
 

Ref: CCP 11/18 Economia i Hisenda 
v. 15/ 11/ 2018 9: 6 

1 

 

 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 13 de novembre de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de novembre de 2018, s'hi 

reuneix la COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, sota la presidència de la Ima. Sra. Carina 

Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Gerardo 

Pisarello Prados, Sònia Recasens Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, 

Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia, Eulàlia 

Reguant i Cura, i Juan José Puigcorbé i Benaiges, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam 

Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents la Ima. Sra. Francina Valls i Vila i les Sres. i els Srs.: Marina Subirats i 

Martori, presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelona; Jordi Ayala Roqueta, gerent de 

Presidència i Economia; Sara Berbel Sánchez, gerent de Política Econòmica i Desenvolupament 

Local; Álvaro Porro González, comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i 

Consum, José Luis Gómez Fernández, comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i 

Innovació. Antonio Muñoz Juncosa 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Irma Rognoni i Viader i Gerard Ardanuy i Mata. 

 

S'obre la sessió a les 16,36 h. 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

El Sr. BLASI exposa que no han rebut la resposta per escrit, tal com ho havien sol·licitat, a la 

pregunta que va formular el Grup Demòcrata relativa als establiments emblemàtics i que es va 

tractar al punt 20 de l’ordre del dia. Demana, doncs, empara a la Presidència i a Secretaria 

perquè el Govern compleixi el compromís que va contraure en la sessió anterior. 

 

El Sr. COLOM es compromet a donar aquesta resposta per escrit. Puntualitza que el Govern 

treballa directament des de la regidoria, però a més a més també fa una feina d’intermediació 

mitjançant les regidories de districte i en aquest moment estan acabant de recopilar aquesta 

informació. Assegura, doncs, que un cop hagin recollit tota la informació la facilitaran als grups 

municipals. 

 

El Sr. BLASI replica que ja ha passat un mes i que aquesta situació és habitual. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que en el punt 26 de l’ordre del dia de la darrera sessió es feia el 

seguiment d’un prec relatiu a les accions dutes a terme pel Govern al mercat de la Boqueria. 

Recorda que el regidor de Mercats es va comprometre a informar-ne tots els grups municipals 

per escrit, però en aquest cas tampoc no han rebut la informació. 
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El Sr. COLOM lamenta que la informació no hagi arribat perquè assegura que estava preparada 

i que ell mateix va fer la comunicació interna corresponent. Admet que hi ha hagut un error i es 

compromet a facilitar aquesta informació l’endemà mateix.  

S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (1068/2018) Districte de Sant Andreu 

 Del Primer Tinent d'Alcaldia, de 8 d'octubre de 2018, que adjudica a la Fundación Bancaria 

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona el lloguer del local del carrer Mare de Deu de Lorda, 

número 2, planta 3a, per als exercicis 2018-2022, i per un import de 46.464,13 euros. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 25 d'octubre de 2018: 

 

2.-  (2018/578) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'auditoria de compliment dels ens 

dependents de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 18004319, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, amb un pressupost base de 

licitació de 504.570,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 834.000,00 euros; APROVAR 

les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec 

de prescripcions tècniques reguladores del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos 

que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 

417.000,00 euros i import de l'IVA de 87.570,00 euros; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte 

s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió 

de preus per les caraterístiques del contracte. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió 

d'Economia i Hisenda. 
 

3.-  (3–154/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-154/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, provinent del reconeixement d’ingressos de l’Estat en concepte de 

Cessió de Tributs i Fons Complementari de Finançament, per un import total d'1.313.525,88 

euros, per incrementar l’aportació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona segons el criteri adoptat 

en el Consell Plenari de 20 de febrer de 2004, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

18101595; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 

4.-  (3-155/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-155/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 

2018, d’import 355.909,63 euros, per fer front a l’aportació anual a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona en relació als ingressos de l’Estat per Cessió de Tributs i Fons Complementari de 

Finançament, segons criteri adoptat en el Consell Plenari de 20 de febrer de 2004, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 

a l’expedient, referència comptable núm. 18101691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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 Acords de la Comissió de Govern de 31 d'octubre de 2018: 

 

5.-  (3–158/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-158/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2018, provinent de l’ingrés de la Fundació EURECAT, per un import de 

14.245,92 euros, corresponent a la primera bestreta per al projecte iBathWater, en el marc del 

projecte Europeu LIFE, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 18102295; i PUBLICAR aquest 

acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

6.-  (3–160/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-160/2018 de modificacions de crèdit, consistent 

en la modificació parcial de generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, expedient 3-130/2018 aprovat per la Comissió de 

Govern de 26 de juliol de 2018, provinent de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment 

del Turisme corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar el projecte 

“col·locació d’urinaris a la via pública”, el qual serà gestionat per l’Institut de Cultura de 

Barcelona, per un import de 170.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

18102395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a 

la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 8 de novembre de 2018: 

 

7.-  (2018/619) RATIFICAR el conveni de col·laboració signat el 23 d’octubre de 2018 entre 

l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa SAU SPM, PIMEC i la Fundació PIMEC per a la 

realització de “Projectes de Foment de la compra pública i el relleu generacional entre les pimes 

i de suport emocional als empresaris autònoms de la ciutat” amb la participació de la Fundació 

Salud y Persona. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

b) Mesures de govern 

c)  Informes 

 

Presentació de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 

 

La Sra. SUBIRATS assenyala que la memòria és massa extensa per tractar-la en profunditat, 

però afegeix que els grups municipals ja la tenen i està segura que hi trobaran aspectes molt 

interessants. Els recomana, doncs, que la llegeixin. 

A continuació, recorda que el Consell Econòmic i Social de Barcelona és un organisme 

autònom de l’ajuntament, en el qual participa un conjunt d’institucions importants per a la 

ciutat, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT, i les patronals Foment del Treball, 

Fepime i Pimec, la darrera de les quals es va incorporar al consell justament un any enrere. 

Puntualitza que aquests són els organismes constitutius del Consell Econòmic i Social, si bé hi 

ha altres membres. Remarca que el consell tracta els temes importants per a la ciutat i qüestions 

que poden ser problemàtiques en el futur. A partir d’aquí, intenten consensuar mesures entre els 

agents ciutadans i proposar-les a l’ajuntament i a la resta de la ciutat per tal de resoldre 

problemes existents o preveure’n de futurs. 

Tot seguit, exposa que la memòria que es presenta correspon a l’any 2017. Atribueix el retard 

en la presentació al fet que el consell no produeix dades, sinó que treballa amb dades existents i 
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aquestes sempre apareixen amb un cert retard. A més a més, matisa que aquesta memòria no és 

elaborada exclusivament pel Consell Econòmic i Social, sinó que també hi han participat molts 

altres organismes, com diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona, alguns de la 

Generalitat de Catalunya, la Delegació Provincial del SEPE, Creu Roja, Càritas Diocesana o 

Banc d’Aliments, entre altres, institucions importants que treballen en els àmbits econòmic i 

social, i que han aportat el seu punt de vista per elaborar la memòria. 

Afegeix que la memòria sempre explora algun dels projectes futurs de la ciutat. En aquest cas, 

han considerat que el Pla Delta, que ja s’està desenvolupant, és prou important perquè a la 

memòria hi hagi escrits de les alcaldesses de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat, a més 

d’algun escrit provinent del Prat de Llobregat, on presenten el seu punt de vista sobre aquest 

pla. 

D’altra banda, comenta que la memòria comença amb un article del degà del Col·legi 

d’Economistes de Barcelona, que fa un balanç de l’economia mundial, espanyola, catalana i 

barcelonina l’any 2017, i aborda aspectes com el treball o les polítiques públiques entre altres. 

En tot cas, i atès que els grups municipals ja tenen el document, no s’estén més en l’exposició i 

es posa a disposició dels regidors per respondre a qualsevol pregunta que li vulguin fer. 

Quant a les propostes i valoracions que fa el Consell Econòmic i Social de Barcelona, comenta 

la dificultat de posar d’acord sindicats i patronals, de manera que s’han de mesurar les paraules 

i les expressions, i destaca la importància que aquestes propostes i valoracions siguin 

consensuades. Les llegeix per tal de ser el màxim de fidel al text consensuat d’aquestes 

propostes. 

Així, indica que mantenir i incrementar els llocs de treball de qualificació professional és 

imprescindible per millorar la competitivitat del teixit productiu i la qualitat de l’ocupació. Els 

elevats nivells de formació de la població activa de la ciutat són un potencial que cal valorar, 

tant per generar i atraure noves activitats com per evitar que la falta d’expectatives 

professionals i laborals la faci marxar. No obstant això, cal advertir que aquests percentatges no 

es traslladen de manera automàtica als nivells de qualificació de les ocupacions i categories 

professionals. 

Malgrat alguns esforços significatius en els darrers anys, persisteix encara un distanciament 

entre les polítiques de formació i les necessitats del mercat. En el mateix sentit, resulta 

insuficient la col·laboració de les entitats formatives amb el món empresarial i sindical en el 

desenvolupament d’activitats conjuntes. Assenyala que aquest és un tema molt important, del 

qual ella mateixa s’havia ocupat durant l’etapa en què va ser a l’Ajuntament de Barcelona, és a 

dir, en el vincle entre empreses i formació professional, que encara s’hauria d’enfortir i 

desenvolupar. 

Continua dient que garantir ocupacions estables i de qualitat ha de ser una prioritat de les 

polítiques econòmiques. Crear més llocs de treball i de més qualitat ha de ser un objectiu 

compartit entre els poders públics i la iniciativa privada per garantir el benestar i la cohesió de 

la societat. Així, cal fomentar polítiques actives d’ocupació que facilitin la inserció de les 

persones amb més dificultats i que alhora impulsin un creixement sostenible de l’activitat 

econòmica. 

A l’hora de dissenyar programes contra l’atur, apunta que un element que cal tenir molt present 

és la distribució d’aquests programes als districtes i barris de la ciutat per tal d’oferir serveis de 

proximitat adaptats a les característiques de la població de cadascun dels territoris. Comenta 

que a la memòria hi ha una sèrie de dades que mostren fins a quin punt l’atur, per exemple, es 

distribueix de manera molt desigual. Insisteix, doncs, en la necessitat de tenir en compte 

aquestes desigualtats. 

El Consell Econòmic i Social de Barcelona considera que les polítiques adreçades a augmentar i 

millorar l’ocupació han de ser prioritàries per als poders públics. Cal impulsar una nova cultura 

emprenedora basada en la innovació com a avantatge competitiu i socialment responsable, i 
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millorar tots aquells aspectes que fan que Barcelona sigui una ciutat atractiva per instal·lar-s’hi 

i atraure talent. 

Afegeix que durant la crisi ha disminuït adquisitiu dels salaris, han augmentat les bretxes 

salarials entre homes i dones i entre generacions, i s’ha incrementat la població que no percep 

cap classe de prestació, mentre que els preus de lloguer d’habitatges caminaven en una altra 

direcció. Juntament amb les repercussions d’aquesta situació en la qualitat de vida, adverteix 

sobre els efectes que exerceix en la cohesió social, un element que les empreses tenen en 

compte a l’hora de valorar un territori per instal·lar-s’hi. Cohesió, seguretat i competències 

professionals formen una tríada imprescindible per atraure i crear noves empreses. 

Tot i reconeixent la tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Barcelona i la manca de 

competències en aquesta matèria, el CESB considera que cal intensificar els esforços portats a 

terme i prioritzar els programes adreçats a les persones amb més dificultat d’inserció laboral. En 

aquest marc, el consell proposa als òrgans de govern municipal recuperar l’esperit del Pacte 

local per l’ocupació com a instrument de participació i concertació. 

Respecte al futur de la formació professional, el consell aposta per fer de l’FP integrada un 

element real a Barcelona, dotar-la dels recursos necessaris, continuar treballant per consolidar la 

xarxa centre escolar - empresa - Administració, treballar per incentivar la innovació a les aules i 

traslladar-la a l’empresa i incentivar la relació entre els centres d’FP i les empreses. Millorar 

l’oferta formativa i combatre l’abandonament escolar és imprescindible en una ciutat on la taxa 

d’abandonament escolar s’ha incrementat un punt des de 2016. 

Quant a la mobilitat, el consell creu que cal incentivar l’ús del transport públic i adoptar 

mesures de racionalització del trànsit intern, amb especial atenció a la millora de les vies 

d’accés a la ciutat, com la xarxa de rodalies, i acabar altres infraestructures, com la línia 9 del 

metro. 

D’altra banda, apunta que la qüestió de l’habitatge s’ha convertit possiblement en el problema 

més greu de la ciutat. Barcelona és, entre les grans ciutats espanyoles, la que requereix destinar 

una quantitat més gran d’ingressos per pagar l’arrendament, una situació que s’hauria de 

revertir amb polítiques públiques adequades, com ara l’ampliació del parc d’habitatge públic de 

lloguer assequible, entre d’altres. El fort increment dels preus de l’habitatge de lloguer a la 

ciutat que s’ha produït els darrers anys està afectant particularment la població jove. Sens dubte, 

aquesta qüestió, per totes les seves implicacions i per les desigualtats que genera, s’erigeix 

actualment com un dels reptes més importants que ha d’entomar Barcelona en clau de cohesió 

social i urbana. 

El consell considera que s’han d’impulsar ajudes destinades a la rehabilitació dels edificis, una 

política que té diversos impactes positius en l’ocupació, en la seguretat dels edificis i en la 

qualitat de vida. A més a més, opina que aquestes ajudes permeten potenciar l’estratègia de 

promoure l’eficiència energètica i les energies renovables. 

Finalment, el CESB coincideix amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona que posar en 

evidència l’existència de desigualtats socials en salut és cabdal per incloure-les al debat públic i 

a l’agenda. També creu que la posada en marxa d’intervencions orientades a reduir les 

desigualtats no depèn només del coneixement d’aquestes desigualtats, sinó sobretot de la 

voluntat política per reduir-les i per destinar recursos econòmics suficients per implementar les 

intervencions necessàries. 

 

El Sr. BLASI agraeix la intervenció de la presidenta del Consell Econòmic i Social de 

Barcelona i la presència d’altres membres d’aquest consell. Destaca que és la primera vegada 

que es produeix i considera que és una efemèride important. Tanmateix, malgrat que hi sigui 

present el Sr. Colom, critica l’absència del Sr. Pisarello, que és el màxim responsable del 

Govern en aquest àmbit. Diu que aquesta absència és una constant que mostra un cert 

menyspreu al que representa la presidenta del consell i per la feina que fa aquest organisme, si 
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és que el tinent d’alcalde no té un motiu de pes per no ser-hi present, i si aquest fos el cas es 

mostra disposat a retirar les seves paraules. També agraeix a la menció sobre el procediment 

d’elaboració de la memòria i les raons del retard. Afirma que aquesta memòria sempre és 

interessant i té un contingut amb un pes considerable, i creu el conjunt de persones i institucions 

que hi intervenen justifica que es necessiti temps per elaborar-la. Per tant, dona les gràcies a 

totes les persones que hi han participat. 

A continuació, assenyala que la memòria conté dades positives que haurien de fer sentir els 

membres del consistori orgullosos de la ciutat i de poder-la representar. Altres dades, en canvi, 

els haurien de fer reflexionar. És a dir, haurien de pensar com es gestiona l’èxit per afavorir la 

continuïtat i el benestar dels ciutadans i dels visitants. En aquest sentit, pel que fa a l’habitatge, 

recorda que el grup del Govern es va presentar a les eleccions i les va guanyar prometent que 

resoldrien aquesta qüestió. Destaca que l’habitatge representa una part excessivament important 

de les despeses familiars i que aquesta qüestió una repercussió encara més important per als 

joves. 

Quant al mercat laboral, apunta que l’ajuntament hi té responsabilitats en algunes qüestions. Per 

tant, més enllà de combatre la bretxa laboral, reivindica el treball des d’àmbits municipals i 

supramunicipals, per exemple per implantar el salari mínim metropolità. 

En relació amb la qualitat de vida, fa referència a la mobilitat i al medi ambient, que són reptes 

pendents de resoldre i que s’han de tenir presents de manera constant. Insisteix que el Govern 

municipal té una part de responsabilitat en aquests àmbits i indica que per poder fer correccions 

és molt important tenir un pressupost. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix la presentació de la 

memòria a la presidenta del CESB i a les persones que l’acompanyen. Afirma que és un 

document dens, amb un contingut interessant, però es vol centrar en les qüestions que afecten a 

la ciutat de Barcelona, més enllà de les valoracions sobre el conjunt d’Espanya i de Catalunya. 

En primer lloc, està d’acord que un dels problemes principals de la ciutat és l’habitatge. Altres 

qüestions importants que destaca són l’ocupació i les dificultats importants per a la inserció de 

persones que tenen poca qualificació professional, però també de les persones majors de 

quaranta-cinc anys i aturats de llarga durada. Hi afegeix les desigualtats, la pobresa, la seguretat 

i el medi ambient. 

A continuació, assenyala que les conclusions de la memòria coincideixen amb allò que es 

detecta en les enquestes que es publiquen darrerament en diferents mitjans de comunicació i en 

els baròmetres municipals sobre les qüestions que preocupen el conjunt dels barcelonins. En tot 

cas, opina que allò més important de la memòria són les recomanacions, entre les quals destaca 

les referides a l’ocupació, especialment pel que fa a la millora de la connexió entre la formació 

professional, les empreses i l'Administració. En aquest sentit, apunta que és l'Administració qui 

ha de generar les condicions necessàries per tal que l’empresa i l’escola puguin donar la 

formació que demana el mercat. Tanmateix, al seu grup li ha sorprès que l’informe insisteixi 

sobre la dificultat d’incorporació al món laboral de les persones majors de quaranta-cinc anys i 

dels aturats de llarga durada. Així, recorda que el seu grup reiteradament ha reclamat que 

Barcelona Activa desenvolupi projectes i programes per incorporar aquestes persones al mercat 

laboral. Veient les conclusions de la memòria, però, constata l’escassa efectivitat d’aquests 

programes i que encara queda molt per fer. 

D’altra banda, al seu grup li ha sorprès la dificultat per impulsar l’emprenedoria a la ciutat de 

Barcelona i la necessitat d’incrementar les ajudes per a la creació d’empreses i atraure talent. 

Entén que l'Administració ha de garantir que hi hagi les condicions que afavoreixin l’arribada 

de noves empreses i que facilitin l’emprenedoria a la ciutat. 

Per acabar, comenta que la Sra. Subirats va ser una de les impulsores de les escoles bressol a 

Barcelona quan va ser regidora de l’ajuntament. Afirma que actualment continuen essent 
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clarament insuficients i han estat objecte de molta polèmica perquè, a més a més, abans del 

mandat actual es varen crear moltes expectatives. Critica també la tarifació social que s’ha fet 

perquè ha perjudicat famílies amb menys recursos, circumstància que eixampla encara més les 

desigualtats entre diferents sectors socials. Creu que la lluita contra la desigualtat i la pobresa és 

una assignatura pendent i voldria que el CESB insistís amb noves recomanacions que ajudin a 

superar aquesta situació. 

 

La Sra. CAPDEVILA dona la benvinguda a la presidenta del CESB i li agraeix la presentació 

de la memòria, la feina feta per tot el seu equip i el treball tècnic, coordinat per en Josep Àngel 

Fernández. 

Pel que fa a la situació econòmica general, que s’emmarca en un context positiu de creixement 

a tot el món, relativament equilibrat entre les diferents regions, el Grup d'Esquerra Republicana 

opina que les dades desmenteixen els vaticinis i profecies que alguns feien amb ganes que 

s’enfonsés l’economia catalana. Constata, doncs, que l’economia de Catalunya és forta, viva i 

dinàmica. Les dades de l’informe també palesen que la ciutat i els ciutadans han aconseguit 

sobreposar-se als brutals atemptats del mes d’agost sense por. Afegeix que la situació 

econòmica té un impacte important en el mercat de treball de Barcelona i sobretot en la 

recuperació de llocs de treball. 

Tanmateix, malgrat aquest context econòmic positiu, apunta que les desigualtats es mantenen o 

augmenten. Així, assenyala que les condicions laborals precàries i fenòmens com l’atur de 

llarga durada, que afecten especialment les dones, els nouvinguts, persones amb baix nivell de 

formació i els barris amb una renda menor, provoquen que la reducció de l’atur no es traslladi a 

una reducció de les desigualtats. En aquest punt, comenta que les reformes laborals que varen 

fer els governs del PSOE i del PP faciliten aquesta precarietat. 

D’altra banda, indica que cal afrontar reptes com la digitalització de l’economia. Considera que, 

en aquest context econòmic favorable i amb la bona posició que ocupa Barcelona en el context 

europeu i mundial en molts aspectes econòmics, si la societat i la ciutat no saben canalitzar 

aquestes condicions cap a la reducció de les desigualtats el lideratge de Barcelona no servirà de 

res. Per tal de revertir aquesta situació, afegeix, les polítiques actives d’ocupació són bàsiques 

per millorar les condicions dels barcelonins. Per aquesta raó, el seu grup insisteix en la 

necessitat de fer un seguiment a mitjà i llarg termini de les persones que han passat per plans 

d’ocupació, que s’han d’actualitzar tenint en compte les noves demandes i reforçar la 

col·laboració entre el SOC i Barcelona Activa. 

Pel que fa a la qualitat de vida, destaca altres qüestions que tracta la memòria, com ara 

mobilitat, cultura, medi ambient o educació, entre d’altres, que són elements centrals de la 

cohesió social. 

Finalment, pel que fa al futur i a les perspectives de Barcelona, assenyala que una bona part de 

la responsabilitat és de tots els ciutadans, de les institucions, de les entitats, dels moviments 

socials, agents que han de ser capaços de coordinar-se i actuar amb determinació davant dels 

reptes que se li plantegen a la societat. Diu que la precarització de les condicions laborals, la 

feminització de la pobresa, l’expulsió de veïns dels barris, la digitalització de l’economia, 

l’impacte del turisme a la vida quotidiana, el canvi climàtic i les condicions de salubritat de la 

ciutat, els preus de l’habitatge o la mobilitat requereixen solucions concretes per a cada àmbit. 

En tot cas, el seu grup sap que aquests reptes s’han d’afrontar per aconseguir una ciutat menys 

desigual, més justa, amb millors condicions per a dones, nouvinguts, jubilats i joves. Per 

aconseguir-ho, conclou, l’ajuntament ha de ser una administració pública que assumeixi el 

lideratge d’aquests reptes globals i locals, no solament en el marc català o mediterrani, sinó 

també mundial, i que aquest lideratge s’exerceixi conjuntament amb tots els agents privats i 

socials per tal d’alinear-los en l’objectiu de construir una Barcelona més justa i que garanteixi 

unes bones condicions de vida, tant materials com immaterials, als seus ciutadans. 
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La Sra. BALLARÍN dona les gràcies als membres i als tècnics del CESB i per l’exposició de la 

memòria que ha fet la presidenta, a la qual desitja sort i encert en la seva tasca. 

