nombroses ocasions en 
què ha coincidit amb el rei en algun acte, l’ha saludat educadament, com saluda tothom 
malgrat que hi tingui discrepàncies enormes.
Subratlla que ella sempre compleix la seva funció de representació, i afegeix que el rei 
va decidir assistir a l’acte a què fa referència la pregunta en l’últim moment, i 
anteriorment tampoc no estava prevista l’assistència de l’alcaldessa, que no era 
necessària.
Remarca també que la seva feina és servir Barcelona i els veïns i veïnes de Barcelona, 
no pas fer acompanyaments protocol·laris del rei, i diu que, a parer seu, ratlla la ironia 
que es digui que la casa reial actualment és bona per a l’economia, tenint en compte tot
el que se sap del rei emèrit, els milers de milions que pot estar acumulant de forma 
fraudulenta, i que s’ha fugat a una dictadura.

ES DONA PER TRACTADA

d) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/1353) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat en el plenari del 29 de maig del 2020 amb el següent contingut: Que 
l’Ajuntament de Barcelona faciliti als CAPS de la ciutat que no puguin adequar les 
seves instal·lacions actuals als nous requeriments tècnics fruit de la pandèmia del 
COVID19 espais alternatius on ubicar instal·lacions de manera transitòria i urgent. 
Treballar, en el marc del Consorci Sanitari, per a una ubicació definitiva que pugui 
garantir les bones condicions de treball del personal sanitari, la seguretat de les persones 
usuàries i el bon funcionament dels mateixos. 

La Sra. VILA indica que aquest seguiment, com ja sap la regidora Tarafa, és per saber 
quin és l’estat de les solucions a dos CAP que preocupen especialment el Grup 
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Municipal de JxCat, en els quals hi ha hagut enrenou i moltes queixes per part dels 
professionals que evidencien una precarietat rellevant d’aquesta primera posició de la 
trinxera primera del sistema sanitari.
Explicita que es refereix al CAP Gòtic i al CAP Sant Joan, per als quals hi ha solucions 
a curt termini i a llarg termini. Pel que fa a les solucions a curt termini, pregunta si es 
confirma que el CAP Gòtic podrà obrir el 31 de desembre amb l’ampliació amb els 
barracots i si Sant Joan ho podrà fer a partir de mitjan desembre, com s’havien 
compromès, i assenyala que ahir persones que formen part d’aquest grup municipal van 
veure que els solars on havien d’anar aquests barracots estaven plens d’herbes i no hi 
havia moviment.
Pel que fa a les solucions a llarg termini, posa de manifest que en el cas del solar del 
Bingo Billares, la ubicació definitiva proposada per al CAP Sant Joan, hi ha dificultats 
amb la propietat, i pregunta com s’està desencallant tota aquesta operació. D’altra 
banda, recorda que el Govern va renunciar a Correus per ubicar-hi el CAP Gòtic de 
manera definitiva, i pregunta quines altres opcions s’han plantejat per a aquest CAP i 
quines es van concretant.

La Sra. TARAFA assenyala que, com ja sap la Sra. Vila, aquesta feina s’està fent des 
d’una comissió mixta d’equipaments de la Generalitat on hi ha el CatSalut i des de 
l’Ajuntament, i els darrers mesos hi han treballat intensament.
Pel que fa al CAP Gòtic, indica que la solució transitòria seran uns mòduls a la plaça de 
Joaquim Xirau. Ja hi ha tots els tràmits municipals fets i ara estan esperant el calendari 
per part del CatSalut (Generalitat), que diu que els mòduls estaran operatius al 
novembre. Afegeix que ara qui hi ha de treballar és el CatSalut, però l’Ajuntament 
acompanyarà en tot allò que pugui. Quant a l’espai definitiu, informa que s’estan 
valorant els pros i els contres de les tres o quatre ubicacions possibles que recollia 
l’estudi que es va fer, i esperen que aviat es pugui donar la solució final (els equips hi 
estan treballant conjuntament).
Pel que fa al CAP de Fort Pienc, informa que els mòduls aniran a l’interior de l’illa Alí 
Bei, 18-20, on hi haurà deu sales de consultes, però el CatSalut encara no ha especificat 
els terminis, i l’Ajuntament està pressionant intensament perquè estiguin disponibles al 
més aviat possible. Quant a la solució definitiva, confirma que serà a Gran Via - Nàpols, 
i indica que el CatSalut ha comunicat que el concurs del projecte sortirà al desembre.