El Grup Socialista valora molt positivament els efectes de la recuperació econòmica que viu 

Barcelona després del període de crisi, que es va iniciar l’any 2008 i que va tenir una gran 

incidència a Espanya. Remarca que durant l’any 2017 l’activitat econòmica i el mercat de 

treball varen tenir un bon comportament a Barcelona, que el PIB va experimentar un creixement 

del 3,3 % i que l’evolució de l’economia de la ciutat ha estat positiva durant els darrers anys. 

Així, s’ha recuperat el 84 % de l’economia destruïda durant la crisi. Però el seu grup considera 

que cal garantir que aquesta recuperació no s’aturi, amb l’aplicació de polítiques actives de 

promoció econòmica, i que tingui un impacte efectiu, socialment i territorial. Opina que el 

creixement només té sentit si serveix per redistribuir la riquesa i millorar la qualitat de vida. 

Tot seguit, insisteix que l’economia de Barcelona gaudeix d’un bon dinamisme, tal com 

demostren les dades de la memòria, però afegeix que cal mantenir les estratègies correctes si es 

vol que Barcelona sigui un entorn segur, atractiu i dinàmic, propici per atraure projectes 

d’inversió, d’innovació, de creativitat i de negocis petits i mitjans que generin llocs de treball de 

qualitat i estables. Destaca que, tal com diu la memòria, part de la recuperació econòmica és 

deguda a la reactivació de la demanda interna, també a l’augment de la inversió empresarial i al 

bon comportament de les exportacions. El seu grup pensa que justament aquestes són les 

estratègies que cal mantenir. 

A continuació, indica que la memòria recull qüestions que el seu grup ha plantejat durant els 

darrers mesos en diferents comissions i que els preocupen, com per exemple la desacceleració 

dels indicadors sobre la marxa de negocis el darrer trimestre de 2017 i el ralentiment de la 

creació de noves empreses respecte a 2016. També les desacceleracions en els indicadors del 

mercat laboral, que mostren reptes per afrontar com l’atur de llarga durada, la precarietat, la 

pèrdua de capacitat adquisitiva dels assalariats o la bretxa salarial entre homes i dones. En 

sectors estratègics com el turisme, Barcelona tanca l’any 2017 amb una evolució moderada de 

l’activitat econòmica turística a causa del trist atemptat del 17 d’agost, també de la situació 

política a Catalunya i la incertesa associada. Recorda que el turisme representa el 12 % de PIB 

de la ciutat i el 14 % de l’ocupació, i que té un pes clau en l’economia de la ciutat, igual que el 

comerç. 

Pel seu grup és essencial mantenir i potenciar polítiques actives per posar fi a les dificultats 

quotidianes de les persones, que queden amagades darrere de les xifres globals positives. Així, 

recorda que l’any 2017 de cada 100 persones contractades 86 ho varen ser amb contractes 

temporals, que la bretxa salarial entre homes i dones era d’un 23,6 % i la intergeneracional 

entre els menors de vint-i-cinc anys i les persones entre cinquanta-nou anys era d’un 23 %. Pel 

que fa a la desigualtat en la distribució territorial de l’atur, indica que el 4 % de totes les 

persones aturades de Barcelona són al Raval i també destaca la diferència de rendes per barris. 

Entén, doncs, que no es pot perdre l’oportunitat de continuar millorant i opina que això s’ha de 

fer mitjançant el diàleg, la internacionalització, l’aposta per l’àrea metropolitana –felicita el 

consell per haver inclòs a la memòria el Pla Delta–, i el suport a determinats sectors econòmics 

per aconseguir que els beneficis del creixement arribin a tothom. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’exposició que ha fet la presidenta del CESB i la presència d’altres 

membres del consell. Remarca que no és la primera vegada que es presenta aquesta memòria, 

però sí que és la primera vegada que es fa en aquesta comissió. Comenta que la memòria de 

2017 és més global que les anteriors, que se centraven més en l’economia local. D’aquesta 

manera creu que es poden entendre millor les característiques concretes de la ciutat de 

Barcelona, influïdes per la globalitat. 
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A continuació, diu que el Grup Popular sempre ha defensat el paper del Consell Econòmic i 

Social de Barcelona. Recorda que quan l’any 2015 se’n va posar en perill l’existència el seu 

grup va defensar que aquest organisme es mantingués perquè entenen que ha de ser un 

organisme de reflexió, on es pugui opinar fora de la lluita partidista, la qual ja es produeix en 

diferents àmbits de l’ajuntament, i també un fòrum de debat que pugui marcar determinades 

línies bàsiques d’actuació per a l’ajuntament i per a la societat barcelonina en general. Per tant, 

s’alegra que s’hagi presentat aquesta memòria i de comptar amb la presència de la presidenta 

del consell. 

Seguidament, apunta que en aquest moment s’està sortint de la crisi provocada per les 

polítiques que es varen dur a terme entre 2004 i 2008, i afirma que les polítiques econòmiques 

que va impulsar el Partit Popular des del Govern d’Espanya varen ajudar a superar aquesta crisi 

a partir de 2011. Espera, doncs, que les polítiques econòmiques actuals no posin en perill 

aquesta recuperació i que la sortida de la crisi es consolidi. 

D’altra banda, comenta que la cohesió i la seguretat són aspectes importants per a l’economia i 

per a la inversió. En aquest sentit, apunta que la seguretat no fa referència solament a les 

persones o a l’economia, sinó que també ha de ser jurídica i lamenta que durant els últims 

temps aquesta seguretat jurídica a Catalunya i a Barcelona s’hagi posat en risc, situació que ha 

provocat que moltes empreses hagin marxat de la ciutat i de Catalunya. Celebra, però, que 

s’hagin dut a terme les polítiques adequades per evitar que aquesta inseguretat jurídica es 

perpetués en el temps i esdevingués un altre factor de declivi per a l’economia catalana. Així, 

doncs, valora positivament que s’hagi superat aquesta situació de crisi. 

Tot i que les competències de l’Ajuntament de Barcelona són limitades perquè no té grans eines 

de política econòmica, assenyala que sí que en té algunes en àmbits com ara l’habitatge, 

l’atracció de talent professional, l’ocupació o la promoció econòmica i industrial. El seu grup, 

doncs, creu que des de l’ajuntament encara es pot fer molt més, tal com posa de manifest la 

memòria del consell, i espera que tot això es pugui fer en un futur proper. 

 

La Sra. REGUANT agraeix la presentació de la memòria. El Grup de la CUP - Capgirem 

Barcelona opina que, més enllà d’enquestes i baròmetres que permeten veure alguns indicadors, 

tenir un mapa global de la situació de la ciutat, amb explicacions més extenses, és positiu i 

necessari per poder contribuir a les anàlisis de la realitat que es poden fer des de l’ajuntament. 

Tanmateix, assenyala que probablement alguns dels temes que han sortit el seu grup els 

analitzarà des d’un prisma absolutament diferent. Així, pel que fa a les dades laborals, admet 

que hi ha una bretxa salarial o l’atur de llarga durada, que és una qüestió important que no es 

resol i que cal abordar, però destaca que una dada significativa relacionada amb la bretxa 

salarial és la parcialitat en la contractació, perquè continuen essent les dones les que 

majoritàriament tenen contractes parcials, que representen el 65 % del total, malgrat que els 

contractes indefinits i a jornada completa creixin. Aquesta dada, sumada a la bretxa salarial, 

palesa que les desigualtats entre homes i dones és un dels temes cabdals a Barcelona, i té molt a 

veure amb la caracterització de la pobresa a la ciutat. 

D’altra banda, comenta que en una primera lectura de la memòria els ha sorprès l’increment de 

la terciarització de l’economia de Barcelona, que cada cop més depèn del sector serveis. Entén, 

doncs, que s’ha d’abordar el debat sobre si cal dedicar tots els esforços a aquest sector o si 

potser s’ha de generar una economia molt més diversa. En aquest sentit, remarca que quan 

s’analitzen els salaris es veu que els més baixos, a més a més dels de la construcció, són en el 

sector serveis. 

A continuació, apunta que l’any 2017 va baixar la contractació en el sector públic i va pujar en 

el sector privat, qüestió que caldria analitzar i veure si aquesta situació té alguna repercussió en 

la qualitat dels serveis públics però també en l’ocupació en general a Barcelona. 
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Quant a l’habitatge, que considera que és un dels problemes principals, indica que la memòria 

recull l’augment dels preus del lloguer, però al seu grup li preocupa veure com el mapa de la 

renda per càpita continua sense variacions i que la ciutat continua segregada per districtes i per 

barris, amb unes desigualtats importants entre el districte més ric i el més pobre. Per tant, 

subratlla que mentre els preus de l’habitatge pugen les rendes continuen essent molt desiguals, 

situació que fa que Barcelona sigui una ciutat segregada. 

Finalment, pel que fa al transport i a la mobilitat, diu que es parla molt de potenciar el transport 

públic, de la qualitat de l’aire i de la millora de la mobilitat, però en canvi els vehicles privats i 

els recorreguts que fan augmenten. Creu, doncs, que s’hauria de fer una reflexió sobre les 

polítiques que es duen a terme en aquest àmbit. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ dona la benvinguda a la comissió a la presidenta del CESB. Creu que 

l’informe és ben elaborat i, tot i que en vint-i-quatre hores ho ha tingut temps d’analitzar-lo 

detingudament, li ha semblat força interessant. 

Pel que fa al resum que n’ha fet la Sra. Subirats, destaca la necessitat de reduir les desigualtats a 

Barcelona i la creació i distribució de la riquesa. 

D’altra banda, opina que Barcelona és una ciutat encotillada, no solament geogràficament, sinó 

també històricament, amb mancances en infraestructures com el port, l’aeroport i les rodalies 

ferroviàries, amb una línia 9 del metro que qualifica d’estranya i que encara no està acabada, 

que connectaria els barris però que acaba amb una forma de serpentina, de manera que fa molts 

quilòmetres però amb un recorregut curt. 

A continuació, comenta que la rehabilitació d’edificis i l’eficiència energètica poden ser una 

manera de crear llocs de treball. 

També destaca la digitalització de l'Administració i de l’economia, la cultura i la investigació, 

aspectes que no s’haurien d’analitzar en el marc de la ciutat de Barcelona, sinó que s’haurien 

d’estendre a tota l’àrea metropolitana perquè representen el futur. 

Finalment, esmenta el salari mínim de ciutat, del qual s’ha parlat molt però lamenta que sigui 

una qüestió que darrerament ha desaparegut del debat públic. 

 

El Sr. COLOM agraeix la feina feta pel CESB i la presentació de la memòria que n’ha fet la 

presidenta d’aquest organisme. Valora molt positivament que per primera vegada es presenti 

aquest informe en la comissió, cosa que ha estat possible gràcies al canvi d’estatuts del consell 

que es va fer durant el mandat present. 

El Govern opina que aquesta memòria no solament és una bona eina per fer balanç i per 

reflexionar, sinó que les propostes que s’hi fan els ajudaran a treballar per aconseguir una 

Barcelona molt més justa i pròspera. 

Quant a les dades que conté la memòria, destaca que Barcelona és una ciutat que no s’atura, que 

l’any 2017 va tenir un creixement del 3,3 %, que continua ben posicionada en el context 

internacional, els negocis de la qual tenen bona reputació, que té emprenedoria, inversió, un bon 

comportament del comerç, un turisme de congressos que despunta de forma significativa, i la 

recuperació del mercat laboral, de manera que han augmentat els llocs de treball i s’ha reduït 

l’atur. 

Tanmateix, admet que aquest balanç també mostra alguns problemes, entre els quals un dels 

més importants és el de l’ocupació, amb llocs de treball precaris i alta temporalitat que afecta el 

85 % dels contractes. Afegeix que la creació d’ocupació no significa un increment de la renda 

disponible, de manera que ha aparegut el fenomen dels treballadors pobres. En aquest sentit, 

replica al Sr. Mulleras que aquesta situació en gran mesura és fruit de la reforma laboral que va 

instaurar el Partit Popular i que creu que tothom vol revertir. Continua desgranant altres dades 

preocupants, com la bretxa salarial entre homes i dones, que persisteix, o la problemàtica de 

l’habitatge, que ha experimentat un increment substancial dels lloguers i que el Govern vol 
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intentar frenar. Apunta, però, que cal prendre mesures que van més enllà de les competències 

que té l’ajuntament, tant en aquest àmbit com en altres, i per aquesta raó han de treballar 

conjuntament amb altres administracions. 

D’altra banda, creu que la memòria recull la feina que ha fet el Govern municipal en qüestions 

com l’impuls de sectors productius i la creació de llocs de treball qualificats. Diu que a 

Barcelona hi ha 54.000 treballadors en el sector de les TIC i, en aquest sentit, esmenta 

esdeveniments com l’Smart City Expo, la Sharing Cities Summit, que va reunir quaranta-dos 

alcaldes i regidors de grans ciutats, o el Mobile World Congress. El Govern té la voluntat que 

aquest tipus d’esdeveniments s’organitzin durant tot l’any. També comenta que el centre 

d’innovació de Ca l’Alier ja és una realitat. 

Adverteix, però, que cal treballar per aconseguir que totes aquestes millores impliquin també 

una millora en el conjunt de la ciutat i, per tant, que permetin disminuir les bosses de 

precarietat, especialment en els barris més vulnerables. Per aquesta raó el Govern ha potenciat 

la territorialització de Barcelona Activa i recorda que recentment han obert Nou Barris Activa, 

també estan impulsant els plans de desenvolupament econòmic de districte, on s’integra 

comerç, turisme i altres activitats econòmiques, i s’estan transformant els plans d’ocupació per 

acompanyar les persones i aconseguir que el grau d’integració en el món laboral sigui més 

elevat. En aquest sentit, comenta que en aquest moment s’estan aconseguint nivells d’inserció 

del 50 %. 

En conclusió, assenyala que els administracions han de continuar treballant en les polítiques 

d’ocupació, en la formació professional, en la transformació de la contractació pública, en 

l’afavoriment de la petita i mitjana empresa, i també avançar cap a un salari mínim que tingui 

en compte el cost de la vida a l’àrea metropolitana, amb la voluntat de fer una Barcelona més 

pròspera. 

 

La Sra. SUBIRATS manifesta que el CESB és conscient que en aquest moment totes les 

enquestes indiquen que el principal problema de Barcelona és l’habitatge, qüestió en la qual el 

consell està treballant. Tenen la intenció, doncs, de fer durant l’any 2019 un informe sobre 

aquesta qüestió. A més a més, indica que s’ha d’aconseguir un pacte entre els diferents agents 

socials que formen el consell per arribar a acords i fer recomanacions en aquest àmbit que 

impulsin l’ajuntament a actuar. 

En segon lloc, quant al salari mínim de ciutat, recorda que mesos enrere varen presentar un 

informe, també consensuat entre els diferents actors del consell, a demanda d’un dels anteriors 

alcaldes de la ciutat. Aquest informe hi ha una sèrie de consideracions sobre què caldria fer a 

Barcelona per implantar-hi aquest salari mínim. Matisa que, tot i que ja varen distribuir aquest 

informe en un estat previ d’elaboració, en aquest moment la versió definitiva és a la impremta i 

que properament el faran arribar als grups municipals. 

Per acabar, agraeix l’oportunitat de presentar la memòria en aquesta comissió i es posa a la 

disposició dels grups municipals per fer els aclariments oportuns. 

 

Es dóna per tractada. 

 

La PRESIDENTA comunica que hi ha un acord per alterar l’ordre del dia i avançar el debat 

sobre les ordenances fiscals, a petició de la regidora del Grup Demòcrata Sra. Vila, a causa d’un 

problema d’agenda. El punt 2 de l’ordre del dia, doncs, serà tractat abans que el punt 1. 
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d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

1.-  (M1519/9989) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar sobre 

les inversions que finalment han estat escollides per ser finançades a través de l'emissió de 

bons. 

 

El Sr. PISARELLO exposa que la política financera com a eix estratègic del Govern es basa en 

alguns principis clau, com l’estabilitat i la solvència, situació confirmada fins i tot per les 

agències de rating, que confirmen la bona salut de les finances municipal. En segon lloc, la 

contenció de l’endeutament, que va ser una de les prioritats de l’any 2015, quan el Govern va 

plantejar l’amortització anticipada del deute per un import de 138 milions d’euros i el 

manteniment posterior de l’endeutament en 836 milions d’euros, que és un dels més baixos de 

la història. En tercer lloc, la diversificació de les fonts de finançament. En aquest àmbit, s’ha 

reduït de manera constant el pes del deute amb la banca tradicional ha passat del 76 % a final de 

2014 al 43 % a final de 2018. En aquest moment, indica que les noves fonts de finançament 

representen un 78 % de l’endeutament, percentatge que es reparteix entre el 32 % en la banca 

pública, 18 % en la banca ètica i 28 % en bons sostenibles. Tanmateix, puntualitza que 

actualment l’ajuntament té autonomia per seleccionar les fonts de finançament, però ha de 

demanar autorització per emetre bons sostenibles. 

Per acabar, aclareix que no s’ha fet una emissió recent de bons, sinó que, igual com varen fer 

l’any anterior, han sol·licitat l’autorització per emetre’n i els ha estat concedida. Afegeix que 

disposar d’aquesta autorització no obliga ni a emetre aquests bons ni que l’emissió sigui per 

l’import total autoritzat, tal com passa amb la resta d’instruments de finançament. Per tant, han 

demanat aquesta autorització per tenir totes les possibilitats obertes i, igual que l’any anterior, 

aquesta operació no implicaria un augment del deute. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Manifesta que el tinent 

d’alcalde no ha respost al que es demana en aquesta compareixença. Indica que el 18 d’octubre 

al Butlletí oficial de l’Estat apareixia una llista d’inversions de l’Ajuntament de Barcelona a 

finançar mitjançant bons sostenibles mentre que el Sr. Pisarello solament ha admès que han 

demanat autorització per emetre aquests bons, la qual cosa evidencia que l’ajuntament no té 

capacitat financera i, per tant, ha d’emetre bons per resoldre aquestes dificultats. 

Seguidament, constata que aquesta llista que apareix al Butlletí oficial de l’Estat conté les 

inversions sobre les quals reiteradament han demanat informació i que s’haurien d’incloure en 

un pla d’inversions municipals a principi de legislatura. No saben, doncs, si el Govern pretén 

fer totes aquestes inversions mitjançant l’emissió d’aquests bons, mesura que deixaria la ciutat 

endeutada per un període bastant considerable. 

D’altra banda, assenyala que amb l’emissió d’aquests bons, i més tenint en compte l’afirmació 

que ha fet el tinent d’alcalde que l’ajuntament té autonomia per trobar altres fonts de 

finançament, el Govern ha disparat la despesa i que tota l’obra social que havien promès no es 

podrà culminar. En aquest sentit, destaca que l’any anterior es varen emetre bons per valor de 

30 milions d’euros i que l’emissió d’enguany és de 50 milions, el quals, sumats al deute actual, 

deixarà la ciutat en una situació d’endeutament pràcticament durant deu anys. Remarca que 

aquesta mesura segurament implicarà que els ciutadans hauran de pagar dues vegades les 

inversions, en primer lloc mitjançant els impostos i en segon lloc mitjançant la compra de bons. 

A continuació, indica que alguns d’aquests projectes d’inversió ja estaven pressupostats i no 

saben com és que poden aparèixer una altra vegada en la llista que ha esmentat anteriorment. 

Altres projectes que el seu grup ha identificat en aquesta llista afirma que ja s’estan executant. 
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Per tant, vol saber exactament, del total de projectes, que estan valorats en116 milions d’euros, 

quins són els que es consideren sostenibles i que seran triats per ser executats amb els 50 

milions d’euros que s’obtinguin dels bons, perquè el seu grup creu que no es podran executar 

tots. 

En conclusió, demana una resposta més concreta a totes aquestes qüestions. 

 

El Sr. BLASI recorda que el Grup Demòcrata va presentar un prec el mes de gener de 2018 

precisament per la manca de transparència del Govern en l’emissió de deute públic, que en 

aquell moment era de 35 milions d’euros. Assenyala que la situació actual és similar, que el 

Govern fa bandera de la transparència però actua amb la mateixa opacitat que fa un any 

aproximadament, i en aquest cas la xifra augmenta fins a 50 milions d’euros. 

Tot seguit, subratlla que el Sr. Pisarello ha manifestat que de moment només s’ha fet la 

sol·licitud per poder emetre aquests bons i que ja es veurà si s’arriben a emetre o no. En tot cas, 

recorda que el Govern no té un pla d’inversions municipals acordat i, per tant, la programació 

d’inversions que té no és pública i els grups municipals la desconeixen. A més a més, apunta 

que mesos enrere es varen plantejar dubtes fonamentats sobre les reprogramacions d’inversions, 

tal com les qualifica el Govern i que ell en diu retallades, i atès que en aquest moment poden 

aflorar un conjunt d’ingressos però no se sap a què es poden destinar, pregunta si s’emetrà 

deute, en quines condicions, per quina quantitat i per reprogramar i finançar quins projectes. 

Creu que la resposta a aquestes preguntes és el que persegueix aquesta sol·licitud de 

compareixença, i tot i que ha estat presentada per un grup determinat, està convençut que la 

resta de grups tenen interès a saber quines conseqüències comporta la hipotètica emissió de 

deute públic. Reclama al Govern, doncs, que sigui transparent i doni la informació pertinent, no 

solament als grups municipals, sinó també als ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la política d’endeutament és una de les alternatives que té 

l’Ajuntament de Barcelona per finançar la despesa i la inversió que executa. Creu que és 

evident que els nivells d’endeutament i la manera com s’estructura aquest endeutament és una 

mostra important del model econòmic que vol fomentar una administració. En aquest sentit, 

opina que cal apostar per diversificar les fonts de finançament de l’ajuntament i aprofundir de 

forma molt més valenta en el finançament mitjançant entitats que vagin més enllà del sistema 

financer tradicional. 

Així, doncs, més enllà del model que defensa el Grup d'Esquerra Republicana pel que fa al 

deute, i que està segur que podrien consensuar amb diversos grups, assenyala que en la part 

expositiva de la compareixença es parla d’una recent emissió de deute públic de l’Ajuntament 

de Barcelona mitjançant bons verds i bons socials per valor de 50 milions d’euros. El seu grup, 

però, no ha sabut trobar aquesta operació analitzant la documentació sobre el deute de 

l’ajuntament que té a l’abast. Així, la darrera i única emissió de bons sostenibles que els consta 

és de 35 milions d’euros, que es va fer el 16 de desembre de 2017, data en la qual es va publicar 

al Butlletí oficial de l’Estat. Per tant, vol saber exactament si s’està parlant d’un endeutament ja 

emès o bé, tal com sembla per les dades que tenen, si només es tracta d’una possibilitat 

d’endeutament per a 2019. Quant a l’endeutament de l’any anterior, per valor de 35 milions 

d’euros, agrairia que els facilitessin informació sobre quins projectes concrets s’han finançat 

amb aquests recursos. 

A continuació, apunta que el 19 d’octubre de 2018 el Butlletí oficial de l’Estat va publicar la 

resolució de la Secretaria de Finançament Autonòmic i Local que permet a l’ajuntament emetre 

bons verds i socials per un import de 50 milions d’euros, acompanyada d’una llarga llista 

d’inversions que es poden finançar amb aquests recursos i que sumen un total de 116 milions 

d’euros. Per tant, vol saber quina és la intenció del Govern municipal, un cop coneguda la 

resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del mes anterior. 
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Concretament, pregunta si es pensa emetre aquests bons abans d’acabar l’any 2018. Afegeix 

que, segons aquesta resolució, aquest possible endeutament s’ha de destinar a finançar de part 

de la llista d’inversions incloses i que són inversions corresponents a l’any 2018. Així, doncs, 

pregunta si aquest endeutament servirà per refinançar operacions d’endeutament en procés 

d’amortització o si s’hauran de sumar 50 milions d’euros a l’endeutament de l’Ajuntament de 

Barcelona abans de liquidar l’any 2018. 

 

La Sra. BALLARÍN també denuncia la manca de transparència del Govern municipal perquè el 

Grup Socialista tampoc coneixia aquesta operació d’endeutament. Un cop analitzat què havia 

succeït, han trobat que s’havia demanat autorització per emetre bons sostenibles per valor de 

116 milions d’euros, que hi ha una autorització per a 50 milions d’euros. Per tant, demana on 

s’imputaran aquests recursos i què passarà amb els projectes que no es puguin finançar amb 

aquests 50 milions d’euros. El seu grup tem que aquests projectes quedaran pendents perquè no 

tenen finançament, la qual cosa confirma les retallades en inversions que el seu grup havia 

denunciat mesos enrere. En aquest sentit, indica que s’acaba d’anunciar que una societat 

municipal deixarà de finançar disset projectes corresponents al Pla de barris, que preveia 

invertir 150 milions d’euros. 

Per tant, el seu grup vol saber si aquests bons s’emetran, tal com suposa des del moment que 

s’ha demanat autorització, i a quins projectes es destinaran aquests 50 milions d’euros, si es 

destinaran a amortització i substitució de deute o bé si és endeutament nou. En tot cas, creu que 

el grup proposant ha donat una oportunitat al Govern per explicar-se i no veu que fins ara l’hagi 

aprofitat. Espera que en la segona intervenció el Sr. Pisarello aclareixi exactament els dubtes 

que ha plantejat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que habitualment una compareixença hauria de servir per aclarir 

dubtes i per donar transparència a l’opacitat a què els té acostumats el Govern municipal. El 

Grup Popular encara no ha vist aquesta transparència i espera que en la segona intervenció el 

Sr. Pisarello aclareixi els dubtes que planegen sobre aquesta qüestió. Sí bé reconeix que els 

mitjans de comunicació n’han publicat alguna notícia, insisteix que el seu grup municipal, i 

creu que la resta també, té molts de dubtes. 

A continuació, apunta que el Govern municipal ha demanat autorització per finançar projectes 

per valor de 116 milions d’euros, dels quals se n’han autoritzat 50 milions. Pregunta, doncs, 

quins projectes triarà el Govern i quines seran les seves prioritats. 

D’altra banda, constata que el Govern està canviant el sistema de finançament de l’ajuntament i 

voldria saber per què per comptes d’endeutar-se amb els bancs ho fa mitjançant bons 

sostenibles. Pregunta si les raons són tècniques, polítiques o econòmiques. També vol saber si 

es mantindrà el nivell d’endeutament a final d’any o si l’emissió de bons significarà un augment 

del deute. 

Finalment, comenta que entre els projectes que el Govern vol finançar mitjançant els bons 

sostenibles n’hi ha alguns que s’havien de finançar amb 28 milions d’euros i que la Comissió de 

Govern ha decidit durant 2018 que no es farien, com les actuacions a les casernes de Sant 

Andreu o el mercat de Sant Andreu. Vol saber si aquests 50 milions s’utilitzaran per finançar 

inversions retallades anteriorment i si, a causa de la gestió pressupostària del Govern municipal, 

aquesta és l’única manera de finançar aquests projectes. 

 

La Sra. REGUANT diu que el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona comparteix part de la 

política d’endeutament que ha dut a terme el Govern municipal perquè és preferible deixar de 

dependre dels interessos de la banca privada i endeutar-se per projectes concrets i per polítiques 

concretes, a diferència del que s’havia fet durant molts anys en moltes administracions 

públiques, on l’endeutament ha esdevingut una bola de neu. Opina que és preferible endeutar-se 
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amb la banca pública que amb la privada, tot i que qüestiona algunes entitats, com el Banc 

Europeu d’Inversions, que tot i ser públic respon a unes lògiques amb les quals el seu grup no 

està d’acord. 

El seu grup també comparteix la lògica dels bons sostenibles i considera que el canvi que s’ha 

fet en aquest sentit és positiu. Tanmateix, per tal de no repetir lògiques que han imperat durant 

molts anys, opina que s’ha d’aclarir per quina raó l’ajuntament s’endeuta, en base a què i en 

quines condicions, i que això es faci de manera pública i transparent des del principi. Afegeix 

que el deute per si mateix no és dolent, però quan qualsevol política pública queda supeditada al 

pagament del deute aquest deixa de ser positiu. Per aquesta raó, indica que sempre és important 

aclarir que el deute contret respongui als interessos col·lectius o dels veïns. Demana, doncs, 

quins seran els projectes finançats amb l’emissió de bons autoritzada i quines seran les 

condicions d’aquesta emissió. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ considera que sol·licitar a l’Estat l’autorització per a l’emissió de bons és 

una bona previsió davant de qualsevol eventualitat. Però també entén que hi pugui haver neguit 

per conèixer el detall d’aquestes possibles eventualitats. En tot cas, valora positivament la 

previsió perquè suposa que la situació no és estàtica, sinó dinàmica i canviant, i que el Govern 

vol poder disposar d’aquests recursos, actitud que troba legítima i raonable. 

 

El Sr. PISARELLO afirma que la quantitat d’informació sobre el deute que hi ha a la web de 

l’ajuntament no és comparable amb la que donen l’Estat, tant amb el Govern del Partit Popular 

com del PSOE, o la Generalitat. Nega, doncs, que hi hagi cap mena d’opacitat, sinó tot el 

contrari, perquè el concurs que s’ha fet per escollir les entitats amb què s’han endeutat és 

absolutament públic. A més a més, subratlla que el deute actual és el més baix que ha tingut 

l’ajuntament durant la darrera dècada. 

D’altra banda, assenyala que el deute públic, igual que les hipoteques dels particulars, es 

paguen mitjançant amortitzacions i, si no s’hagués fet aquesta demanda per poder invertir 50 

milions d’euros, el deute seria menor. 

A continuació, informa que aquests recursos es destinaran a projectes que ja s’estan executant 

precisament perquè l’Ajuntament de Barcelona gaudeix d’una bona situació financera. Per tant, 

en aquesta sol·licitud han inclòs una relació de les inversions que serien susceptibles de ser 

finançades mitjançant els bons, és a dir, les que encaixen en la definició de sostenibles. A més a 

més, remarca que és la primera vegada que l’Ajuntament de Barcelona planteja fer una emissió 

de bons sostenibles. Insisteix, doncs, que aquesta previsió és pública i innovadora. Aquesta 

operació s’està estudiant i negociant per decidir si finalment convindrà o no fer-la. En 

definitiva, insisteix que en la sol·licitud s’ha inclòs una llista de les inversions incloses en el 

pressupost de 2018 que encaixen en la definició de sostenibilitat, perquè tenen una component 

verda o una component social, com ara la construcció d’escoles, l’adquisició d’aparells de 

teleassistència, rehabilitació del barri del Polvorí, el casal de barri de Transformadors, el 

manteniment i rehabilitació de mercats, entre d’altres. Afegeix que amb l’autorització per 

emetre aquests bons es podrien finançar aquestes inversions, fins a 50 milions d’euros, i les 

altres inversions es finançaran amb els altres instruments que l’ajuntament té disponibles i amb 

fons propis. 

Finalment, afirma que la solvència financera de l’ajuntament li permet disposar de diverses 

alternatives de finançament i, si cal, de nou endeutament a final de l’exercici, amb un estalvi 

considerable en interessos. Aquest, puntualitza, és el sentit que té fer aquesta operació a final 

d’any. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que queden punts que no han estat aclarit i troba que el Sr. Pisarello és 

massa cofoi pel que fa als ingressos de l’ajuntament. Així, assegura que en aquest moment 
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l’Ajuntament de Barcelona té problemes de caixa perquè altrament el Govern no demanaria que 

s’autoritzessin bons verds per finançar projectes. Però ja que ho ha fet, i que segons el tinent 

d’alcalde això respon a una política per diversificar les fonts d’ingressos, pregunta qui decidirà 

quins projectes són sostenibles o no ho són. També vol saber si el Govern prioritzarà les escoles 

bressol, per exemple, o el mercat de Sant Antoni, o la semaforització d’un barri.  

D’altra banda, apunta que una part de les inversions es finançarà amb els bons i una altra part 

amb els instruments de finançament habituals de l’ajuntament, però assenyala que els bons 

tenen una qualificació i l’emissió s’ha d’ajustar als termes de l’autorització. Pregunta, doncs, 

qui farà aquesta qualificació, el Govern municipal o algú extern. 

En conclusió, creu que hi ha moltes coses per decidir i que el Govern no aplica els criteris de 

transparència dels quals presumeix. 

 

El Sr. BLASI no sap si aquests bons són verds, sostenibles o d’inversió social, però constata 

que aquest finançament implica un endeutament i adverteix el Govern que no intenti fer veure 

una altra cosa. 

Tot seguit, indica que tots els grups de l’oposició, tret del regidor no adscrit, han fet referència a 

la manca de transparència i a l’opacitat del Govern municipal, malgrat que el Sr. Pisarello es 

vanti que l’Ajuntament de Barcelona sigui més transparent que altres administracions. Davant 

d’aquesta unanimitat en la crítica, no creu que tots els grups de l’oposició estiguin equivocats i, 

per tant, opina que el Govern l’hauria d’interioritzar i abandonar la supèrbia. Manifesta que 

tenen dret a demanar aquesta informació i que el Govern té el deure de donar-la. 

Així, doncs, reitera que han demanat si aquesta emissió de deute es farà i que el tinent d’alcalde 

s’ha limitat a dir que n’han demanat l’autorització. Torna a preguntar, doncs, quan s’emetrà, si 

enguany o l’any vinent. També demana quina serà la quantitat, de quina forma es farà, a quins 

projectes es destinaran aquests recursos. Creu que són preguntes fàcils de respondre i que és 

lògic que els representants de la ciutadania les formulin per les conseqüències que pot tenir 

aquesta operació. A més a més, remarca que per primera vegada el Govern municipal ha fet 

servir la paraula «retallades» davant de la inversió en infraestructura a la ciutat de Barcelona 

que és competència de l’ajuntament. 

En conclusió, reclama respostes del Govern per tal que els grups de l’oposició no les hagin 

d’anar a buscar en el Butlletí oficial de l’Estat o en algun dels diaris afins al Govern. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que, de la mateixa manera que altres operacions d’endeutament 

s’han tractat en comissió i en el Plenari, no creu que hi hagi cap norma que impedeixi explicar 

aquesta mesura als membres de l’oposició. 

D’altra banda, indica que alguns dels projectes que el Govern vol finançar amb l’emissió de 

bons s’estan executant i fins i tot alguns ja s’han executat. Al seu grup, doncs, li preocupa que 

el Govern hagi inflat la llista amb projectes que poden considerar-se sostenibles per obtenir 

aquest finançament, perquè si alguns d’aquests projectes ja estan executats i pagats no entén 

què hi fan, a la llista. 

En tercer lloc, pregunta a què es referia exactament el Sr. Pisarello quan ha assegurat que amb 

aquesta operació es produiria un estalvi en el pagament d’interessos. En aquest sentit, demana si 

s’ha amortitzat deute amb uns interessos més elevats i quin és l’interès que creu el Govern que 

pot obtenir amb aquests bons. Reconeix que el Govern municipal fa servir bones paraules, com 

justícia, estalvi de deute públic, major autonomia o transparència, però voldria que es concretés 

molt més aquesta operació. 

D’altra banda, creu que és el deure del Govern buscar finançament per fer inversions, però 

pregunta què passarà amb la despesa corrent, perquè han de tenir en compte que les retallades 

que es varen destapar a partir del mes de juliol són retallades en inversions, però també en 

despesa corrent com ara en renda infantil garantida o ajuts a persones grans dependents, tal com 
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denuncien els treballadors de serveis socials. Pregunta, doncs, com es finançarà aquesta 

despesa. 

 

El Sr. MULLERAS replica al Sr. Pisarello que pot explicar coses sense fonament, però 

denuncia que el que en realitat ha passat ha estat una davallada d’ingressos en l’impost de 

plusvàlues entre 40 i 50 milions d’euros a final d’any, retallades d’inversions al voltant de 30 

milions d’euros i en aquest moment emissió de bons sostenibles per import de 50 milions 

d’euros. Assenyala, doncs, que és evident que el Govern té problemes de liquiditat, que no té 

diners per fer les inversions i ara ha de recórrer als bons sostenibles. Atribueix, doncs, aquesta 

situació a la mala gestió pressupostària del Govern municipal. 

 

El Sr. PISARELLO assenyala que la Generalitat de Catalunya no pot fer obres si no s’endeuta, i 

assegura que aquest no és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, que té 700 milions d’euros de 

caixa, una situació que qualifica de confortable. Per tant, afirma que les al·lusions a problemes 

de tresoreria són absolutament falses. 

Quant a la transparència, reitera que cada setmana es publica la llista detallada de les inversions 

aprovades per la Comissió de Govern, informació que altres governs anteriors no donaven. 

També diu que cada mes es publiquen amb el màxim nivell de detall totes les despeses i tots els 

ingressos, el període de pagament a proveïdors i la quantitat pendent de cobrament de la 

Generalitat, que cada trimestre es publiquen tots els contractes adjudicats i totes les subvencions 

concedides, i l’estat de l’endeutament municipal amb tot detall. Insisteix que durant aquest 

mandat és la primera vegada que s’ha donat tota aquesta informació i, per tant, replica al Sr. 

Mulleras que això no són coses sense fonament. 

Pel que fa al deute que tindrà l’ajuntament a final d’any, torna a dir que serà el mateix que hi 

havia previst, tal com ho podran demostrar el mes de gener. 

 

Es dóna per tractada.  

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (DPPF-04 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns 

Immobles; núm. 3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació 

d’altres serveis; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals, segons propostes de text que consten a 

l’expedient; 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. PISARELLO exposa que es proposa una modificació puntual de les ordenances fiscals 

per a l’exercici 2018. Des d’un punt de vista social, destaca la modificació de l’IBI, que 

incorpora una nova bonificació per als propietaris que ofereixin l’habitatge en lloguer social, i 

també es modifica la bonificació per a famílies nombroses per introduir-hi el criteri de la renda 

per comptes del valor cadastral. 

En segon lloc, es proposa gravar les empreses que fan negoci amb l’aparcament de bicicletes i 

motos per a ús compartit, pràctica anomenada sharing. 
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Finalment, es proposa actualitzar les taxes per serveis culturals, per incorporar-hi la política de 

descomptes i bonificacions, i els centres inaugurats i reoberts els darrers anys. 

 

La Sra. VILA demana si els punts es poden votar separadament. 

 

La PRESIDENTA recorda que s’havia admès en altres ocasions i que hi havia un acord previ 

per poder votar separadament les modificacions en les ordenances. 

 

El Sr. PISARELLO diu que això havia estat així en el cas de les votacions però no en els 

dictàmens. 

 

La Sra. VILA exposa que a les ordenances 1.1 i 3.13 oralment ja havien anunciat que el Grup 

Demòcrata faria una reserva de vot. Pel que fa a l’Ordenança 3.10 anuncia el vot contrari. 

Respecte a l’Ordenança 3.10, la taxa per ús privatiu del domini públic, que bàsicament fa 

referència al sharing, el seu grup entén que aquest és un debat que s’ha d’emmarcar en el debat 

global de la mobilitat i de la sostenibilitat. Considera, doncs, que aquesta és una qüestió 

important per aconseguir disminuir la contaminació a la ciutat. En aquest sentit, el seu grup 

demana que el Govern tingui amb ells un debat honest que permeti abordar en profunditat el 

model de vehicle compartit que es vol per a Barcelona, sobretot pel que fa a motos i bicicletes, i 

establir consensos. Tanmateix, no estan d’acord en el plantejament d’aquesta modificació i per 

aquesta raó votaran en contra del dictamen. 

D’altra banda, entén que el Govern està regulant per la porta del darrere, mitjançant un decret 

d’Alcaldia, mesura que qualifica d’«alcaldada». De fet, considera que el Govern demana als 

grups de l’oposició que firmin un xec en blanc, que en aquesta sessió s’aprovi aquesta taxa i 

posteriorment regularan aquesta qüestió. Així, pregunta com s’ha de fer perquè les 300.000 

motos que circulen per Barcelona contaminin menys. Creu que una part de la solució seria que 

una part d’aquests vehicles fossin elèctrics i, amb aquest objectiu, troba que una oferta de 

sharing elèctric seria molt positiva. El seu grup, doncs, entén que s’hauria de fer una aposta 

ferma en aquest sentit, tal com fan altres ciutats. Atès que el seu grup no coneix com el Govern 

municipal pretén plantejar el decret, creu que l’única via que es planteja és la de posar obstacles 

a aquesta activitat, plantejament del qual el seu grup discrepa. 

Finalment, insisteix que no saben sobre què se sustenta el model del Govern. Han demanat 

poder disposar dels informes que avaluen aquesta situació i saber com la vol enfocar el Govern, 

però no han rebut resposta. Per tant, a causa d’aquesta manca d’honestedat amb l’oposició, 

reitera que el seu vot serà negatiu. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia la reserva de vot del 

seu grup i explicaran la seva posició en el Plenari. Creu que es fa una nova modificació de les 

ordenances fiscals, i que durant tot el mandat s’hi han posat pedaços que no responen a la 

creativitat ni a la innovació que necessiten unes ordenances fiscals en tant que primer 

instrument d’ingressos de la ciutat. El seu grup opina que caldria fer un debat molt més ampli i 

ambiciós, que no es limités a posar pedaços per resoldre les situacions diferents que es van 

produint a la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el Govern municipal, després que s’acabés el termini per 

presentar un projecte d’ordenances fiscals que pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2019, 

presentació que hauria permès el debat i la valoració dels grups municipals, ara duu a votació 

unes modificacions de caire menor. 

Quant als dos canvis proposats respecte a l’IBI, recorda que l’actualització dels trams de 

bonificació d’aquest impost per a famílies nombroses sorgeix d’una proposició del Grup 



 

Ref: CCP 11/18 Economia i Hisenda 
v. 15/ 11/ 2018 9: 6 

19 

d'Esquerra Republicana en aquesta mateixa comissió que es va presentar a la sessió del mes de 

juliol proppassat. En aquella sessió varen defensar la necessitat de fer aquesta actualització de 

trams per calcular la bonificació a les famílies nombroses, a les quals va afectar de forma 

especialment greu la reforma cadastral impulsada pel Govern municipal, perquè es va preveure 

la bonificació per l’increment de quota en el cas general, però no una actualització dels trams 

per a famílies nombroses, que a la pràctica va suposar augments desmesurats en el rebut de 

l’IBI de 2018. 

A continuació, recorda que la bonificació del 95 % de l’IBI per a habitatges de lloguer social és 

una mesura que el seu grup va plantejar l’any 2015, però en aquell moment es va desestimar. 

Constata que tres anys més tard el Govern ha assumit aquesta reivindicació i ara duu aquesta 

mesura a aprovació, iniciativa que celebra si bé lamenta que sigui amb retard. 

Finalment, respecte a la taxa per ocupació de l’espai públic per activitats econòmiques 

vinculades a la mobilitat compartida, en aquest cas de bicicletes i motocicletes, recorda que el 

seu grup sempre ha defensat que qui fa negoci gràcies a l’ús de l’espai públic ha de tornar a la 

ciutat aquest benefici privat mitjançant la tributació municipal corresponent. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup als tres punts. 

 

La Sra. BALLARÍN també critica que el govern presenti modificacions parcials per comptes 

d’obrir un debat sobre el conjunt de les ordenances fiscals. 

Dit això, manifesta que la rebaixa de l’IBI per a habitatges de lloguer social i la modificació que 

afecta famílies nombroses i monoparentals no les poden considerar negatives, però constata que 

el tinent d’alcalde Pisarello no ha dit la veritat, perquè s’ha referit a una modificació per a l’any 

2019, afirmació que assegura que és falsa perquè aquestes dues modificacions de l’IBI no 

podran aplicar-se fins a l’1 de gener l’any 2020. Qualifica, doncs, aquestes mesures de presa de 

pèl, perquè han estat informades pel Consell Tributari des de 2016 i, a més a més, tal com ha dit 

la Sra. Capdevila, el mes de juliol es va aprovar una proposició relativa a aquesta qüestió i des 

d’aleshores el Govern hauria tingut prou temps per fer aquesta modificació perquè fos vigent 

l’1 de gener de 2019 i no haver d’esperar un any, tenint en compte que en aquest període hi 

haurà un canvi de govern d’altres canvis. Li sorprèn, doncs, la manca de voluntat o la 

incompetència del Govern municipal. 

Pel que fa als centres culturals, indica que es proposa una ordenació formal. 

En tot cas, anuncia la reserva de vot del Grup Socialista en els punts relatius a l’IBI i als centres 

culturals. 

Quant al sharing, indica que s’ha fet una ordenació de l’espai públic que el seu grup considera 

adient, amb la implantació d’una taxa per ocupació del domini públic que té els informes tècnic 

i econòmic corresponents i una quantificació correcta. Per tant, anuncia el vot favorable del seu 

grup en aquest punt. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix amb intervencions anteriors en el sentit que, malgrat que el 

Consell Tributari ja l’any 2016 havia dictaminat sobre la modificació de l’IBI per a famílies 

nombroses, aquestes mesures no tindran efecte fins a l’any 2020. Assenyala que tècnicament 

l’IBI és un impost sobre la propietat i no pas sobre la renda, i per aquesta raó, entén que s’ha de 

ser molt curós quan s’estableixen criteris de renda en l’aplicació d’aquest impost. En aquest cas, 

el Grup Popular vol saber quins són els criteris que s’han utilitzat per establir els trams de renda 

i els percentatges de bonificació de l’IBI que es proposen. També volen saber quin impacte 

econòmic tindran aquestes modificacions, perquè l’expedient no aclareix si els ingressos 

disminuiran o augmentaran. 

Quant al sharing i les noves taxes que es volen aplicar a aquest sector, troba curiós que el 

Govern posi traves a la iniciativa privada però, en canvi, doni facilitats al sector públic. Vol 

saber per quina raó el Govern té aquest capteniment que dinamita qualsevol tipus d’iniciativa 
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privada i de col·laboració publicoprivada, fins i tot en els casos en què s’afavoreix la mobilitat, 

i com en aquest cas la mobilitat sostenible mitjançant energia elèctrica. 