La Sra. VILA diu a la regidora Tarafa que no ha aportat gaire informació nova, de 
manera que segurament hauran de tornar a demanar un seguiment del prec, i comenta 
que el Grup Municipal de JxCat hauria volgut que la regidora facilités dades més 
concretes, sobretot pel que fa a les solucions definitives. Per exemple, hauria volgut 
rebre informació més exhaustiva sobre l’estat de les negociacions per a la recuperació 
del solar del Bingo Billares, així com sobre les opcions alternatives en les quals estan 
treballant. Ara, el que hauran de traslladar als professionals que se’ls han dirigit —la 
regidora Tarafa és conscient de les condicions en què estan treballant i de la preocupació 
i el patiment que senten— és que de moment no hi ha notícies noves.
Conclou que caldria més disposició per part del Govern municipal, que aquest donés 
resposta i que aclarís la situació.

La Sra. TARAFA respon que ha facilitat tota la informació de què disposa 
l’Ajuntament, i repeteix que ara els terminis depenen del CatSalut, de la Generalitat. 
Convida la Sra. Vila a preguntar allà, com fa el Govern municipal cada setmana —parla 
molt amb els professionals—, i insisteix que la feina de l’Ajuntament pel que fa a les 
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ubicacions provisionals ja està feta, i està empenyent i acompanyant la Generalitat 
perquè especifiqui els terminis dels mòduls, que ha dit que seran entre el novembre i el 
desembre.
Pel que fa a les ubicacions definitives, repeteix que hi havia acord amb Gran Via -
Nàpols, al Billares, i que el concurs del projecte surt al desembre, però el concurs no és 
de l’Ajuntament i els terminis els estableix el CatSalut, mentre que en el cas del CAP 
Gòtic sí que depèn dels terminis de les dues administracions, i s’està intentant tancar al 
més aviat possible. Afegeix que hi haurà CAP al Gòtic tan bon punt hi hagi aquest sentit 
d’acord.
Per acabar, observa que la resta de terminis sí que els ha donat, insisteix que la feina de 
l’Ajuntament està feta, i remarca que s’està treballant en bona sintonia amb la 
Generalitat i ara els terminis depenen del CatSalut.

ES DONA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

2. – (M1923/1360) Que el Govern Municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat corresponent al Plenari del 29 de maig de 2020, amb el següent contingut: 
(M1923/850) Que el Govern municipal traslladi al Govern d’Espanya la necessitat de 
modificar la Llei de racionalització de l’administració per tal que l’Ajuntament de 
Barcelona pugui contractar més personal per a la cobertura de serveis essencials. 

El Sr. SIERRA enuncia el prec del qual demana seguiment, que va ser acceptat per 
l’alcaldessa, la qual en l’acceptació del prec va afegir-hi els romanents de tresoreria, la 
regla de despesa i dèficit i la capacitat d’endeutament per disposar de més recursos en 
l’autonomia municipal.

La Sra. BALLARÍN diu al Sr. Sierra que amb molt de gust l’informarà de tot el que ha 
fet el Govern municipal en relació amb aquest prec, com també del que ha fet Cs a 
Madrid.
D’una banda, posa de manifest que l’Ajuntament de Barcelona està totalment alineat 
amb la reforma de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
(LRSAL), una llei que va ser impulsada pel Govern del PP i que va ser un atac frontal al 
municipalisme, a l’autonomia local, a la línia de flotació de la capacitat que tenen els 
ajuntaments per donar el millor servei a la ciutadania. Així ho ha defensat l’Ajuntament 
a tots els fòrums de debat on té presència, com ara la Federació de Municipis, entre 
molts altres, i també ho ha traslladat a moltíssimes institucions de l’Estat.
D’altra banda, assenyala que el 24 d’octubre la Comissió d’Entitats Locals del Senat va 
aprovar, a proposta del grup socialista, una moció perquè en aquesta legislatura el 
Govern presenti un projecte de llei que substitueixi els aspectes de la LRSAL que són 
més lesius i que permeti a les administracions locals complir adequadament amb les 
competències que tenen com a administració més propera i que dona una resposta més 
curosa i més pròxima a la ciutadania. Recorda que Cs no va donar suport a aquesta 
moció.