Anuncia, doncs, la reserva de vot del seu grup en els tres punts perquè volen analitzar-ne els 

expedients atès que hi han tingut accés escassament fa quaranta-vuit hores. Critica, a més a 

més, que el Govern municipal no s’hagi adreçat al seu grup per consensuar o simplement parlar 

d’aquestes mesures. 

 

La Sra. REGUANT anuncia la reserva de vot del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona en els 

tres punts. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable en tots tres punts. Malgrat que pugui estar 

d’acord que aquestes modificacions de les ordenances siguin pedaços, les troba adients i 

recorda irònicament és enguany es compleix el centenari de la publicació de Frankenstein, de 

Mary Shelley i, per tant, és el signe dels temps. 

 

El Sr. PISARELLO replica que el Sr. Puigcorbé és una persona creativa en el camp de la 

cultura i de les arts, però no està segur que la metàfora sigui encertada. Puntualitza que les 

modificacions que presenten responen a la realitat actual i que la presentació de paquets 

complets de mesures fiscals és pensat per a governs amb majories absolutes. En tot cas, 

considera que les ordenances que presenta el Govern tenen coherència des del punt de vista 

filosòfic. 

A continuació, es compromet a donar la informació requerida a tots els grups que l’han 

demanada abans de la celebració del plenari. 

Quant a l’impacte econòmic que poden tenir aquestes mesures, aclareix que no consta en 

l’expedient perquè les bonificacions de l’IBI seran compensades per la taxa del sharing. 

Pel que fa a l’entrada en vigor de la nova ordenança sobre l’IBI, puntualitza que l’Institut 

Municipal d’Hisenda ha demanat temps al Govern per fer les modificacions informàtiques 

corresponents i perquè l’Associació de Famílies Nombroses, que és un dels col·lectius 

beneficiaris d’aquestes bonificacions, també ha demanat temps per poder fer una campanya per 

explicar als seus associats en què consisteix aquest canvi. Nega, doncs, que hi hagi hagut manca 

de previsió. 

La Sra. MEJÍAS recorda que durant moltes legislatures a l’Ajuntament de Barcelona no hi ha 

hagut majoria absoluta i s’han aprovat ordenances municipals mitjançant negociacions entre els 

diferents grups polítics. En aquests casos creu que hi havia voluntat política de negociar mentre 

que ara veu que aquesta voluntat no existeix. 

 

Votació separada: 

 

Ordenança fiscal 1.1: 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, ERC i Sr. Puigcorbé i amb la 

reserva de vot de Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, PP i CUP.  

 

Ordenança fiscal 3.10: 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, ERC, PSC i Sr. Puigcorbé, amb el 

posicionament contrari del Grup Municipal Demòcrata i amb la reserva de vot de Cs, PP i 

CUP.  
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Ordenança fiscal 3.13: 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, ERC i Sr. Puigcorbé i amb la 

reserva de vot de Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, PP i CUP.  

 

3.-  (EM 2018-11/13) RATIFICAR l’acord de la Junta General d’Accionistes de la societat 

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), en sessió de 20 de setembre de 2018, 

d’ampliació del seu objecte social i la consegüent modificació de l’article segon dels estatuts 

socials, incorporant l’activitat de gestor de càrrega dels sistema per la recàrrega de vehicles 

elèctrics. SOTMETRE-LA a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un 

termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals; i en cas de no presentar-s’hi al·legacions, TENIR-LA per aprovada 

definitivament; i publicar el text íntegre definitiu en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

FACULTAR indistintament, al President, Secretari i Vicesecretària del Consell 

d’Administració de Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) per a que qualsevol 

d’ells pugui realitzar els actes, negocis jurídics, si escau, dels anteriors acords al Registre 

Mercantil. 

 

El Sr. AYALA exposa que BAMSA és una empresa de capital públic i privat, en la qual 

participa l’ajuntament. Aquesta empresa, que s’encarrega d’una part dels pàrquings de la ciutat, 

vol donar el servei de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments. Per fer això, indica que 

la Junta General d’Accionistes va considerar oportú adaptar els estatuts perquè incorporessin 

explícitament aquesta activitat. Per aquesta raó, proposen ratificar aquest acord de la junta. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Recorda que el seu grup 

s’ha mostrat moltes vegades a favor del vehicle elèctric perquè pel ell passa el futur de la 

mobilitat a la ciutat de Barcelona i, per tant, considera que l’augment de la flota de vehicles 

elèctrics és un guany important per a la qualitat de l’aire i per disminuir la contaminació 

acústica. Així, doncs, entén que la promoció de la mobilitat electrificada i el foment d’aquest 

sector, que representa innovació i recerca, haurien de ser una aposta permanent del Govern. 

En conclusió, troba positiu que les gairebé 143.000 places d’aparcament que gestiona BAMSA 

puguin disposar de punts de recàrrega elèctrica. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Irònicament, assenyala que amb 

aquesta modificació dels estatuts socials de BAMSA, l’empresa podrà ampliar l’activitat i oferir 

així la recàrrega de vehicles elèctrics, però serà un servei que l’alcaldessa Colau no podrà 

utilitzar perquè els dos vehicles oficials de què disposa funcionen amb gasoil i benzina 

respectivament. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana. Considera que 

és positiu donar el màxim de facilitats perquè es produeixi el canvi del cotxe tradicional pel 

cotxe elèctric. 
 

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista. Recorda que el seu grup va 

votar en contra de l’acord de privatització d’una part dels aparcaments públics de la ciutat i el 

varen portar als tribunals. Tanmateix, un cop que aquesta societat està constituïda i en 

funcionament, creuen que és totalment lògica l’ampliació del seu objecte social. 
 

El Sr. MULLERAS creu que és positiu que aquesta societat mixta d’aparcaments inclogui 

aquesta qüestió dins del seu objecte social, perquè el Grup Popular opina que és important que a 

Barcelona proliferin els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics. 
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A continuació, aprofita el debat d’aquest punt per tornar a demanar que es faci un pla 

d’electrificació per a Barcelona, per permetre que els aparcaments, tant públics com privats, 

tinguin aquests punts de recàrrega, de manera que es faciliti la utilització del vehicle elèctric a 

la ciutat. Remarca que la recàrrega és un dels aspectes importants per fer còmode i viable aquest 

tipus de vehicle. 

 

La Sra. REGUANT anuncia la reserva de vot del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable. Aprofita l’avinentesa per dir que no es queixa 

del temps d’intervenció que li concedeix la presidenta de la comissió, però constata que de 

vegades li falta temps i de vegades li’n sobra. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 4 i 5 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament, amb 

sis minuts d’intervenció per a cadascun dels dos grups proposants i quatre minuts per a la resta 

de grups. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

4.-  (M1519/9999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal articuli, de 

forma urgent i extraordinària, els mecanismes necessaris per tal de sotmetre a aprovació inicial 

un pressupost expansiu i de progrés pel 2019 que respongui a les necessitats reals de la ciutat, 

així com iniciar un procés de participació real amb la ciutadania i els grups municipals. 
 

La Sra. RECASENS qualifica d’insòlita la situació actual perquè no és normal ni habitual que 

sigui l’oposició que insti el Govern a articular els mecanismes necessaris perquè el mes de 

novembre, quan falta un mes per acabar l’exercici pressupostari, es porti a aprovació un 

esborrany de pressupostos. El Grup Demòcrata creu que aquesta situació, provocada pel 

Govern, està abocada al fracàs perquè no ha estat fruit d’un procés de diàleg i negociació 

avortat i paralitzat a causa de la incapacitat del Govern o de l’oposició per arribar a consensos, 

sinó que simplement fracassa per incompareixença del contrari, en aquest cas del grup que ha 

de portar la iniciativa, que és el Govern municipal. 

Així, doncs, apunta que falta un mes i mig per acabar l’any i els grups de l’oposició no saben 

pràcticament res sobre els pressupostos de l’any 2019. Comenta que ella mateixa es va reunir 

durant una hora amb el primer tinent d’alcalde, reunió en la qual se li va lliurar el que creu que 

era un esborrany que s’havia presentat als mitjans de comunicació. Prèviament, el president del 

seu grup, el Sr. Trias, havia lliurat a l’alcaldessa una llista de dotze prioritats que creuen que el 

pressupost de la ciutat per a l’any 2019 hauria de contemplar, però no han tingut cap tipus de 

resposta. 
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A continuació, apunta que observen atònits com l’alcaldessa dedica moltes energies a fer una 

ronda per tot Catalunya, acompanyada del Sr. Pablo Iglesias, per explicar els pressupostos 

generals de l’Estat, quan el seu grup entén que seria prioritari que aquesta ronda la fes pels 

districtes de Barcelona per explicar el pressupost de la ciutat. Per tant, no entenen si l’alcaldessa 

pretén fer de vicepresidenta del president del Govern espanyol o si està fent de cap de 

campanya del Sr. Iglesias. 

En tot cas, manifesta que el pressupost municipal és l’instrument principal que hi ha per fer 

front als reptes que en aquest moment té plantejats la ciutat, pel que fa a promoció econòmica, a 

polítiques socials, a inversió en equipaments o a despesa corrent, i el seu grup creu que el 

Govern municipal està caient en una greu irresponsabilitat. 

Seguidament, indica que en el document que el Govern els va fer arribar constava un increment 

de 140 milions d’euros que depenien, segons el mateix Govern municipal, dels pressupostos de 

l’Estat i de la Generalitat. Constata que els pressupostos simplement recullen un creixement 

vegetatiu gràcies a aquests 140 milions d’euros i pregunta què passarà si no s’aproven els 

pressupostos de l’Estat ni els de la Generalitat, tal com tot augura que pot arribar a passar, si es 

presentaran uns pressupostos regressius i de decreixement. En aquest sentit, apunta que els 

pressupostos municipals, que inclouen aquest increment de 140 milions d’euros, contemplen la 

caiguda de la inversió, de la despesa corrent, i una caiguda alarmant de l’estalvi brut, que és la 

capacitat que té l’ajuntament per autofinançar les seves inversions. 

Per tant, creu que el Govern municipal ha sotmès la ciutadania a una incertesa molt preocupant i 

aboca la ciutat a una regressió també molt preocupant si fa una pròrroga pressupostària. Tot i 

que el seu grup ha manifestat reiteradament que farà costat al Govern municipal per demanar al 

Govern de l’Estat que s’aixequin les limitacions que imposa al finançament local, alerta que no 

sigui el mateix Govern municipal qui, mitjançant les pròrrogues pressupostàries, s’imposi 

limitacions pròpies. 

D’altra banda, no entenen que el Govern digui que el retorn de les plusvàlues negatives estigui 

subjecte a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, quan ja fa dos anys que es parla de negociar 

amb el Govern central aquest retorn. 

Sap que el Govern municipal respondrà que els pressupostos de l’Estat contemplen mesures 

molt importants, com ara el salari mínim. Creu que es poden estalviar aquestes explicacions 

perquè tots els grups estan a favor del salari mínim, tot i que creu que el Govern municipal no 

fa la feina que li correspon en la qüestió del salari mínim de ciutat. En tot cas, creu que aquestes 

mesures es poden prendre al marge dels pressupostos generals de l’Estat. 

En conclusió, assenyala que en aquest punt pertoca parlar dels pressupostos municipals. Indica 

que hi ha temps i reclama al Sr. Pisarello que comenci a treballar de manera urgent, que obri un 

diàleg i negociacions amb els grups de l’oposició, si més no amb els que conformen la majoria 

de progrés, i, tal com diu la proposició que presenta, que s’articulin de manera urgent i 

extraordinària els mecanismes necessaris per sotmetre a aprovació inicial el pressupost 

municipal per a 2019. 
 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Constata que el Grup 

Demòcrata ha tingut més sort que el seu grup perquè no han rebut ni tan sols una trucada del 

Govern per tractar aquesta qüestió, i no sap si és per sectarisme ideològic o per alguna altra raó. 

En tot cas, els sorprèn aquesta situació perquè veuen com a la resta d’institucions, tant de 

Catalunya com de la resta d’Espanya, i concretament els seus companys d’ajuntaments de 

l’Estat, des del mes de setembre han començat les converses i les negociacions dels 

pressupostos, que en molts casos es troben en fase d’aprovació inicial. Remarca que aquesta 

situació també es dona a l’àrea metropolitana de Barcelona. A tot arreu, doncs, s’arriba al mes 

de desembre en disposició de votar uns projectes de pressupostos, independentment del sentit 

del vot que emeti cada grup en cada institució, situació que no es produeix a l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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Insisteix, doncs, que a mitjan novembre, més enllà de la presentació d’un Powerpoint a la 

premsa, el seu grup no té cap notícia del contingut dels pressupostos de l’Ajuntament de 

Barcelona, el qual recorda que fa dos anys que aprova els pressupostos mitjançant qüestions de 

confiança. Per tant, segons la normativa vigent, aquest recurs per aprovar pressupostos s’ha 

exhaurit. A més a més, apunta que el Powerpoint que el Govern ha presentat a la premsa només 

conté un resum molt petit dels pressupostos, que no contempla tampoc el deute que poden 

implicar els bons verds que han debatut en un punt anterior de l’ordre del dia, ni fa una 

classificació comptable que es pugui analitzar amb deteniment. 

D’altra banda, al seu grup també li ha sorprès molt que l’Ajuntament de Barcelona no tingui 

projecte de pressupostos però que l’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde hagin fet una gira, que 

qualifica de nacional i internacional, per buscar suports per aprovar els pressupostos de l’Estat, 

uns pressupostos que incorporen set apujades d’impostos que afectaran les classes mitjana i 

treballadora, que suposaran un fre a l’activitat econòmica i sobre els quals la Comissió Europea 

ha plantejat dubtes. Insisteix, doncs, que el Govern municipal tingui aquesta obsessió per 

aprovar els comptes de l’Estat quan encara no s’han presentat els pressupostos municipals. 

El seu grup, doncs, creu que des de l’oposició ha arribat el moment per instar el Govern perquè 

digui què pensa fer amb els pressupostos abans que acabi l’any, o si més no perquè expliqui què 

està passant. Pregunta si estan esperant que primer s’aprovin els pressupostos de l’Estat 

mitjançant un acord amb el Sr. Iglesias i que això permeti garantir l’aprovació dels pressupostos 

de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, de manera que es tracta d’una 

jugada a tres bandes, o bé si ja han renunciat a presentar-los perquè saben que no tenen 

capacitat per negociar-los. Per tant, el seu grup voldria saber alguna cosa respecte als 

pressupostos de l’ajuntament més important de Catalunya. Assenyala que aquesta és una 

responsabilitat del Govern municipal i els grups polítics estan esperant rebre aquesta 

informació. 

Finalment, exposa que la segona part de la proposició fa referència a la necessitat de garantir la 

transparència en els comptes públics. Volen saber per quina raó s’impedeix als grups de 

l’oposició accedir al SAP a trimestres tancats per poder fiscalitzar les factures. Creu que aquesta 

és una mesura de transparència que permetria analitzar què està passant amb els comptes 

municipals de l’any en curs. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que una de les principals eines que té el Govern per definir les 

polítiques que vol tirar endavant és el pressupost. Recorda que l’actual Govern municipal no ha 

aconseguit aprovar cap pressupost en tot el mandat perquè cap any no ha pogut sumar la 

majoria del Consell Municipal. Així, remarca que els únics èxits a l’hora d’aprovar aspectes 

pressupostaris han estat les modificacions pressupostàries dels anys 2015 i 2016. Aquesta 

darrera, a més a més, el Grup d'Esquerra Republicana ja va denunciar que arribava tard i 

malament perquè el Govern municipal no havia negociat amb els diversos grups fins al mes de 

maig. Pel que fa a l’any 2017, apunta que l’incompliment de les mesures que s’havien acordat 

amb el seu grup per aprovar el pressupost de 2016 va impedir que el pressupost s’aprovés amb 

la majoria necessària del consell plenari i recorda que una de les qüestions que reclamaven era 

un pacte pressupostari al Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona per garantir un 

acord global sobre les polítiques que s’apliquen conjuntament pel Govern de la ciutat i el 

Govern de la Generalitat, com ara les relatives als consorcis de Serveis Socials, d’Educació, de 

Sanitat i d’Habitatge. 

Tot seguit, assenyala que l’any 2018, malgrat que el projecte pressupostos es va elaborar 

conjuntament amb el Grup Socialista i que es va produir una abstenció responsable per garantir 

l’estabilitat de la ciutat dels grups Demòcrata i d’Esquerra Republicana, el Govern no va poder 

garantir ni tan sols l’abstenció del Grup Socialista. 
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A continuació, indica que per a l’any 2019 el Govern ha presentat un projecte de pressupostos 

que expressa els seus desitjos però que no reflecteix tal com pertoca els ingressos reals que 

l’ajuntament té assegurats. Considera que és positiu expressar desitjos, però entén que a l’hora 

de presentar en públic un pressupost de l’Ajuntament de Barcelona el Govern municipal ha de 

garantir rigor i que el pressupost sigui ajustat a la realitat en el moment de la presentació. El seu 

grup ofereix al Govern el mateix que varen fer l’any 2017 i estan disposats a parlar-ne sobre la 

base de la realitat i de la necessitat de garantir les millors polítiques possibles per a la ciutat. 

Aquestes polítiques, afegeix, no es poden garantir sense un acord amb la Generalitat, amb qui 

es gestionen tots els consorcis que ha esmentat anteriorment. 

Per acabar, anuncia l’abstenció del seu grup en ambdues proposicions. 

 

La Sra. BALLARÍN argumenta que una ciutat no es governa solament amb bones paraules ni 

afalagant les persones que hi viuen i hi conviuen, sinó fent polítiques adreçades a les persones, 

prioritzant algunes necessitats i deixant-ne algunes sense cobrir, perquè les necessitats són 

il·limitades i els recursos d’un ajuntament són limitats. Per tant, el que cal fer és decidir 

democràticament, en funció del criteri del Govern i de les majories que es puguin establir, 

quines necessitats es cobreixen i en quina mesura. Aquesta decisió, afegeix, es plasma en els 

pressupostos. 

Tot seguit, apunta que el Govern és qui té la capacitat d’elaborar-los, quadrant les despeses amb 

els ingressos previsibles, respectant els límits que marquen la Constitució i la Llei d’estabilitat 

pressupostària. Els pressupostos, diu, s’han de presentar a la resta de forces polítiques per 

negociar-los i, eventualment, aprovar-los. Considera que aquesta seqüència és la que s’hauria 

d’haver produït i és allò que un govern que tingui les idees clares i conscient de les 

competències que té hauria de fer, però justament és el que el Govern actual no ha fet encara i 

que, segons sembla, no té cap intenció de fer. 

D’altra banda, recorda que dies enrere, hores abans d’una compareixença del tinent d’alcalde 

Pisarello davant dels mitjans de comunicació, els varen presentar un Powerpoint genèric que 

contenia unes gràfiques amb les previsions pressupostàries de l’Ajuntament de Barcelona per a 

2019, però que no contenia, ni desglossat ni concretat, la quantitat que es cobraria per cada 

impost municipal i, per contra, sí que recollia els recursos que podria rebre la ciutat de 

Barcelona si els governs de l’Estat i de la Generalitat aprovaven els pressupostos respectius, i 

que quantificaven en 140 milions d’euros. 

Seguidament, assegura que l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, en opinió del Grup 

Socialista, és el millor que podria passar per fer possible la millora de la situació de les persones 

en tot l’Estat, i especialment d’aquells que necessiten més suport social, perquè hi ha mesures 

clau com ara el salari mínim o d’altres relatives a l’habitatge o al transport. Per aquesta raó, 

indica que el Partit dels Socialistes està treballant, especialment amb les forces de progrés però 

sense excloure ningú, per aconseguir uns pressupostos generals de l’Estat que no obliguin a 

prorrogar els pressupostos del Sr. Rajoy. Per tant, volen que aquests pressupostos siguin de 

progrés i rigorosos, i no pas a la italiana, i remarca que ja tenen el vistiplau de la Comissió 

Europea. 

El seu grup espera que aquests pressupostos de l’Estat s’aprovin, però adverteix que no es pot 

garantir i, per tant, no es poden subordinar els pressupostos de Barcelona als pressupostos de 

l’Estat. Indica que la falta de previsió i una gestió poc rigorosa demostrada pel Govern 

municipal fan que en aquest moment no sigui capaç de plantejar uns pressupostos per a 2019 

sense subordinar-los als pressupostos de l’Estat i de la Generalitat. Afirma que l’ajuntament ha 

perdut capacitat de maniobra i autonomia real, situació que lamenta però diu que aquesta és la 

realitat. Creu que no és possible fer una carambola a tres bandes sense cap mena de rigor ni de 

responsabilitat política. Així, remarca que els pressupostos de Barcelona s’han d’aprovar a 
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Barcelona i no en altres àmbits, cosa que seria impròpia d’un govern de la ciutat. En aquest 

sentit, argumenta que Barcelona no és moneda de canvi per a ningú. 

Per acabar, reclama del Govern municipal seriositat i claredat, i que el pressupost s’aprovi a 

Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS argumenta que les institucions han de tenir el seu pressupost, com és lògic. 

En aquest cas, el Consell de Ciutat ha mostrat la seva preocupació per la inexistència d’un 

projecte pressupostari com a eina bàsica per fomentar l’activitat econòmica, per a la generació 

d’ocupació i per garantir la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest sentit, el Grup Popular 

donarà suport a les dues proposicions que es presenten i anuncia el seu vot favorable. 

Tanmateix, troba curiós que una d’elles la presenti el Grup Demòcrata, que governa a la 

Generalitat de Catalunya juntament amb Esquerra Republicana, i aquesta institució a hores 

d’ara encara no té un projecte de pressupostos. Assenyala que allò que ha de ser bo per a 

l’ajuntament també ho hauria de ser per a la Generalitat. Insta aquests grups, doncs, que també 

presentin el pressupost de la Generalitat. 

A continuació, exposa que els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona són un exemple de la 

gestió municipal de la Sra. Colau a la ciutat. D’una banda, recorda que Barcelona en Comú va 

accedir al Govern enarborant la bandera de la transparència però no han deixat de practicar 

l’opacitat, tant en la forma com en el contingut, perquè no expliquen què estan negociant. 

Pregunta què estan negociant realment amb la coartada dels pressupostos. Concretament, vol 

saber què varen anar a negociar a Waterloo amb el Sr. Puigdemont o què volen negociar amb 

els partits independentistes. Afirma que aquesta actitud és opaca, que és tot el contrari de la 

transparència que prometien a la campanya electoral. 

D’altra banda, malgrat que el Govern parla de consensos, denuncia que en realitat governa des 

de la prepotència i l’arrogància, raó per la qual durant aquest mandat no s’ha pogut aprovar cap 

pressupost per majoria de vots del Consell Municipal. Pregunta per quina raó exclouen a priori 

determinats grups polítics de qualsevol tipus de negociació pressupostària i per què durant 

quatre anys no han estat capaços d’aprovar cap pressupost. 

Seguidament, recorda que Barcelona en Comú havia assegurat que millorarien la ciutat, però 

assegura que el Govern solament utilitza Barcelona com a moneda de canvi per a fer altres 

polítiques, per fer pactes inconfessables amb altres forces polítiques, en aquest cas amb les 

forces independentistes. Vol saber, doncs, que els han promès, què estan negociant i per què 

utilitzen els pressupostos de Barcelona per fer política general a Madrid o amb la Generalitat. 

Insisteix que per a Barcelona en Comú la ciutat de Barcelona és una moneda de canvi per 

aconseguir pactes amb Esquerra Republicana, amb el Sr. Puigdemont i amb el Sr. Sánchez. 

Finalment, reclama que en la segona intervenció el Govern expliqui exactament què està 

negociant. 

 

El Sr. PISARELLO aclareix que els ingressos de l’Ajuntament de Barcelona depenen en un 40 

% de transferències directes de l’Estat i que un ajuntament no té prou capacitat fiscal pròpia per 

poder impulsar polítiques. Per tant, constata que els pressupostos generals de l’Estat són 

importants. Apunta que amb el Govern anterior del Partit Popular no hi havia la possibilitat de 

negociar els pressupostos i, per tant, el que han acordat amb altres forces polítiques, també amb 

les independentistes, és fer fora el Partit Popular del Govern central, al qual qualifica com el 

partit més corrupte de tot Europa i el que més ha castigat els ajuntaments en matèria de 

finançament. 

A continuació, comenta que estan negociant a tres bandes perquè creu que les tres 

administracions necessiten tenir pressupostos, començant per l'Administració estatal, que és on 

hi ha el gruix dels recursos que necessiten els ajuntaments, no solament el de Barcelona, sinó 

tots els de Catalunya, la Generalitat i tots els ajuntaments d’Espanya. Per aquesta raó també 
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defensen aquests pressupostos fora de Catalunya i no solament als districtes de Barcelona. Per 

tant, considera que aconseguir aquest acord seria positiu. 

D’altra banda, replica que l’exclusió del Grup de Ciutadans de la negociació no és sectarisme 

perquè la seva mateixa portaveu ha manifestat que no estan gens d’acord amb la filosofia dels 

pressupostos generals de l’Estat i que discrepen de la política fiscal ni les prioritats 

pressupostàries. Al Grup de Barcelona en Comú, en canvi, sí que els agraden perquè creuen que 

hi ha una proposta de pressupostos expansiva i progressista. En qualsevol cas, assegura que 

volen fer tot allò que sigui possible per poder aprovar els pressupostos de l’Estat, de la 

Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. 

Seguidament, troba insòlit que el Govern de la Generalitat encara no hagi presentat els seus 

pressupostos. Reconeix que el Govern de l’Estat tampoc no ha presentat una proposta 

pressupostària perquè hi ha un principi d’acord amb Unidos Podemos i amb les confluències, 

que encara s’està discutint. Tanmateix, si es produís una pròrroga dels pressupostos generals de 

l’Estat, situació que la seva formació no vol que passi, totes les administracions en resultarien 

perjudicades, també la de la Generalitat, governada per Esquerra Republicana de Catalunya i el 

PDECat. Afegeix que la resta d’administracions encara en sortirien més perjudicades perquè 

l’Ajuntament de Barcelona prorrogaria uns pressupostos que tenen una filosofia determinada. 

Tot seguit, desmenteix que el Govern municipal no s’hagi posat mai d’acord amb ningú i 

recorda que s’han aprovat les dues modificacions pressupostàries més importants de la història 

de la ciutat i han donat al pressupost de Barcelona una orientació social, progressiva i 

expansiva, acordada amb els grups Socialista, d'Esquerra Republicana i de la CUP - Capgirem 

Barcelona. Entén que al Grup de Ciutadans no li agradi, però al seu grup sí. Insisteix, doncs, 

que l’actitud del Govern no és sectària però que no tindria cap sentit intentar negociar amb un 

grup que discrepa de la política fiscal ni les prioritats del Govern. 

Apel·la, doncs, a les forces polítiques que varen fer fora el Partit Popular del Govern central 

perquè no estaven d’acord amb la seva política econòmica per tal de posar-se d’acord i poder 

tenir uns pressupostos alternatius. 

 

La Sra. RECASENS reclama poder disposar de més temps d’intervenció atès que als altres 

grups se’ls ha concedit un minut més. 

 

La PRESIDENTA concedeix un minut més als grups proposants. 

 

La Sra. RECASENS argumenta que no és incompatible votar a favor de la proposició del Grup 

Demòcrata i alhora coordinar-se amb la Generalitat, entre altres coses, perquè els pressupostos 

dels diferents consorcis siguin equilibrats. Per tant, no acaba d’entendre l’abstenció del Grup 

d'Esquerra Republicana, especialment quan el vicepresident Aragonès va anunciar l’inici de la 

ronda de contactes amb els grups parlamentaris per presentar el pressupost i per negociar-lo. 

A continuació, mostra sorpresa per l’afirmació que ha fet el tinent d’alcalde Pisarello en el 

sentit que la meitat del pressupost depèn dels pressupostos de l’Estat, quan és una cosa evident i 

fa més de quaranta anys que passa, situació que lamenta. En tot cas, reclama que el Govern 

municipal faci la feina i no entén què impossibilita obrir les rondes de negociació i fer un bon 

pressupost municipal, independentment de la feina que hagin de fer els governs de l’Estat i de la 

Generalitat. Subratlla que el Consell Econòmic i Social de Barcelona ha manifestat la necessitat 

de tenir pressupostos, suposa que aquell mateix matí els sindicats també ho han dit al Sr. 

Pisarello i ho reclamen els grups de l’oposició i els ciutadans. Recorda que el seu grup l’any 

anterior es va abstenir, i assegura que no va ser fàcil, per permetre que els pressupostos es 

poguessin aprovar. Així, doncs, es mostra disposada a negociar els pressupostos d’enguany, 

però reclama que el Govern faci la feina. 
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Per acabar, mostra preocupació pel fet que el Govern municipal ha elaborat un projecte 

pressupostos regressius, perquè no se sap com es tancarà l’exercici de 2018 i s’ha especulat 

sobre retallades, i per aquesta raó fa dependre un hipotètic pressupost expansiu d’un hipotètic 

pressupost que s’ha d’aprovar en altres institucions. Entén, doncs, que el Govern municipal 

centrifuga responsabilitats. 

 

El Sr. COLOM demana la paraula per plantejar una qüestió d’ordre sobre els temps 

d’intervenció. Argumenta que a cada grup proposant li correspondrien sis minuts per presentar 

la proposició i tres minuts per posicionar el seu grup sobre l’altra proposició, en total nou 

minuts, de manera que els sis minuts que s’havien atorgat inicialment representen el 66 % del 

total, i mentre que als altres grups els correspondrien sis minuts en total per posicionar-se sobre 

ambdues proposicions, de manera que els 4 minuts atorgats també representen el 66 % del total. 

Així, doncs, considera que l’assignació de temps que s’havia fet inicialment era correcta. 

 

La PRESIDENTA estableix que s’incrementi en un minut el temps d’intervenció de tots els 

grups perquè d’aquesta manera tindran més capacitat de resposta. 

 

La Sra. MEJÍAS comenta que el fet que els pressupostos de l’ajuntament depenguin de les 

transferències de l’Estat i de la Generalitat ve de lluny. Però recorda que el darrer pressupost de 

l’Estat, que va ser pactat entre el Partit Popular i Ciutadans, la ciutat de Barcelona va rebre la 

transferència de fons més important de la història, a més de tots els beneficis que va rebre pel 

fet que Catalunya s’acollís al Fons de liquiditat autonòmica. Per tant, creu que el Govern 

municipal té un problema de liquiditat i per resoldre’l depèn de les transferències i, per tant, del 

fet que s’aprovi el pressupost de l’Estat, que han pactat el Sr. Sánchez i el Sr. Iglesias, per tal 

que la ciutat pugui continuar funcionant amb una certa solvència. 

D’altra banda, confirma que al seu grup no li agrada la política fiscal del Govern municipal 

perquè significa incrementar impostos. Apunta que el seu grup ha calculat que els pressupostos 

de l’Estat, que el Sr. Pisarello ha defensat arreu d’Europa, fins i tot a Waterloo, comporten set 

apujades d’impostos que afectaran directament o indirectament les classes mitjana i 

treballadora. Això, afegeix, és justament el contrari d’allò que Ciutadans va intentar pactar en 

els pressupostos anteriors, és a dir, rebaixar la pressió fiscal a les classes mitjana i treballadora 

per garantir que tinguin més diners a la butxaca i millorar les seves condicions de vida. 

Tanmateix, considera que aquest desacord no implica que hi hagi aspectes determinats que el 

Govern hagi de comentar amb ells, com ara el tipus de pressupostos que pensen presentar. Creu 

que aquesta és una qüestió simplement de cortesia, si és que l’actitud del Govern no és una 

qüestió ideològica o de model econòmic. 

Finalment, dubta que el Govern tingui intenció de presentar els pressupostos, perquè creu que el 

que pretén és esperar que l’acord a tres bandes doni resultat i oferir Barcelona com a moneda de 

canvi per intentar quadrar els comptes. Insisteix, doncs, que si això no és així, simplement per 

cortesia el Govern hauria d’explicar què vol fer amb les finances públiques de la ciutat. També 

reclama que es respongui a la segona part de la proposició, que demana que es doni accés als 

grups municipals a la informació economicofinancera a trimestres tancats de l’any en curs. Creu 

que aquesta seria una bona mesura de transparència. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica a la Sra. RECASENS que el seu grup s’abstindrà en la votació 

perquè considera que la responsabilitat de presentar els pressupostos és del Govern de la ciutat i 

que ho farà quan ho cregui convenient. En tot cas, afirma que quan es presentin els analitzaran i 

en parlaran. Reitera, doncs, que no acaba de veure el sentit que tenen ambdues proposicions, tot 

i que entén que les hagin presentades. 
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La Sra. BALLARÍN entén que al Govern li faci por prorrogar els pressupostos, però assenyala 

que aquesta pròrroga es pot evitar fàcilment obrint negociacions serioses a Barcelona, parlant 

de les prioritats de la ciutat i en clau barcelonina, que és precisament el que demanen les 

proposicions. Remarca que aquestes iniciatives no entren en el contingut dels pressupostos, sinó 

que es limiten a plantejar unes qüestions formals. Per tant, anuncia el vot favorable del seu 

grup. 

Quant a la qüestió del SAP, entén que tècnicament és possible i està d’acord que els grups 

municipals hi tinguin accés. Considera que la transparència de què fa gala el Govern ho hauria 

de possibilitar. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que mentre el Sr. Rajoy va governar les transferències de l’Estat a 

Barcelona van pujar més de 300 milions d’euros, mentre que amb el Govern del PSOE només 

amb un any, el 2009, l’Ajuntament de Barcelona va haver de retornar a l’Estat 200 milions 

d’euros per culpa del Sr. Zapatero. 

 

El Sr. PISARELLO troba que la Sra. Mejías ha fet de portaveu del Partit Popular millor que el 

Sr. Mulleras. Admet que la seva formació política discrepa de Ciutadans i no poden aprovar els 

mateixos pressupostos. En aquest sentit, recorda que el candidat de Ciutadans en les pròximes 

eleccions municipals ha dit públicament que és el candidat de les elits i dels rics i, per tant, és 

evident que no poden estar d’acord en els pressupostos del Govern actual. 

D’altra banda, reconeix que tots els governs de la ciutat han tingut dependència dels 

pressupostos estatals. Recorda que en l’anterior mandat Convergència i Unió es va posar 

d’acord amb el Partit Popular i va votar la Llei pressupostària i de la llei Montoro, que qualifica 

de cotilla. De la mateixa manera, el Govern del Sr. Maragall depenia del que pogués fer el 

Govern estatal. Insisteix que els pressupostos estatals són molt importants en un país que té un 

sistema de finançament que considera absolutament injust i que no és el que Barcelona en 

Comú vol. 

 

La Sra. RECASENS replica que l’últim any del mandat anterior varen aprovar els pressupostos 

amb Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes, al qual Barcelona en Comú va fer fora del 

Govern però ara hi vol negociar en l’àmbit estatal per poder aprovar el pressupost. 

 

La Sra. MEJÍAS recorda que l’obligació de fer els pressupostos és del Govern actual i quan 

aquesta responsabilitat sigui del Grup de Ciutadans ja els faran ells. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, la 

Sra. Capdevila expressa l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/9990) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el Govern municipal iniciï de 

forma immediata el període d'informació als grups polítics del projecte de pressupostos i 

ordenances fiscals del proper exercici. - Instar el Govern municipal a autoritzar l'accés 

mitjançant l'actual sistema d'informàtica de gestió, SAP, en l'àrea econòmicofinancera a 

trimestres tancats de l'any en curs. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
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El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, la 

Sra. Capdevila expressa l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'APROVA. 

 

La PRESIDENTA anuncia que els punts 6, 12 i 18 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament. 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/9968) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Que el Govern municipal 

presenti, en el marc d'aquesta Comissió, una relació de les actuacions que té previs implementar 

de cara a la campanya de Nadal així com de les activitats que es realitzaran a la plaça 

Catalunya. 2.- Que durant la campanya es reforcin les mesures de dinamització comercial en 

aquelles zones en que el comerç està patint l'efecte de les obres. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el comerç de proximitat, tal com han dit reiteradament, és un 

dels sectors econòmics més dinàmics i importants de la ciutat i, per tant, cal preservar-lo i 

promocionar-lo perquè representa el 15 % del PIB i dona feina a milers de persones, a més a 

més d’aportar a Barcelona qualitat urbana, millora de la seguretat i dinamisme i cohesió social 

als barris. 

De les campanyes puntuals que realitza l’ajuntament al llarg de l’any, que considera que són 

poques, apunta que la campanya de Nadal és la més significativa per la importància d’aquestes 

dates per als comerciants, que concentren gran part de les vendes de l’any en aquesta 

temporada. Per aquesta raó, argumenta que cal impulsar una campanya potent que animi els 

veïns a comprar en el comerç de proximitat dels barris de Barcelona i que situï la ciutat en el 

mapa del turisme de compres. 

A continuació, recorda que al llarg del mandat el Grup d'Esquerra Republicana ha presentat 

diverses iniciatives, com ara la proposta d’iniciar una campanya de suport al comerç durant tot 

l’any que aprofités els canals de comunicació que té el consistori, com ara BTV. El Govern va 

votar a favor d’aquesta proposta però lamenta que la campanya no es portés a terme. També 

varen proposar elaborar de manera consensuada amb els eixos comercials de la ciutat una 

campanya de promoció comercial de cara a Nadal que enfortís el teixit comercial i que 

contribuís a la millora de l’autonomia financera dels eixos. A més a més, el seu grup ha insistit 

en el reforç i l’ampliació de la campanya de Nadal per fer-la més ambiciosa, millor repartida 

pels diferents barris de la ciutat i amb un projecte potent a la plaça de Catalunya. Finalment, 

recorda que el seu grup també ha presentat diverses iniciatives per reforçar mesures de suport i 

dinamització comercial en aquelles zones afectades per obres de caràcter urbanístic, moltes de 

les quals són de llarga durada. Així, comenta que en el darrer Plenari el Govern va acceptar un 

prec del seu grup relatiu a les obres que s’han començat a fer a l’avinguda de la Meridiana, 

entre la plaça de les Glòries fins al carrer de Mallorca. Recorda que el Sr. Colom es va 

comprometre a dedicar-hi esforços i que per Nadal hi farien una campanya especial. 

Tot seguit, tenint en compte que falta molt poc per a l’encesa de llums de Nadal, suposa que el 

Govern ja deu haver fet el pla de dinamització i de promoció del comerç de la ciutat durant 

aquesta campanya de Nadal. 

Per acabar, llegeix el text de la proposició. Suposa que el Sr. Colom deu tenir una llista de totes 

les actuacions que pensen fer a la plaça de Catalunya, entre les quals n’hi pot haver alguna de 

nova o es pot limitar a la llista que ja tenen tots els grups, que són les mateixes activitats que 

s’hi han fet els tres últims anys. 

 

El Sr. BLASI recorda que el Grup Demòcrata anteriorment havia presentat iniciatives sobre 

l’enllumenat de Nadal i per conèixer la política que desenvolupa el Govern municipal de 
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Barcelona en Comú, que ha seguit una línia més restrictiva i d’empobriment de les actuacions 

en aquest període. També en aquesta mateixa comissió, el seu grup s’havia interessat per 

l’activitat que es desenvolupa a la plaça de Catalunya i apunta que es va aprovar una proposició 

per buscar alguna actuació que tingués més participació ciutadana, atès que el Govern va 

decidir eliminar la pista de gel, que també era una manera de buscar finançament i 

autosuficiència per a la Fundació Barcelona Comerç, amb la qual l’ajuntament té signat un 

conveni. 

Així, doncs, el seu grup comparteix la primera part de la proposició, que el Grup Popular la 

formula també en forma de pregunta, i escoltaran amb atenció la informació que doni el 

Govern, més enllà de la nota de premsa que aquest mateix dia s’ha fet pública sobre l’encesa de 

llums de Nadal del dia 22 de novembre. 

Pel que fa a la segona part de la proposició, que coincideix amb la pregunta que formula el seu 

grup, s’interessen per les entitats que s’han acollit a la mesura d’ajudes i suport als comerços 

afectats de llarga durada i quines han estat les actuacions proactives del Govern en aquest sentit. 

Tal com han comentat tant en aquesta mateixa comissió i en la d’Urbanisme, hi ha molts 

establiments afectats per aquest tipus d’obres. Volen saber, doncs, què ha fet el Govern, quines 

entitats s’han acollit a la mesura de govern i quins carrers veuran reforçada les seves iniciatives 

pròpies amb l’enllumenat de Nadal per raó de les obres públiques que els afecten. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i espera rebre la 

informació que se sol·licita. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que el comerç és important per a la ciutat i la temporada de Nadal 

és important per a aquest comerç, perquè és quan aquest sector fa la major part de les vendes de 

l’any. Atès que la informació que demanen és molt similar a la recollida en la primera part de la 

proposició presentada pel Grup d'Esquerra Republicana, anuncia el vot favorable del Grup 

Popular a aquesta proposició. 

A continuació, lamenta que durant els últims anys el Govern municipal no s’ha caracteritzat pel 

seu suport a la campanya de Nadal i ho atribueix al fet que el grup del Govern no creu en el 

Nadal i gairebé tampoc en el comerç. En aquest sentit, denuncia que el Govern municipal ha 

posat traves a l’enllumenat, ha dificultat el turisme de compres durant l’època de Nadal i ha 

establert una sèrie de dificultats equivocades, com la decisió unilateral d’eliminar la pista de gel 

de la plaça de Catalunya i substituir-la per una fira antisistema que fa proselitisme amb la venda 

de llibres d’okupes, anarquistes i zapatistes. Critica, doncs, que aquestes siguin les prioritats del 

Govern respecte a l’època de Nadal i al comerç. 

El seu grup entén que s’han de fer moltes altres coses, com ara potenciar la fira de Santa Llúcia, 

ampliar els esdeveniments al voltant de la Shopping Night. També esmenta el comerç de Nadal 

de la Gran Via i del centre de Barcelona. I, especialment, considera que hi ha d’haver un 

enllumenat molt més atractiu que el que desplega el Govern i, en aquest sentit, posa els 

exemples de ciutats com Londres, París o Berlín. 

Per aquestes raons, pregunta quines seran les activitats que impulsarà el Govern per a la 

campanya de Nadal i quin en serà el pressupost. 

 

El Sr. SIERRA exposa que en dates tan assenyalades com les de Nadal, però també en altres 

d’anteriors, sovint els grups municipals presenten iniciatives anticipadament perquè el Govern 

municipal pugui preveure una campanya nadalenca adequada a les necessitats del comerç de la 

ciutat. Per tant, anuncia que al Grup de Ciutadans l’omple d’orgull i de satisfacció votar a favor 

de la proposició que es presenta a favor del comerç de la ciutat, tal com han fet en moltes altres 

ocasions. També són favorables al suport a la campanya de Nadal pel que suposa per a molts 

establiments i eixos comercials afectats per obres de llarga durada, també en el districte de 

l’Eixample, que va ser governat anteriorment pel Sr. Colom. 
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Tanmateix, vol matisar al Grup d'Esquerra Republicana que el comerç no té solament el 

problema de la campanya de Nadal, sinó que també està aclaparat per la pressió fiscal, per la 

inseguretat, per la persecució administrativa o per les retallades en els permisos. En aquest 

mateix sentit, fa un esment especial de la competència deslleial que suposa el top manta, tal 

com s’ha posat de manifest en innombrables ocasions i que hauria de ser objecte d’una actuació 

prioritària del Govern. Creu que, més enllà dels discursos buits de contingut que fa l’alcaldessa 

en lliurament de premis, com el del dia anterior, el que hauria de fer el Govern hauria d’abordar 

aquesta qüestió per protegir un sector important de l’economia com és el comerç. 

Per acabar, formula un prec al regidor de Comerç respecte a uns fets que s’estan produint en 

aquest mateix moment. Apunta que fins i tot abans del dia de l’encesa de l’enllumenat ja es 

veuen llaços grocs en determinats punts de la ciutat on els eixos comercials hi han esmerçat 

recursos, i concretament en els llums de Nadal que l’Ajuntament de Barcelona finança amb els 

diners de tots barcelonins. Commina, doncs, el Govern, per l’esperit nadalenc i per tot el que 

això implica, a retirar aquests llaços grocs dels llums de Nadal de la ciutat. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que el Govern de la ciutat descuida el sector del comerç i apunta 

que posteriorment substanciaran una proposició presentada pel seu grup. En tot cas, vol deixar 

clar que el comerç i la restauració són sectors clau per a l’economia de Barcelona però també 

per fer una ciutat amable, segura, sostenible i bonica. Per aquesta raó, el Grup Socialista creu 

que és imprescindible que la promoció d’aquests sectors sigui una prioritat de la ciutat i que es 

vagin sumant esforços amb el teixit comercial i institucions i organitzacions d’aquests sectors. 

Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup a la proposició, també perquè estan d’acord que el 

període de Nadal és un moment molt important per al comerç de Barcelona, que implica un 

canvi en el ritme de vida de la ciutat vinculat a costums i trets culturals molt arrelats i que 

aporten un ambient festiu. Destaca, a més a més, que durant aquest període es fa una bona part 

de la despesa anual i l’oferta comercial hi té un gran protagonisme. A més a més, a les zones 

comercials hi ha els serveis d’oci, de cultura i de lleure. Tots aquests aspectes, afegeix, van 

lligats amb l’experiència de compra. 