El Sr. SIERRA diu a la Sra. Ballarín que no ha donat resposta al seguiment del prec, 
sinó que s’ha limitat a fer una defensa de l’autonomia dels municipis, quan la realitat és 
que els grups que formen part del Govern municipal presumeixen de posar i treure 
ministres al Govern d’Espanya; el Govern municipal i el Govern espanyol són dels 
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mateixos colors polítics; els comuns van votar en contra dels romanents de tresoreria a 
la Federació de Municipis, i el Govern municipal no defensa adequadament els 
interessos de Barcelona.
Subratlla que les ordenances municipals presentades pel Govern són insuficients i 
continuistes precisament perquè aquest no ha sabut defensar els interessos de Barcelona 
davant del Govern espanyol: si ho hagués fet, el Grup Municipal de Cs no hauria 
presentat aquesta proposta perquè hi hauria hagut la possibilitat d’utilitzar els romanents 
de tresoreria, d’endeutar-se i de saltar-se la regla de despesa en les condicions 
excepcionals actuals. Convida el Govern municipal a continuar defensant l’autonomia 
municipal, amb la qual el Grup Municipal de Cs està absolutament d’acord.
Per acabar, aprofita que aquesta és la seva darrera intervenció en aquesta sessió per 
desitjar a tothom un bon cap de setmana de «PCR» (panellets, castanyes i ratafia).

La Sra. BALLARÍN diu al Sr. Sierra que el Govern municipal ja ha explicat el que ha 
fet per aconseguir que la reforma de la LRSAL comenci a ser una realitat, i insisteix que 
Cs s’hi va oposar en el Senat.
Tot seguit, subratlla que el Govern d’Espanya ha fet moltes coses per l’autonomia local, 
i si avui poden parlar d’uns pressupostos sense que puguin incórrer en dèficit, de 
romanents i d’un fons extraordinari, és gràcies al fet que el Govern ha deixat enrere tots 
els plantejaments del PP i de la LRSAL.
Per acabar, recorda que l’Ajuntament de Barcelona està fent ofertes públiques 
d’ocupació, que també s’estan fent a partir de totes les noves propostes que ha plantejat 
el nou Govern de l’Estat, i subratlla que s’està fent molta feina.

ES DONA PER TRACTAT

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

1. - El Plenari del Consell Municipal acorda: PRIMER. Reiterar el més sentit condol a totes 
les víctimes, així com als seus familiars i amics, i transmetre’ls tot el suport i escalf de la 
ciutat de Barcelona, especialment al llarg de les properes setmanes que hauran 
d’afrontar el judici a l’Audiència Nacional. SEGON. Donar suport a les associacions de 
víctimes del terrorisme que estan realitzant una gran tasca d’acompanyament a les 
persones afectades, així com representant els seus interessos en la causa judicial. 
TERCER. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la lluita contra el 
terrorisme i l’extremisme violent en qualsevol de les seves expressions i per una ciutat 
més lliure, oberta i democràtica. 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel 
Sr. Serra.

2. - El Plenari del Consell Municipal acorda: PRIMER. Refermar el compromís de 
l’Ajuntament de Barcelona amb el partenariat euromediterrani que es va iniciar al 1995 
amb la Declaració de Barcelona, des d’un municipalisme actiu, compromès amb una 
agenda de pau, drets humans i desenvolupament sostenible, però també des de la 
reivindicació del paper que les ciutats han de tenir en aquesta agenda per fer-la avançar. 
SEGON. Instar la Unió per la Mediterrània (UpM) i els seus Estats membres a 
reconèixer el paper de les ciutats i del municipalisme en el futur de la regió, i integrar els 
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governs municipals en la Cimera Regional de la UpM, que se celebrarà a Barcelona els 
dies 26 i 27 de novembre, per tal que puguin aportar la visió de les ciutats als debats 
sobre el futur del Procés de Barcelona. TERCER. Instar el Govern Municipal a 
desenvolupar un programa propi de commemoració del 25è aniversari de la Declaració 
de Barcelona, en cooperació amb els principals actors de la ciutat en aquest àmbit i 
implicant-hi veus de ciutats i societat civil de la Mediterrània. QUART. Instar el Govern 
Municipal a seguir treballant en l’àmbit mediterrani per abordar els reptes climàtics, 
d’igualtat de gènere, construcció de pau i democràcia, reforçant la llarga trajectòria de 
cooperació tècnica i política entre Barcelona i les ciutats mediterrànies, sota el paraigües 
de l’Agenda 2030 i el marc de la justícia global, amb suport de les xarxes municipalistes 
de les quals forma part (MedCités, Ciutats i Governs Locals Units, Metròpolis), 
d’institucions multilaterals, i a través de projectes bilaterals amb ciutats de la regió. 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la 
Sra. Bonet.

La Sra. ALCALDESSA desitja una bona Castanyada a tothom, amb panellets i 
castanyes i, sobretot, respectant totes les normes sanitàries i donant exemple.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les setze 
hores i trenta-cinc minuts.
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