A continuació, el seu grup considera que totes les actuacions per dinamitzar i promocionar el 

comerç durant el Nadal són necessàries i han de ser conegudes amb antelació especialment pel 

sector però també pels possibles clients. Indica que fins aquest mateix dia han conegut per una 

nota de premsa la data de l’encesa de l’enllumenat de Nadal. Per tant, el seu grup comparteix la 

inquietud del grup proposant sobre el contingut de la campanya de Nadal, perquè si bé saben 

que hi ha previst de fer l’enllumenat o la campanya del paper de Nadal, no coneixen com es 

concretaran aquestes actuacions. 

D’altra banda, assenyala que, si bé veuen amb bons ulls la proposició, també pensen que l’espai 

on s’haurien de donar explicacions, que hauria de servir per consensuar les polítiques i per fer 

balanç de les actuacions i per analitzar possibles canvis hauria de ser el Consell de Comerç i 

Ciutat, on hi ha representats tots els eixos i el teixit comercial, també les empreses de 

distribució i els grups de l’oposició. A més a més, indica que s’hi pot convidar qualsevol altra 

representació de veïns o de sectors. En tot cas, remarca que en aquest organisme hi és tothom i 

té l’especialització suficient perquè sigui un àmbit de participació especialitzat i de més 

qualitat. 

 

El Sr. COLOM replica al Sr Sierra que qui fa discursos buits de continguts és el Grup de 

Ciutadans perquè cap de les afirmacions que ha fet no se sustenten en res. Recorda que en un 

punt del dia anterior s’ha presentat la memòria del CESB i la seva presidenta ha explicat quina 

és la realitat de la ciutat de Barcelona, i les consideracions que fa aquest organisme sobre el 

comerç són molt allunyades de les manifestacions que ha fet el Sr. Sierra. Així, pel que fa a les 

limitacions del sector, el CESB parla de la feblesa de la demanda o de competència, però en cap 
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cas esmenta cap dels punts que ha comentat el portaveu del Grup de Ciutadans. Reclama, 

doncs, més seriositat a l’hora de construir els discursos. 

Quant a la intervenció del Sr. Mulleras, li diu que segurament pot insultar l’enorme quantitat de 

conciutadans seus que van a la plaça de Catalunya a veure una sèrie d’activitats, als quals el 

portaveu del Grup Popular titlla de zapatistes, epítet que irònicament fa derivar de Zapatero, o 

d’anarquistes. 

Reclama, doncs, que aquests grups tinguin una mica més de respecte i afirma que segurament 

allò que els molesta és que el Govern actual prengués una decisió sobre l’articulació d’activitats 

sostenibles, i en aquell moment la pista de gel no ho era, i que hagin estat capaços d’organitzar 

a la plaça de Catalunya determinades activitats que són seguides, any rere any, per un nombre 

significatiu de persones, molt superior a les que anaven a la pista de gel. De manera que 

assegura que en aquest espai es fan activitats per a tots els barcelonins. En qualsevol cas, 

anuncia que enguany s’ha tornat a organitzar la fira a la plaça de Catalunya, que se celebrarà del 

21 de desembre fins al 4 de gener. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Capdevila, replica que enguany el Govern ha fet la 

campanya «El comerç de Barcelona sona bé», i té constància, a més a més, que a la portaveu 

del Grup d'Esquerra Republicana aquesta campanya li agrada. Comenta que s’ha fet en tres 

onades i s’ha difós per televisió. Constata, doncs, que el Govern treballa en aquest àmbit i no ho 

ha deixat de fer, conjuntament amb el comerç de la ciutat, tal com saben les entitats del sector. 

A continuació, tot i admetre que l’enllumenat de Nadal ja es feia anteriorment, remarca que ha 

estat durant aquest mandat que s’ha fet un salt qualitatiu en els districtes, que repliquen les 

activitats del centre de la ciutat, i concretament comenta que enguany es farà l’encesa al 

districte de Sant Martí. Així, informa que enguany es realitzaran més de mil activitats, que 

s’amplia el nombre de carrers il·luminats als districtes i als barris de Barcelona. Puntualitza, a 

més a més, que aquesta feina l’estan fent conjuntament amb les entitats del sector i això permet 

que Barcelona visqui el Nadal com una oportunitat per al comerç en el conjunt de la ciutat. 

Respecte a les obres de llarga durada, informa que el Govern treballa amb catorze associacions 

de comerciants de cinc districtes, les quals han demanat acollir-se a la mesura de govern de 

suport al comerç afectat per obres de llarga durada. En aquest sentit, tenen previst il·luminar 

trenta-vuit trams de carrer per potenciar el comerç de proximitat que es veu sotmès a dificultats 

a causa d’aquest tipus d’obres. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica que el Sr. Colom no ha explicat res sobre què farà el Govern per 

Nadal, tret que a la plaça de Catalunya es continuarà fent la mateixa activitat que s’ha fet fins 

ara, que es farà l’encesa de llum als districtes per descentralitzar aquesta celebració, mesura que 

troba correcta, i que està en contacte amb catorze associacions afectades per obres de llarga 

durada i il·luminaran els trams que estan en obres. Pregunta si això és correcte i el Sr. Colom ho 

confirma. Així, doncs, suposa que el regidor de Comerç pot garantir que en el tram de la 

Meridiana on en aquest moment s’han començat unes obres hi haurà il·luminació de Nadal. 

Seguidament, assenyala que té la llista de les actuacions que s’han fet per Nadal i li avergonyeix 

una mica. Així, comenta que es realitzen més de mil activitats als districtes, amb un pressupost 

de 240.000 euros, la qual cosa representa una inversió de 240 euros per acte, quantitat que 

considera minsa i amb la qual ni tan sols es pot fer cagar un tió. 

Entén, doncs, que el Govern municipal té poca imaginació. Indica que enguany hi havia una 

oportunitat ideal, aprofitant la inauguració recent del mercat de Sant Antoni, per il·luminar 

adequadament aquest mercat i fer-hi l’encesa de l’enllumenat de Nadal. Considera que si el 

Govern cregués realment en el comerç de Barcelona, l’encesa de llums hauria de convertir-se en 

un acte famós a tot Europa i que vingués gent de tot el continent a veure aquest acte. Així, 

comenta que hi ha molta gent que parla de les fires de Nadal que es fan al centre d’Europa i, 

ella que hi ha anat, considera que no són comparables amb les fires de Santa Llúcia, però s’han 
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començat a difondre i la gent hi va. Creu, doncs, que aprofitant l’encesa de llums de Nadal es 

podrien fer moltes activitats per potenciar el comerç, com ara introduir una setmana de 

descomptes, negociant-ho amb el sector i amb l’ajut de l’Ajuntament, per facilitar un augment 

de vendes durant aquestes dates. Insisteix que per al comerç la campanya de Nadal és una de les 

campanyes més importants i assegura que l’ajuntament no fa absolutament res per potenciar-la. 
 

El Sr. BLASI diu que li ha preocupat que el Sr. Colom s’atribueixi totes les iniciatives. Recorda 

que l’encesa descentralitzada de l’enllumenat de Nadal ja es va fer durant el mandat anterior en 

diferents eixos comercials, com la Sagrada Família, la plaça de Catalunya, els Jardinets de 

Gràcia o la Creu Coberta. Però, a més a més, remarca que es va permetre que cada districte 

organitzés una encesa de llums pròpia i també una campanya pròpia. En canvi, apunta que el 

Govern actual va destrossar un projecte molt important per a la ciutat de Barcelona i per al 

comerç com era la pista de gel de la plaça de Catalunya. 

Pel que fa a la qualitat, afirma que va ser la tinent d’alcalde Recasens qui va promoure no 

solament un concurs per a l’enllumenat de Nadal, sinó també una comissió de qualitat de la 

il·luminació dels carrers, i ell mateix, com a responsable de Comerç qui va impulsar la mesura 

de govern d’ajudes al comerç afectat per obres de llarga durada. En tot cas, considera que el 

Govern actual va espatllar moltes iniciatives, va endarrerir la data de l’encesa de l’enllumenat 

de Nadal i va reduir el nombre de carrers il·luminats i les hores d’il·luminació, tot i que aquest 

darrer any hagin rectificat una mica per la proximitat de les eleccions municipals. 

D’altra banda, comenta que els veïns de Sant Martí fa escasses hores que s’han assabentat que 

l’encesa de l’enllumenat de Nadal es faria al seu districte. 

Tot seguit, replica al Sr. Sierra que no se sorprengui per la col·locació de llaços grocs. També 

recorda al Sr. Colom el compromís que les fonts de la ciutat de Barcelona s’han d’il·luminar de 

color groc en record dels presos polítics. 

En qualsevol cas, diu que el Sr. Colom no ha respost a la pregunta que formulava el Grup 

Demòcrata, de manera que no sap quins carrers s’il·luminaran ni quins eixos i mercats s’han 

acollit a la mesura de govern. 

Finalment, davant l’advertiment del president en funcions que ha esgotat el temps 

d’intervenció, replica que a qui se li acaba el temps és al comerç i al Govern. 

 

El Sr. MULLERAS demana al Govern que retiri els llaços grocs que hi hagi en qualsevol 

enllumenat nadalenc i als eixos comercials de Barcelona, llaços que han pogut veure en un 

mitjà digital aquell mateix matí. 

En segon lloc, apunta que El manifiesto Comunista, Putas insumisas, Biografía de una 

terrorista palestina no són contes per a nens, però són llibres que es venen en les casetes 

subvencionades pel Govern municipal a la plaça de Catalunya per Nadal. També denuncia que 

s’hi venen llibres contra el turisme quan, curiosament, és el regidor responsable de l’àmbit de 

turisme qui finança aquesta fira, que se situa a cinquanta metres de l’oficina de turisme de la 

plaça de Catalunya. 

A continuació, demana que el Govern, per comptes de vendre fum, que és el que sembla que ha 

vingut a fer el Sr. Colom, en el segon torn d’intervenció respongui a la pregunta que ha 

formulat el Grup Popular sobre les activitats de la campanya de Nadal d’enguany, com 

l’enllumenat, activitats a la plaça de Catalunya, el pessebre, la cavalcada de Reis o la celebració 

del cap d’any, entre altres, i que informi del cost pressupostari i la variació respecte de l’any 

anterior. Remarca que les preguntes es formulen per rebre resposta. 
 

El Sr. SIERRA manifesta que la veritat s’escolta rarament però es veu, i assegura que els 

comerciants de Barcelona ja l’han vista durant els tres anys d’aquest mandat. Per aquesta raó, 

afegeix, no reconeixen el Sr. Colom com a interlocutor vàlid i li suggereix que, per comprovar-

ho, parli amb el Gremi de Restauració o amb determinats eixos comercials. 
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Finalment, torna a demanar que el Govern retiri els llaços grocs, qüestió sobre la qual el regidor 

no ha respost. 

 

El Sr. COLOM replica al Sr. Blasi que després de trenta-dos anys de governs democràtics 

d’esquerres a la ciutat de Barcelona és el Grup Demòcrata qui s’atribueix totes les iniciatives i 

no pas el Govern de Barcelona en Comú, com ara la pista de gel o l’encesa de l’enllumenat de 

Nadal. Per tant, abans de demanar humilitat als altres li suggereix que la practiqui ell mateix. 

A continuació, reitera que el Govern està treballant per tenir un projecte de Nadal que vagi en la 

línia que varen començar tres anys i mig enrere, de descentralització i de foment del comerç de 

proximitat, i ho estan fent conjuntament amb les entitats del sector. 

D’altra banda, manifesta que és obvi que la comissió és un espai de control i no de coneixement 

previ de les actuacions que farà el Govern, i explicaran els projectes quan correspongui fer-ho. 

Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del Grup de Barcelona en Comú a la proposició perquè 

estan d’acord en el segon punt i es compromet a prendre les mesures corresponents. Però 

puntualitza que en aquest moment el que pot explicar són les línies generals de la campanya de 

Nadal i allò que estan treballant conjuntament amb els comerciants, que és el que ha explicat en 

la intervenció anterior. En tot cas, en el moment oportú explicaran els detalls d’aquesta 

campanya i, en acabat, tindran l’oportunitat de verificar si el Govern ha fet allò que ha dit que 

faria i d’analitzar com ho ha fet. Tanmateix, tot i que reconeix que l’oposició pot fer tot allò que 

cregui oportú, constata que el discurs de l’oposició sempre és el mateix, independentment de 

l’actuació del Govern, i adverteix que per molt que hi insisteixin la mentida mai no es 

converteix en veritat. En aquest sentit, assegura que els comerciants de la ciutat tenen una 

interlocució esplèndida amb ell mateix, que parla amb tots i treballa amb tots, com ho demostra 

l’acord sobre l’enllumenat de Nadal a què han arribat. 

 

El Sr. MULLERAS demana que consti en acta que el Govern no ha respost a la pregunta que ha 

formulat el Grup Popular. 

 

El Sr. COLOM replica que sí que hi ha respost. Una altra cosa és que al Sr. Mulleras no li hagi 

agradat la resposta. 

 

El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup 

Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/9996) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Exigir la convocatòria d'un 

Consell de comerç i ciutat, ja sigui ordinari o extraordinari, però de manera urgent i immediata, 

per a que el govern d'Ada Colau informi i passi a debat, entre d'altres, les qüestions següents: - 

Actuacions fetes per la promoció i el foment del comerç i la restauració durant el darrer any. - 

Campanyes que s'han realitzat, objectius, pressupost i resultats. - Estat d'execució i situació 

actual de les subvencions, ordinàries i extraordinàries. - Estat d'execució del pressupost de la 

Direcció de Comerç (amb les xifres inicials i el grau d'execució actual). 2.- Que la informació 

que es doni al Consell de Comerç sigui també lliurada per escrit. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que fa un any es va convocar el darrer Consell Ciutat i Comerç al 

mercat de Santa Caterina, el dia anterior a la sortida del PSC del Govern, i aquell va ser la 

quarta reunió d’aquest consell que es va convocar durant els divuit mesos que la seva formació 
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va ser al Govern. En aquell consell es varen reunir els representants dels sectors comercial, de 

la distribució i dels grups municipals per fer un balanç de la feina feta durant aquell període de 

divuit mesos, feina feta de manera coordinada amb els sectors del comerç i de la restauració. 

També s’hi va explicar exactament en quin punt estaven els projectes més emblemàtics que el 

Govern havia dut a terme, amb l’objectiu que els responsables polítics continuessin treballant 

en aquests projectes. Afegeix que des d’aquella data no han tingut notícies que s’hagi tornat a 

convocar aquest consell i ni els representants d’aquests sectors ni els grups municipals de 

l’oposició no han estat convocats en cap òrgan de participació sectorial en aquest àmbit. 

Tot seguit, manifesta que aquesta situació no els estranya perquè per al Govern la participació 

és més un eslògan que un concepte en el qual cregui de debò, si més no en l’àmbit del comerç, 

perquè sí que admet que en l’àmbit de turisme s’ha creat el Consell de Ciutat i Turisme, que 

l’han dotat d’una estructura, que el reuneixen de manera sistemàtica i que té un funcionament 

normal. En canvi, critica que en l’àmbit del comerç no hi hagi la mateixa actitud. Al Grup 

Socialista li preocupa aquesta situació perquè els sectors econòmics, i concretament el 

comercial i la restauració, tenen dret a estar informats pels seus representants, en un consell 

sectorial que els aglutina, dels projectes que s’estan fent i com s’estan desenvolupant. 

El seu grup entén el fet que aquest consell no hagi estat convocat durant un any, com tampoc no 

s’havia convocat abans que el PSC entrés al Govern municipal, com una manca d’interès del 

Govern municipal en el diàleg i en la participació activa i compartida en l’àmbit del comerç i la 

restauració. Considera, doncs, que aquesta inacció és un greuge per a aquests sectors, que no 

obtenen resposta a les seves necessitats ni suport als seus projectes, i que no poden debatre la 

situació de manera conjunta. En aquest sentit, indica que és molt fàcil parlar individualment 

amb els comerciants o amb les associacions, però entén que si hi ha un consell sectorial aquest 

és l’àmbit on s’han de debatre les polítiques de comerç. 

 

El Sr. BLASI també recorda que fa aproximadament un any que es va reunir per darrera vegada 

el Consell Ciutat i Comerç, que és un òrgan de participació. Assenyala que el Govern encara 

disposa d’un mes per convocar-lo i donar compliment així a la dinàmica pròpia de 

funcionament d’aquest organisme. En tot cas, troba sorprenent que el Govern acabi d’explicar 

que fa moltes coses, que té tantes idees, que no s’ha aturat de treballar i que s’atribueix totes les 

iniciatives, però que no sigui capaç de convocar un organisme en el qual podria lluir la seva 

acció de govern. L’única conclusió que en pot treure el Grup Demòcrata és la inacció és la 

característica del desgovern de la Sra. Colau, en aquest cas en l’àrea gestionada pel Sr. Colom. 

Així, doncs, indica que es van perdent oportunitats i la possibilitat que el sector de forma 

directa pugui interactuar amb tots els representants de l’Ajuntament de Barcelona. 

Senzillament, creu que aquesta és una manera de quedar en evidència. 

D’altra banda, assenyala que un any enrere en aquest organisme es va fer balanç de l’acció del 

govern en aquest àmbit, la qual cosa no vol dir que el seu grup compartís totes les conclusions. 

Apunta que alguns dels projectes que es varen presentar en aquella ocasió s’han executat durant 

els darrers mesos, però afirma que el Govern no creu en la participació, en la transparència ni en 

el comerç, malgrat tot el que en puguin dir. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Troba que la proposta sembla 

positiva. Assenyala que des de la darrera reunió del consell, que qualifica «el consell de la 

llàgrima», que va ser el darrer que es va convocar sota la presidència de la Sra. Ballarín, no s’ha 

tornat a convocar. Tanmateix, recorda a la Sra. Ballarín que la penúltima reunió, que es va fer a 

Santa Caterina, va parlar durant quaranta-tres minuts, en condició de presidenta, i el Gremi de 

Restauració i algun altre comerciant es varen aixecar de la taula a causa de la política del 

Govern municipal respecte al top manta. 
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A continuació, el seu grup troba positiu que es reuneixi el Consell Ciutat i Comerç, però per 

tractar els problemes reals que tenen els negocis, el comerç, els mercats de la ciutat i sobretot el 

sector de la restauració. En aquest sentit, li hauria agradat que la Sra. Pin, regidora adscrita al 

Districte de Ciutat Vella hagués estat present a la sessió, perquè afirma que està fent una 

autèntica sagnia, una salvatjada contra els restauradors de tot el districte, en moltes de places i 

carrers que tenen regulacions singulars. Manifesta que aquesta regidora aplica la nova 

ordenança que el seu grup va impulsar, i que es va aprovar amb el suport de tots els grups, de 

manera tortuosa i perjudica molt l’ocupació i alguns negocis d’aquest districte, situació que té 

un impacte a la resta de districtes perquè molts treballadors d’aquests establiments viuen en 

altres districtes de la ciutat. 

Finalment, el seu grup espera ansiosament la celebració d’aquest consell. 

 

La Sra. CAPDEVILA troba que és evident l’oblit del sector del comerç i la poca importància 

que li dona el Govern municipal, tal com s’ha evidenciat el la proposició que acaba de presentar 

el Grup d'Esquerra Republicana. A més a més, indica que el Sr. Colom també ho ha fet evident 

en no respondre a cap de les preguntes que li han formulat. Apunta que els representants del 

sector asseguren que tenen poca interlocució amb el Govern municipal i moltes dificultats per 

compartir projectes amb el consistori. Al llarg del mandat, també han vist aquesta manca de 

consideració cap al sector del comerç, amb els canvis de responsables que ha experimentat 

l’àrea de Comerç. 

A continuació, remarca que el Govern es mira l’activitat econòmica de la ciutat amb prejudicis, 

que hi ha grans dificultats per consolidar projectes i mesures aprovades anteriorment en aquesta 

mateixa comissió i en els plenaris. En aquest sentit, denuncia que el Govern no duu a terme 

acords que s’han pres en comissió i sovint havent-hi votat favorablement. 

D’altra banda, el seu grup també considera que aquesta àrea de l’ajuntament està patint una 

paràlisi. Tal com han dit altres regidors, fa un any que el Consell Comerç i Ciutat no ha estat 

convocat i, per tant, entén que seria positiu que es convoqués abans de finalitzar l’any i que el 

Govern hi expliqués tots els projectes. De tota manera, també li preocupen altres qüestions que 

han quedat paralitzades, com les àrees de promoció econòmica urbana, conegudes com APEU. 

Té la sensació que les proves pilot que s’havien de fer a Sant Andreu i al Born han quedat en 

l’oblit. 

En definitiva, torna a demanar al Govern que confiï en el comerç, que no pensi que tots els 

comerciants són rics, perquè en realitat són treballadors que moltes vegades tenen dificultats per 

arribar a pagar els impostos i les factures, i guanyar un sou que els permeti viure dignament. 

Reclama, doncs, molt més suport a aquest sector. 

Per acabar, reclama al Sr. Colom que el Govern ofereixi fets i no paraules. Li ha sorprès 

desagradablement que en la discussió d’un punt anterior de l’ordre del dia el regidor de Comerç 

no hagi explicat res del que vol fer el Govern durant la campanya de Nadal. Suposa que tenen 

previst fer una roda de premsa i ara no vol donar cap informació, o bé que no pensen fer el 

mateix que han fet els anys anteriors. 

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS creu que deu ser frustrant per al Sr. Colom ser regidor de Comerç d’aquest 

Govern si creu en el que diu, cosa que no dubta, i no solament perquè els altres regidors del 

Govern el deixin sol en les comissions, sinó perquè el Govern municipal no ha fet res pel 

comerç. Afegeix que s’ha limitat a repetir allò que ja es feia els anys anteriors i ha eliminat 

determinades activitats, com la pista de gel de la plaça de Catalunya, la qual s’ha instal·lat a 

l’Hospitalet del Llobregat i afirma que hi té molt d’èxit. Està segur que el Sr. Colom coneix 

aquesta situació perquè parla amb els comerciants, els quals li diuen que no estan contents i que 

el Govern hauria de treballar més. 
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A continuació, reitera que el Govern no ha respost quines actuacions té previstes per a la 

campanya de Nadal, malgrat que ho han preguntat tres grups de l’oposició. Li agradaria veure el 

cas que els companys del Sr. Colom fan a les seves propostes a la Comissió de Govern. 

D’altra banda, denuncia que el Govern s’ha dedicat a fomentar i ajudar el comerç il·legal, fins 

al punt que als treballadors del top manta els han fet una cooperativa, mentre que posen traves a 

les terrasses, problemes administratius als comerciants i creen problemes econòmics amb 

impostos i taxes. Opina que el Govern municipal actua d’aquesta manera perquè no creu en el 

comerç i el té com un enemic, perquè creu que tot emprenedor que fa una activitat econòmica 

és el seu enemic. Per tant, fa tot el que pot per treballar en contra d’aquesta activitat econòmica, 

però sense que es noti. Afegeix que el Govern considera que els comerciants són capitalistes, 

quan la immensa majoria no són més que empresaris petits i mitjans, que es lleven molt aviat al 

matí per pujar la persiana i se’n van a dormir molt tard. 

Seguidament, assenyala que els comerciants demanen ajudes per atraure clients de fora i la 

creació de business improvement districts, coneguts com a BID, però el Govern els ha 

paralitzat. També demanen que l’ajuntament doni suport a les singularitats del comerç i que 

millori la mobilitat. Afirma que el Govern està en contra de la mobilitat que afavoreix el 

comerç. 

Finalment, anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició perquè considera que 

aquest és un govern anticomerç de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM agraeix al Sr. Mulleras que reconegui que parla amb els comerciants i 

irònicament li diu que deu tenir dots telepàtiques perquè sap què li diuen. Constata, doncs, que 

els grups de l’oposició es contradiuen perquè alguns asseguren que hi parla i d’altres que no hi 

parla. Sigui com sigui, diu que és evident que parla amb els comerciants. 

Quant a la intervenció de la Sra. Capdevila, que demana fets i no paraules, manifesta que els 

fets són evidents, tal com ho demostra l’acord sobre l’enllumenat de Nadal, al qual han arribat 

aquest mateix dia i que segons els comerciants millora l’horari d’anys anteriors. Així, han 

reestructurat aquest horari per avançar l’encesa mitja hora, sense que això hagi significat un 

increment d’hores. Aquest acord, afegeix, l’han fet amb la Fundació Barcelona Comerç, 

Barcelona Oberta i el Gremi de Restauradors, malgrat que alguns portaveus hagin afirmat que el 

Govern no parlava amb aquestes entitats. També estan presentant la Targeta Viva, que és un 

acord amb totes les entitats comercials de la ciutat i creu que pot ser una de les apostes més 

importants per a la digitalització del comerç de la ciutat per als propers anys. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Ballarín, li sap greu que digui que el Govern no ha fet res i 

que ella, que ha estat regidora del Govern, no tingui capacitat d’apreciar la feina feta. 

Considera, doncs, que amb aquesta actitud s’estan desqualificant tots plegats. Per a la 

implantació dels APEU, indica que cal fer una modificació de la Llei d’hisendes locals i el 

Govern anterior de l’Estat no la va fer. Ara espera que el Govern del PSOE la faci. Desmenteix 

que la Sra. Ballarín fes quatre convocatòries del Consell Ciutat i Comerç perquè una d’aquestes 

quatre la va fer ell mateix, l’abril de 2016. A més a més, assenyala que si han creat el Consell 

de Turisme i Ciutat i l’han convocat, cal suposar que pot fer el mateix amb el Consell Ciutat i 

Comerç. En tot cas, assegura que tenen previst de convocar aquest consell el mes de novembre 

i, tot i admetre que es farà amb un any de retard, apunta que la Sra. Ballarín va trigar deu mesos 

a fer-ho, com es pot comprovar a les actes. Creu, doncs, que no el poden desacreditar per no 

haver convocat aquest consell fins ara. 

A continuació, assegura que els comerciants de la ciutat saben que el Govern està treballant pel 

comerç de proximitat des del començament del mandat. Manifesta, doncs, que no poden 

acceptar una proposició que es construeix sobre afirmacions falses i reitera que malgrat que 

repeteixin les mentides no les faran mai una realitat. 
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Quant a la despesa pressupostària, informa que en aquest moment hi ha 7,2 punts més 

d’obligacions contretes que les que va contraure la Sra. Ballarín en el mateix període de l’any 

anterior. 

 

La Sra. BALLARÍN diu que no li cal mirar les actes perquè segurament estan equivocades. 

Apunta que es va fer una convocatòria del Consell Ciutat i Comerç el mes de juliol de 2016, 

immediatament després que el PSC entrés al Govern, per presentar les línies de treball; es va fer 

una segona convocatòria per analitzar la feina feta, que va ser aquell en què el Gremi de 

Restauració i algú altre es varen aixecar de la taula pel tema del top manta, i el mes següent se’n 

va fer una altra, a la qual varen assistir el tinent d’alcalde Pisarello i el tinent d’alcalde Collboni 

per explicar la qüestió del top manta. A la quarta reunió es va fer balanç. Insisteix que se’n 

recorda perfectament i no li calen les actes. 

A continuació, lamenta profundament que el Sr. Colom entengui coses diferents d’allò que els 

comerciants comenten al Grup Socialista i posarà alguns exemples de qüestions que no són tan 

positives com el govern vol fer veure relacionades amb el comerç de la ciutat. 

En primer lloc, pel que fa a la venda il·legal i la permissivitat amb que l’equip de govern tracta 

aquesta activitat, afirma que és una realitat, tal com diuen els comerciants i els ciutadans. 

Assenyala que només cal passejar per la plaça de Catalunya per veure el que està passant. En 

segon lloc, comenta que es va fer una ordenança sobre terrasses que va tancar en fals aquest 

problema, perquè cada dia es fan retirar cadires i taules, i es posen en risc bastants negocis. En 

tercer lloc, recorda que el Govern deia que il·luminaria zones que estan en obres i especialment 

desprotegides, però als comerciants de la zona del mercat de l’Abaceria els han multiplicat per 

deu aquesta despesa quan els han obligat a contractar aquest servei amb l’empresa que ha triat 

l’ajuntament. En quart lloc, indica que al Raval sud des del dia 17 d’agost s’han inundat tres 

cops els comerços, en alguns dels quals l’aigua ha arribat als vuitanta centímetres d’alçada, i 

cap representant de l’ajuntament no els ha fet ni una visita. En cinquè lloc, apunta que els 

comerciants del mercat ambulant de Sant Martí de Provençals encara no saben qui és el regidor 

de referència. Finalment, esmenta la campanya de Nadal, l’Any del Comerç i la Cultura, els 

premis de la restauració i els APEU, aspectes que també tenen moltes mancances. 

En conclusió, considera que hi ha molts motius per convocar el Consell Ciutat i Comerç i molts 

temes per tractar en aquest organisme. Reconeix que no és fàcil fer la convocatòria perquè de 

vegades quan es troba tothom sorgeixen discussions i això no és tan agradable com les reunions 

bilaterals, però reclama que es convoqui perquè és necessari. A més a més, diu que el Sr. Colom 

és molt competitiu i, referint-se a les diverses convocatòries del consell, suposa que no voldrà 

acabar aquest mandat municipal amb un 4 a 0. 

 

El Sr. BLASI ha entès que el Sr. Colom ha afirmat que teníem programada la convocatòria 

d’aquest consell per al mes de novembre. Pregunta quina serà la data concreta, l’hora i el lloc i 

el Sr. Colom respon que serà el 29 de novembre. S’alegra, doncs, que dels dos que s’haurien de 

celebrar cada any com a mínim se’n faci un. Malgrat que no sàpiguen quin serà l’ordre del dia, 

apunta que podran debatre, parlar i posar de manifest que el comerç en mans de Barcelona en 

Comú no funciona, malgrat que el Govern anunciï tants acords com vulgui, i atribueix aquests 

acords a la por dels comerciants, que d’aquesta manera poden tenir alguna cosa més de les que 

tenien. 

 

El Sr. SIERRA proposa que un dels punts de l’ordre del dia sigui el de la competència deslleial 

i de la seguretat, que és una qüestió que interessa molt als comerciants de la ciutat. 

En segon lloc, admet que el Sr. Colom parla amb els comerciants, però remarca que els 

comerciants són persones que es dediquen a intercanviar, a negociar, de manera que parlen i 

negocien amb el regidor de Comerç perquè no tenen un altre interlocutor. En tot cas, assegura 
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que els comerciants desitgen que passin els 153 dies que queden de mandat per tenir un nou 

interlocutor. 

Finalment, utilitzant un símil del món del comerç, diu que el Govern municipal és un outlet 

amb peces tarades i amb saldos. 

 

El Sr. COLOM anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/9981) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

rebaixar l'impost de plusvàlua, modificant la seva ordenança fiscal per tal de reduir la quota 

tributària que suporten els/les barcelonins/es, a partir d'aplicar els instruments que permet la 

Llei d'Hisendes Locals, com són: disminuir el percentatge anual de tinència dels immobles en el 

càlcul de la base imposable, rebaixar el tipus impositiu i aplicar totes les bonificacions i 

reduccions permeses. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que l’impost de plusvàlua és la segona font local d’ingressos de 

l’Ajuntament de Barcelona. Remarca que durant el mandat actual els ingressos per aquest 

impost han crescut un 35 % i l’import mitjà per liquidació ha crescut un 25 %. Constata, doncs, 

que els ingressos de l’ajuntament no s’han incrementat a causa d’un augment de les 

transaccions, sinó per l’augment de l’import mitjà d’aquest impost. Puntualitza que això són 

dades oficials de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

Seguidament, assenyala que l’afany recaptatori de la Sra. Colau es consolida amb l’impost de 

plusvàlua i Barcelona es consolida com la ciutat més cara d’Espanya. Apunta que aquesta 

situació afecta els barcelonins, que cada vegada paguen més, entén que sense cap necessitat. 

Així, doncs, el Grup Popular creu que és possible una altra política fiscal. Creu que els 

barcelonins no haurien de patir aquesta pressió fiscal tan elevada, concretament en l’impost de 

plusvàlua, en primer lloc perquè aquest impost no és obligatori, sinó potestatiu, que 

l’Ajuntament de Barcelona aplica perquè vol. De fet, indica que hi ha moltes ciutats d’Espanya 

i de Catalunya on aquest impost no s’aplica. Entén, per tant, que en aquest cas hi ha una clara 

discriminació per als barcelonins. 

A continuació, apunta que l’Ajuntament de Barcelona aplica l’impost de plusvàlua amb el tipus 

màxim legal possible, és a dir, amb 30 %. Creu, doncs, que si el Govern municipal no l’apuja 

més no és pas perquè no vulgui, sinó perquè per llei no ho pot fer. A més a més, mentre es 

manté el tipus al màxim, les bonificacions estan al mínim. En aquest sentit, comenta que no 

s’aplica cap tipus de bonificació ni a les herències ni a les activitats d’interès especial. Pel que 

fa a les herències, indica que aquesta situació implica una injustícia més gran perquè, atès que 

es paga l’impost de successions autonòmic, es tracta d’una doble imposició. 

En darrer lloc, assenyala que no caldria que la pressió fiscal per aquest concepte fos tan elevada 

si el Govern hagués compensat la revaloració cadastral en l’impost de plusvàlua. Remarca que 

quan el Govern municipal parla del nou valor cadastral i assegura que el compensaran 

fiscalment només es refereix a l’IBI i aquesta compensació no s’aplica a l’impost de plusvàlua. 

El resultat, doncs, és un increment d’aquest impost que paguen els barcelonins, que pot arribar 

fins a un 40 % segons els estudis tècnics que s’han fet sobre aquesta qüestió. 
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A continuació, recorda que el Grup Popular ha reclamat reiteradament que es rebaixi la càrrega 

fiscal i en el cas del valor cadastral que es compensi la seva apujada també en l’impost de 

plusvàlua. El Govern es nega a fer-ho però el seu grup ho tornarà a demanar i assegura que no 

es cansaran de fer-ho 

Per tant, considera que totes aquestes raons són suficients per entendre que s’ha de rebaixar la 

quota que paguen els barcelonins per l’impost de plusvàlua perquè l’impacte que reben a causa 

de la revaloració cadastral és injust. 

En definitiva, aquesta proposició demana que el Govern municipal redueixi la quota tributària 

de l’impost de plusvàlua per tal de reduir la càrrega fiscal als barcelonins. 

 

La Sra. RECASENS està d’acord que una altra política fiscal és possible, però replica al Sr. 

Mulleras que el Partit Popular sempre aplica una política fiscal a la baixa. Reconeix que durant 

el mandat anterior el primer any el Grup de Convergència i Unió va pactar amb el Grup Popular 

i el darrer any amb el Grup d'Esquerra Republicana i el Grup Socialista, i una de les coses que 

la varen fer patir més quan negociava amb el Grup Popular eren les rebaixes fiscals perquè és 

molt fàcil demanar-les. 

A continuació, anuncia l’abstenció del Grup Demòcrata a la proposició perquè, tal com ha dit 

reiterades vegades, no es poden retocar constantment les ordenances fiscals i els impostos sense 

tenir una visió de conjunt, sobretot quan s’han tingut responsabilitats a l’Estat i, per tant, la 

possibilitat d’arreglar mitjançant la llei allò que ha afectat de veritat l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquesta situació, afegeix, es va produir amb les plusvàlues en moments de crisi profunda, quan 

les famílies perdien l’habitatge per dació en pagament, i el Govern d’aquell moment va haver 

d’intervenir mitjançant subvencions, via que no deixava de ser un pedaç provisional que 

afectava les finances de l’ajuntament. Tot i així, varen prioritzar resoldre la situació d’ofec i de 

crisi de les famílies. En aquest moment, continua, en què es produeixen plusvàlues negatives a 

causa de la caiguda del valor cadastral, els ajuntaments han d’afrontar la caiguda dels ingressos 

fiscals sense que l’Estat els compensi. Retreu, doncs, al Partit Popular que quan va ser al 

Govern de l’Estat no modifiqués la llei i, al contrari, fins i tot va fer un esborrany de llei que 

tenien un impacte de 20 milions d’euros per a les finances municipals. Per tant, apunta que quan 

el Partit Popular es posa a legislar fa por. 

Tot seguit, pregunta al Sr. Pisarello quin és l’impacte de les plusvàlues negatives i si confirma 

que han implicat una disminució d’ingressos de 50 milions d’euros. També pregunta com estan 

les negociacions amb l’Estat en aquesta matèria, més enllà del que acabi passant amb els 

pressupostos. 

Finalment, reclama al Govern municipal no solament que elabori els pressupostos, sinó també 

una política fiscal amb visió de conjunt i una proposta d’ordenances fiscals que contempli, 

també en conjunt, l’IBI i l’impost de plusvàlua per afrontar la nova situació causada pels nous 

valors cadastrals. Critica que el Govern no hagi tingut la valentia d’afrontar aquesta situació, 

que quedarà pendent de resoldre fins al pròxim mandat. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Subratlla que quan no hi ha una 

proposta global d’ordenances fiscals ni de pressupostos els grups municipals fan propostes en 

funció de la seva política fiscal i es va apedaçant la normativa. Però apunta que el Govern fa 

exactament el mateix i, pel fet de no presentar una proposta general d’ordenances fiscals i de 

pressupostos, també va proposant petites modificacions que al capdavall configuren una política 

fiscal de curta volada. 

Tot seguit, afirma que el Govern municipal dirà que aquesta proposició afavoreix l’especulació. 

Però indica que quan hi ha una transmissió patrimonial per raons d’herència la situació esdevé 

onerosa. Per aquesta raó, el seu grup proposaria que, si bé els primers anys és possible que 

aquestes mesures permetin l’especulació i per tant es podria aplicar un tipus més alt, a partir del 
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cinquè any aquest argument cau i es podria aplicar un tipus impositiu més beneficiós o més 

bonificat, que garantís una reducció de la càrrega fiscal. A més amés, apunta que la naturalesa 

jurídica d’aquest impost ha estat qüestionada pel Tribunal Constitucional. 

Per aquestes raons, i encara que no estan d’acord en el conjunt de la proposta, anuncia el vot 

favorable del seu grup perquè en un futur es pugui obrir una negociació per millorar i rebaixar 

la pressió fiscal a moltes famílies quan es venen l’habitatge. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que la proposició insta el Govern municipal a reduir un impost 

que grava el benefici per la venda d’un immoble i, per tant, representa una novetat respecte 

d’allò que fins ara havia presentat el Grup Popular en aquesta comissió. Estaven més 

acostumats que presentessin proposicions per tal que es fessin els canvis pertinents per garantir 

que no es tributés per aquest impost en el cas de la inexistència de plusvàlua quan les 

competències per fer això era del Congrés dels Diputats, òrgan que controlaven, i del Govern 

central. Un cop que es va resoldre aquesta anomalia mitjançant sentències judicials i no pas per 

voluntat política, ara proposen reduir l’impost. Apunta que o bé el Grup d'Esquerra Republicana 

i el grup proposant viuen en una realitat paral·lela o bé entenen la política des d’un punt de vista 

totalment diferent. No poden entendre com amb la pressió immobiliària que viu Barcelona es 

vulgui rebaixar l’impost que justament grava les transaccions immobiliàries i que és una eina de 

penalització a l’especulació, que com a mínim garanteix uns ingressos a l’ajuntament que li 

permeten realitzar més polítiques socials. 

Per tant, atès que és evident que els models econòmics del Partit Popular i d’Esquerra 

Republicana són totalment oposats, i aquesta proposició n’és una mostra ben clara, anuncia el 

vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. BALLARÍN recorda que a l’inici de la sessió han criticat que el Govern fos incapaç de 

presentar una proposta global d’ordenances fiscals que inclogués tots els tributs i també han 

criticat que es fessin modificacions puntuals, que justament és el que planteja el Grup Popular 

amb aquesta proposició. A més a més, entén que també ho fa en un moment inoportú i 

oportunista. 

La proposició demana que s’abaixin els coeficients, que es pugui abaixar el tipus impositiu de 

l’impost de plusvàlua, i assenyala que el Grup Popular va donar suport a les ordenances 

presentades pel Govern de Convergència i Unió durant el mandat anterior, però justament en 

una època de crisi varen plantejar una rebaixa fiscal però no la varen aconseguir. En tot cas, diu 

que aquell era el moment de negociar aquesta qüestió i no pas ara. 

D’altra banda, indica que en aquest moment l’impost de plusvàlua té plantejat el problema del 

gravamen quan es produeix una disminució del valor entre el moment de la transmissió i el 

moment de l’adquisició. Aquesta qüestió era coneguda com a mínim des del dia 11 de maig de 

2017, que va ser quan el Tribunal Constitucional es va pronunciar amb caràcter general sobre el 

tema, però el Partit Popular no va plantejar-la al Parlament i no va fer una reforma de la 

normativa. 

Així, doncs, remarca que en aquest moment encara s’ha de veure què passa amb aquest impost i 

no se sap si s’aprofitarà aquesta situació per fer altres modificacions i adequacions legislatives 

d’aquest impost. Reitera, doncs, que el Grup Socialista no creu que sigui el millor moment per 

plantejar variacions a la ciutat de Barcelona, especialment quan els ingressos municipals no 

estan passant pel seu millor moment. 

 

El Sr. PISARELLO subscriu els arguments de les portaveus dels grups d’Esquerra Republicana 

i Socialista. Recorda que en el pitjor moment de la crisi, quan les famílies havien de malvendre 

els seus habitatges el Govern del Partit Popular va ser absolutament insensible a aquella 

situació, que a més a més l’havia creada una legislació que gravava amb plusvàlua les 
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minusvàlues que es produïen, i va ser el Tribunal Constitucional qui va corregir aquesta 

situació. Afirma, doncs, que el grup proposant no té autoritat per plantejar aquesta mesura. 

Quant a la proposició, considera que podria suposar deixar d’ingressar aproximadament 60 

milions d’euros, recursos amb els quals es podrien construir 600 habitatges, o 40 escoles 

bressol, o 20 biblioteques. 

A continuació, manifesta que el Grup de Barcelona en Comú en general no comparteix la 

política de reducció fiscal, tal com ha dit altres vegades, tot i que admet que el Govern 

municipal ha congelat l’IBI i ha posat fi a les apujades lineals que s’havien fet anteriorment. 

Així, doncs, no estan d’acord en aquesta proposició. 

 

El Sr. MULLERAS puntualitza que no proposen l’eliminació de l’impost, sinó rebaixar-ne la 

càrrega tributària. 

En segon lloc, agraeix que la Sra. Recasens hagi admet que el Partit Popular quan té influència 

en un govern i quan té poder decisiu el que fa és rebaixar impostos en una ciutat i en aquest cas 

a la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa a les minusvàlues, recorda que el consistori va aprovar una proposició del seu grup 

que demanava que l’ajuntament fes una oficina d’assessorament per als ciutadans afectats per 

una plusvàlua negativa en una transmissió. Voldria saber si el Govern ha posat en marxa 

aquesta oficina d’assessorament. 

D’altra banda, subratlla que el Govern del Partit Popular va deixar fet un esborrany de 

modificació de l’impost de plusvàlua que contemplava el cas de les plusvàlues negatives, 

esborrany que és en un calaix del president Sánchez. Li agradaria saber, doncs, si el PSOE, 

partit al qual de vegades li agrada copiar textos, també copiarà aquest esborrany. Els suggereix 

que ho facin. 

Seguidament, demana a la Sra. Capdevila que estudiï els impostos municipals, especialment si 

vol debatre aquesta qüestió, perquè assenyala que l’impost de plusvàlua no grava solament les 

transmissions patrimonials, sinó també les herències, tal com ha comentat anteriorment. Per 

tant, insisteix que l’impost de plusvàlua i l’impost autonòmic de successions representen una 

doble imposició per als ciutadans. 

Finalment, agraeix el vot favorable del Grup de Ciutadans i lamenta que la resta de grups 

municipals estiguin a favor de l’elevada pressió fiscal que hi ha a Barcelona. 

 

La Sra. RECASENS recorda que durant les negociacions que es varen dur a terme durant el 

mandat anterior es va plantejar una rebaixa fiscal molt important que demanava el Grup Popular 

però que el Grup de Convergència i Unió va modelar perquè no arribés a provocar un estrall en 

les finances municipals. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que les herències, que tècnicament es coneixen com a transmissions 

mortis causa, de l’habitatge habitual i els locals de negoci del causant tenen una bonificació del 

95 %, tal com es pot veure en l’ordenança fiscal corresponent. Remarca que l’article de 

l’ordenança que recull aquesta qüestió el va redactar ella mateixa, tot i que posteriorment s’ha 

modificat diverses vegades. 

Per acabar, anuncia el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Recasens expressa l'abstenció 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, la Sra. 

Capdevila expressa el vot contrari d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari del PSC, el 

Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. ES REBUTJA. 
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La PRESIDENTA anuncia una alteració de l’ordre del dia per tal de tractar a continuació el 

punt 17 de l’ordre del dia, a petició del Sr. Pisarello. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/9969) El Govern municipal convoqui, en el termini de dos mesos, una Taula amb 

presència de tots els grups municipals per tal de valorar l'aplicació dels nous valors cadastrals 

dels béns immobles de la ciutat de Barcelona i la seva afectació en la tributació dels barcelonins 

i barcelonines. La Taula valorarà de forma especial l'impacte de la revisió cadastral en tots 

aquells tributs locals en relació als nivells de recaptació, la pressió fiscal, l'impacte sobre la 

progressivitat del sistema tributari i els possibles efectes adversos no desitjats que puguin haver 

sorgit. 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que el 2018 ha estat el primer any que s’han aplicat els nous 

valors cadastrals fruit de la revisió cadastral impulsada pel Govern municipal, que responia a la 

necessitat d’actualitzar aquests valors, tasca que no s’havia dut a terme des de l’any 2002. Creu 

que és evident que durant aquests setze anys hi ha hagut molts moviments en relació amb el 

mercat de béns immobles, situació que ha causat impactes desiguals en els béns subjectes a la 

revisió, és a dir, tots els béns immobles de la ciutat. 

Per aquesta raó, el Grup d'Esquerra Republicana va demanar al Plenari del mes de novembre de 

2017 que es convoqués una taula de ciutat per trobar una solució conjunta als problemes que 

podia causar l’aplicació dels nous valors cadastrals en el càlcul de l’IBI. Aquesta proposta es va 

aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte el del Govern. També 

varen presentar un prec en aquesta mateixa comissió el mes d’abril d’enguany, que va ser 

rebutjat. Considera que la qüestió que es planteja és bastant òbvia, perquè han hagut de 

presentar iniciatives sobre els efectes negatius que aquesta revisió cadastral ha tingut per 

exemple en la bonificació de l’IBI a famílies nombroses, entre d’altres. 

Tot seguit, el seu grup vol saber quins impactes ha tingut aquesta revisió cadastral en el global 

de la fiscalitat dels barcelonins, per tal de poder aplicar altres mesures fiscals progressives i 

poder instar, des d’una visió de ciutat, poder instar altres institucions a actuar en la mateixa 

línia. Recorda que el valor cadastral és el valor de càlcul de l’impost municipal de plusvàlua i 

d’altres impostos com l’IRPF en el cas de segones residències, l’impost de transmissions 

patrimonials, l’impost de patrimoni o l’impost de successions i donacions. Tot i així, el seu grup 

insisteix en el l’impost principal vinculat al valor cadastral tant pel nombre de contribuents com 

pels ingressos que representa per a l’Ajuntament de Barcelona. 

Finalment, llegeix el text del prec. 

 

El Sr. AYALA recorda que aquesta qüestió es va tractar en un Plenari i en aquell moment el 

primer tinent d’alcalde va exposar l’argumentació del Govern. El Govern està d’acord que cal 

establir consensos per a les polítiques fiscals en general, i en especial per abordar els efectes de 

la revisió cadastral, però també considera que aquests consensos són possibles en aquesta 

mateixa comissió, que de fet és una de les funcions que té. Assenyala, doncs, que no cal crear 

una taula externa. En aquest sentit, recorda que en aquesta mateixa sessió s’ha tramitat una sèrie 

de taxes de forma consensuada. Entén que de la mateixa manera es podrien tramitar mesures 

relacionades amb l’IBI. 

D’altra banda, desmenteix que hi hagi hagut un increment de l’IBI que paguen les famílies 

nombroses, tal com s’ha afirmat anteriorment. Puntualitza que quan el Cadastre va fer la 
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comunicació, com que no té les dades de les bonificacions, va enviar la informació sense 

comptabilitzar aquestes bonificacions, però aquestes famílies varen rebre el rebut de l’IBI amb 

les bonificacions incloses. Per tant, insisteix que les famílies nombroses no han patit un 

increment d’aquest impost. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/9997) Que el Govern elabori i presenti un informe detallant el procediment 

d'atorgament de les subvencions al comerç, autònoms i a la resta dels sectors econòmics de la 

Ciutat, detallant els problemes que porten a dilacions en el seu pagament. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que durant els darrers mesos el Grup Socialista ha parlat amb 

comerciants, emprenedors i altres operadors econòmics, els quals els transmeten una inquietud 

comuna amb l’ajuntament a causa de l’endarreriment del pagament de les subvencions, 

endarreriment que porta moltes entitats i persones a situacions límit. Saben que el procediment 

d’atorgament i de pagament de les subvencions mai no ha estat fàcil, però troba incomprensible 

que l’ajuntament, per comptes de fer un esforç per agilitzar aquest pagament, mantingui i 

endarrereixi el moment del pagament any darrere any, perquè aquesta situació genera 

problemes de tresoreria als beneficiaris de les subvencions, els quals han de gastar en un mes o 

en quinze dies subvencions que són per a tot l’any, de manera que han d’invertir aquests 

recursos de manera molt ineficient. Considera que aquesta situació no es pot mantenir i que s’ha 

de resoldre. 

Per aquesta raó, demana que el Govern elabori un informe per analitzar aquest procediment i 

detectar on són els obstacles que dificulten que el pagament es realitzi en unes dates raonables. 

En aquest sentit, recorda que en aquest moment hi ha persones, associacions i patronals que 

encara no saben quan podran disposar de les subvencions. 

 

La Sra. BERBEL indica que els grups municipals ja coneixen el procediment general per a 

l’atorgament de subvencions, el qual està publicat. Pel que fa a la dilació en el pagament, 

manifesta que el govern està satisfet en la part que li correspon perquè s’ha avançat respecte de 

l’any anterior en el pagament de la subvenció «Impulsem el que fas», en la d’autònoms i 

d’altres. Tanmateix, informa que hi ha una allau de sol·licituds. 

Quant al procediment general, apunta que comença amb la publicació de les bases, es recullen 

totes les sol·licituds, anàlisis i verificacions de requeriments, i finalment s’emet una resolució 

provisional. En aquest moment es produeix l’aprovació o denegació d’expedients i 

posteriorment s’obre un període d’al·legacions i reparacions. Aleshores s’obre un altre període 

d’anàlisi i verificació, de manera que si hi ha moltes sol·licituds aquest període s’allarga. 

Finalment es redacta la resolució definitiva i es donen les ordres de pagament. 

A continuació, comenta que a vegades es produeixen dilacions, tal com ha dit anteriorment, a 

causa de l’elevat nombre de sol·licituds registrades, que en la majoria de subvencions 

d’enguany ha crescut. Així, n’hi ha un miler en el cas de l’ajut a autònoms; 470 en «Impulsem 

el que fas», mentre que l’any anterior n’hi va haver 398, i fins aquest moment hi ha 300 

sol·licituds de la subvenció «Bona feina, Barcelona», però quan acabi l’any n’hi haurà més. En 

segon lloc, apunta que també es poden produir dilacions perquè algunes subvencions s’adrecen 

a un tipus de col·lectius específics i per tant les anàlisis requereixen molta intensitat i un gran 

volum de documentació perquè aquestes subvencions són molt selectives, i quan hi ha moltes 

sol·licituds aquesta documentació augmenta. En tercer lloc, indica que sempre hi ha un gran 

nombre d’incidències en la documentació justificativa lliurada. Així, en el cas dels ajuts als 
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autònoms, comenta que en un 27 % dels casos han de demanar que presentin més documentació 

o que completin algunes de les coses que no han fet, entre altres incidències. Finalment, també 

es produeixen dilacions perquè hi ha un sistema garantista que intenta que la gent arribi a 

aconseguir l’ajut. A més a més, tot i que compliqui aquesta tasca, remarca que estan contents 

que hi hagi moltes àrees de l’ajuntament implicades en aquest procediment. 

 

La Sra. BALLARÍN no sap en qualitat de què ha intervingut la Sra. Berbel, perquè li ha fet la 

impressió que ha parlat més de les subvencions de Barcelona activa i el prec fa referència a 

totes les subvencions municipals. En tot cas, no demana una descripció del procediment, sinó 

que el seu grup demana que es detectin i es resolguin els problemes per aconseguir que les 

subvencions es cobrin a temps. En aquest sentit, reitera que el seu grup parla amb associacions 

de comerciants que a final de novembre no han cobrat les subvencions. Diu que no pot ser que 

en un mes s’hagin de gastar les subvencions perquè això genera tensions de tresoreria i fa que 

es gastin malament a última hora. 

D’altra banda, és conscient que Barcelona Activa va endarrerida en aquesta qüestió. Comenta 

que l’11 de juliol de 2018 hi havia 47.000 euros pendents de pagament que corresponien a l’any 

2016, de manera que ja sap que aquest organisme té problemes. Però considera que el Govern 

no pot posar l’excusa del volum de sol·licituds perquè cal dimensionar adequadament aquesta 

qüestió. 

Finalment, pregunta si s’accepta el prec que demana la realització d’aquest informe. 

 

El Sr. COLOM respon que no s’accepta. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/9982) Que se'ns faciliti còpia de la documentació oficial justificativa que garanteix la 

incorporació de 140 milions d'euros més en els ingressos del projecte de pressupost municipal 

per a l'any 2019, procedents 100 milions d'euros de l'Estat i 40 milions d'euros de la Generalitat. 

 

El Sr. MULLERAS puntualitza que amb aquest prec el Grup Popular no pretén entrar en els 

continguts dels pressupostos, sinó aclarir com es quadren i quin és el grau de realisme i de 

fiabilitat d’aquests pressupostos. 

A continuació, exposa que el 25 d’octubre proppassat el Govern municipal va presentar els 

últims pressupostos del mandat actual, i cridava molt l’atenció que per quadrar aquests 

pressupostos el Govern incorporava en l’apartat d’ingressos 140 milions d’euros, 100 dels quals 

provinents de l’Estat, desglossats en 60 milions de transferències generals i 40 per compensació 

de l’impost de plusvàlua, i 40 provinents de la Generalitat en concepte de deute social i escoles 

bressol. 

El seu grup, doncs, demana quina és la justificació real que permet incloure aquests ingressos 

en el pressupost i que finalment són els que permeten quadrar-lo. També pregunta quin grau de 

fiabilitat té aquesta previsió. I finalment demana la documentació oficial en la qual es basa 

aquesta previsió d’ingressos. 

 

El Sr. AYALA comenta que quan s’elaboren uns pressupostos els ingressos que s’hi incorporen 

són una previsió i, per tant, no hi ha una documentació que acrediti quina serà la quantitat 

ingressada per concepte d’IBI, de plusvàlues o d’altres. El que hi ha és una normativa i la gent 

ha de pagar els impostos. De la mateixa manera, hi ha una normativa sobre la participació en els 

ingressos de l’Estat o sobre els deutes de les diferents administracions. En aquests casos, 
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puntualitza que es fa una previsió d’ingressos i s’ha calculat que hi haurà un creixement del 3 % 

en la PIE. Considera que aquesta és una previsió versemblant si s’aproven els pressupostos de 

l’Estat. Insisteix que no hi ha una documentació que acrediti aquesta previsió i remarca que mai 

no n’hi ha hagut. Així, doncs, assenyala que es fan previsions racionals basades en la situació 

econòmica actual. 

D’altra banda, comenta que l’any 2017 la desviació entre els ingressos previstos i els finals va 

ser del 0,3 %. Conclou, doncs, que el Govern no pressuposta malament. 

 

El Sr. MULLERAS creu que l’any 2018 sí que ha pressupostat malament. Apunta que 

«Pressupostos de política ficció», «Carambola a tres bandes» i «Conte de la lletera» són tres 

titulars de premsa del dia següent a la presentació del projecte de pressupostos. Entén que el Sr. 

Ayala no pot dir que estan pressupostant 140 milions d’euros sense cap tipus de justificació, 40 

dels quals han de ser en compensació de l’impost de plusvàlua. Pregunta en què es basa aquesta 

previsió i si han fet aquesta estimació sense tenir cap certesa que rebran aquestes quantitats. 

Apunta que el Govern preveu rebre 60 milions més en concepte de transferències generals de 

l’Estat i 40 milions de la Generalitat en concepte de deute social i escoles bressol, tal com varen 

afirmar en la roda de premsa esmentada. 

Per tant, qualifica d’engany la previsió d’ingressar 140 milions quan no se sap d’on sortiran 

aquests recursos, o quan es diu que provindran de l’Estat i de la Generalitat quan no hi ha cap 

tipus de documentació amb validesa oficial que permeti computar com a ingressos aquests 

diners. Qualifica aquesta actitud de gran irresponsabilitat. 

 

El Sr. AYALA puntualitza que sí que saben d’on surten aquests recursos i el Sr. Mulleras 

mateix ho ha explicat. Insisteix que es preveu un 3 % d’increment de la PIE i una compensació 

de plusvàlues que el Govern central anterior, del Partit Popular, ja va deixar aparaulada amb la 

Federació Espanyola de Municipis. A més a més, l’acord a què han arribat el Govern i Podemos 

contempla que en el termini d’un mes s’han de reunir per acordar aquesta compensació. Pel que 

fa als 40 milions provinents de la Generalitat, indica que és una reclamació que ja s’ha fet a la 

Generalitat pel deute amb les guarderies. Per tant, apunta que totes tres xifres han estat 

treballades, estudiades i totalment explicades pel mateix Sr. Mulleras. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/10000) Quins eixos, associacions comercials i mercats s'han acollit a la mesura de 

govern de suport al comerç afectat per obres de llarga durada de cara a la campanya de Nadal? 

Quins carrers s'il·luminaran a tal efecte? 

 

Tractada conjuntament amb el punt 6 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

13.-  (M1519/10001) Està el Govern municipal treballant amb alguna normativa nova de regulació 

de fires, mostres i mercats ambulants? Amb qui? En quina línia? Amb quin calendari? 

 

El Sr. BLASI llegeix el text de la pregunta. 
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El Sr. COLOM informa que el Govern està treballant en una ordenança de venda no sedentària. 

En aquest moment estan ultimant la proposta i, per tant, es troba en fase interna. Una vegada 

estigui enllestida la proposta, la contrastaran amb les diverses entitats comercials, especialment 

amb les associacions de marxants, com ara l’Associació de Marxants del Maresme, vinculada a 

PIMEC. Posteriorment la contrastaran amb els grups municipals. 

Pel que fa la línia, és la que estableix la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 

Finalment, quant al calendari, diu que preveuen que se’n pugui fer l’aprovació inicial durant els 

propers mesos, una vegada acabats els processos de participació establerts i necessaris per 

obtenir el consens que requereix una ordenança d’aquest tipus. 

 

El Sr. BLASI entén que el Govern té la previsió d’acabar el mandat amb una nova ordenança i 

emplaça el Sr. Colom a informar-ne els grups municipals, que lògicament estaran interessats a 

conèixer els detalls d’aquesta ordenança. 

 

El Sr. COLOM opina que aquesta és una ordenança de ciutat perquè és sobre un tema rellevant. 

També creu que serà fàcil arribar a un consens i que es podria aprovar inicialment amb un cert 

consens abans d’acabar el mandat. Tanmateix, diu que s’han de resoldre alguns temes i és el 

que estan intentant fer. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/9991) Instar al Govern municipal a informar sobre diversos aspectes sobre el 

funcionament del REC: - Quin serà el termini de recobrament/canvi dels RECS per euros dels 

comerciants que han rebut aquest mitjà de pagament? - Com es protegirà la informació 

generada mitjançant l'app de l'usuari tant referent als hàbits de consum com d'informació 

privada? - Com facilitaran que el comerciant que ha rebut RECs en pagament pugui així mateix 

pagar en RECs als seus proveïdors? 
 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 
 

El Sr. PORRO informa que els comerciants que reben els REC s’han adherit primer a un 

sistema i han signat un contracte que els garanteix poder canviar aquesta moneda per euros 

quan ho necessitin. A tal fi, s’han de donar d’alta com a punt d’intercanvi, aportar la 

documentació necessària i obrir un compte a la proveïdora de pagaments contractada, que és 

Lemonway. Des que ho sol·liciten a l’entitat gestora, es preveu un termini de quatre o cinc dies 

laborables per poder fer el canvi. 

En segon lloc, assenyala que l’entitat gestora Novact s’ha compromès amb un contracte amb els 

usuaris a complir de manera escrupolosa la legislació sobre tractament de dades personals, una 

legislació que és força acurada i precisa. Indica que el sistema permet fer una traça de les 

operacions, de manera que es pot detectar qualsevol tipus d’incidència. També comenta que hi 

ha el compromís de no cedir dades a tercers, si no és per alguna qüestió necessària per al 

funcionament del sistema, com ara a les entitats de pagament, als servidors o entitats d’aquest 

estil. 

En tercer lloc, diu que la principal estratègia perquè els comerciants puguin pagar amb REC els 

proveïdors és sumar més comerços al sistema, perquè la intenció és que el REC no surti dels 

barris i, per tant, que els mateixos comerciants paguin a altres comerciants, ja siguin farmàcies, 

papereries, bars, gestories o altres. En aquest moment estan explorant les possibilitats jurídiques 

i operatives per poder pagar preus públics en un futur, però aquesta és una perspectiva a mitjà 

termini. A llarg termini es podria parlar d’altres opcions, però encara queden lluny. 
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El Sr. SIERRA creu que aquest és un sistema monetari anticapitalista amb el qual es torna a 

l’Edat Mitjana. Apunta que el 25 % de l’ajuda social es pagarà amb REC, mesura que 

bloquejarà la capacitat de consum perquè solament es podrà gastar allà on s’admeti aquesta 

moneda. Compara aquesta situació amb el fet de pagar amb una targeta de crèdit que no és 

reconeguda en gairebé cap establiment. 

A continuació, apunta que el principal problema que se’ls planteja és el pagament a proveïdors, 

a més a més de les traves que es posen al comerç, com la necessitat que hi hagi un punt 

intermedi, l’obligació d’obrir un compte o el fet que es triguin quatre dies per canviar els REC 

per euros. Pel que fa al pagament a proveïdors, assenyala que quan un comerç té aquesta 

moneda fictícia potser la podrà gastar a la farmàcia del costat, però al camió que li subministra 

una mercaderia no li podrà pagar amb REC. 

En qualsevol cas, el Grup de Ciutadans creu que això és una trampa encoberta i critica que 

l’ajuda social es doni amb REC, mentre que la moneda dels pressupostos, que és l’euro, 

continuarà en el banc de l’ajuntament fins que els comerciants canviïn els REC, de manera que 

es produirà un retard encobert en el pagament i una maniobra encoberta en la gestió de 

tresoreria. Pregunta, doncs, que hi guanyarà el consumidor pagant en REC. 

 

El Sr. PORRO suggereix al Sr. Sierra que parli amb els comerciants que estan participant en 

aquest projecte i que comprovi si n’estan contents o no. Creu que la idea és força senzilla i 

consisteix a facilitar que entrin als barris una quantitat d’euros que, si no es converteixen en 

REC, podrien sortir-ne de la mateixa manera que hi han entrat, i els comerciants del barri no 

n’obtindrien cap benefici. Això és el que es garanteix amb aquest projecte. 

 

Es dóna per tractada. 

 

15.-  (M1519/9992) Quins grans esdeveniments, actes, fires o grans trobades té previst l'Ajuntament 

de Barcelona que se celebrin a la nostra ciutat el 2019 i quines gestions està fent per recuperar 

els esdeveniments perduts durant aquest mandat?  

 

El Sr. SIERRA llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. GÓMEZ lamenta que tingui poc temps per respondre perquè hi ha molts esdeveniments 

previstos. Apunta que en aquest moment ve l’Smart City Expo, que ha crescut un 30 % respecte 

de l’any anterior i convida els regidors a visitar aquest esdeveniment perquè val molt la pena. 

Remarca que Barcelona continua essent la primera ciutat en organització d’esdeveniments i hi 

ha una mitjana d’onze o dotze esdeveniments cada mes, sense comptar els que organitza 

l’ajuntament, Fira de Barcelona, Sonar, que ja són coneguts. Així, doncs, se celebren al voltant 

de setanta esdeveniments i congressos internacionals al llarg de l’any. Apunta que fins i tot el 

mes d’agost n’hi ha quatre de programats. 

D’altra banda, comenta que Fira de Barcelona està en el seu millor moment i el sector 

d’organització d’esdeveniments està funcionant bé. Admet que s’han perdut alguns 

esdeveniments, com el congrés de l’ISE, que l’any 2019 no es farà però que es tornarà a fer al 

cap de tres anys, i que té una dimensió comparable al MWC. 

En conclusió, indica que l’organització d’esdeveniments es troba en un moment molt dolç. 

 

El Sr. SIERRA lamenta haver de debatre amb el comissionat, tal com ha passat en el punt 

anterior amb el Sr. Porro, perquè les preguntes són per controlar el Govern en un nivell polític i 

no en el nivell de gestió. Manifesta, doncs, tot el respecte del seu grup pels treballadors del 

consistori i per l’estructura de gestió de l’Ajuntament de Barcelona, però aquesta pregunta és 
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eminentment política. El seu grup sap quins són els grans esdeveniments i també coneixen 

l’herència rica que té el Govern municipal actual respecte a la posició de Barcelona com a ciutat 

europea i mundial important en el desenvolupament i celebració d’esdeveniments. 

A continuació, insisteix a preguntar quins esdeveniments ha perdut la ciutat i quines gestions fa 

el Govern municipal per recuperar-los, perquè afirma que Barcelona està perdent posicions en 

els rànquings internacionals pel que fa a la celebració d’esdeveniments. Així, apunta que s’han 

perdut esdeveniments, fires i organismes molt importants, com l’Agència del Medicament, que 

hauria atret la celebració de molts esdeveniments del sector farmacèutic i hauria permès 

diversificar l’economia de la ciutat. També s’han perdut la Barcelona World Race; el Congrés 

de Logística Americana, que porta 1.200 executius cada any a la ciutat; el Centre Europeu de 

Medicina Xinesa, que suposava una inversió de 80 milions d’euros, al qual el Sr. Pisarello no va 

atendre i finalment se’n va anar a l’Hospitalet de Llobregat, com la pista de gel de la plaça de 

Catalunya; el meeting corporatiu de l’advocacia, que porta 400 advocats a Barcelona; els 

consolats com el dels Estats Units que cancel·len esdeveniments; les delegacions de la Xina, 

Tailàndia, Filipines, que també anul·len trobades. En resum, assenyala que les peticions 

d’organització d’esdeveniments han disminuït un 15 % per al 2019, segons els seus comptes, i 

la tendència continua a la baixa. Atribueix aquesta situació a una mala gestió del Govern 

municipal, perquè Barcelona és un referent mundial en aquest àmbit però amb aquest Govern 

ho està deixant de ser. 

Pregunta, doncs, què farà el Govern per recuperar aquests esdeveniments. 

 

El Sr. GÓMEZ admet que no és un càrrec electe però va ser nomenat per l’alcaldessa 

directament i, per tant, el seu càrrec és almenys semipolític. Per tant, no gestiona els 

esdeveniments, sinó que treballa conjuntament amb totes les institucions, des de Turisme de 

Barcelona a Fira de Barcelona, i amb tots els organitzadors d’esdeveniments per captar-ne. 

Remarca que estan competint amb els primers actors mundials, com París, Viena o Berlín. 

Considera que estan fent la feina que toca i si bé, fent un símil esportiu, diu que alguns partits 

els perden i algun esdeveniment se’n va, però també en venen d’altres de molt potents. Insisteix 

que aquest és un àmbit que coneix bé i assegura que Barcelona és la ciutat més ben posicionada 

en aquest moment a Europa per organitzar esdeveniments internacionals. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/9970) En quin termini té previst el Govern municipal presentar la mesura de Segell de 

Qualitat per a les empreses socialment responsables que compleixin amb uns determinats 

criteris de caràcter ambiental, laboral, d'igualtat de gènere i d'integració en la diversitat 

funcional, laboral, social o econòmica? 

 

La Sra. CAPDEVILA exposa que estan entrant en la darrera etapa del mandat actual i creu que 

és hora de preguntar pels projectes que el Govern municipal va anunciar en el PAM, pla que no 

va ser capaç d’aprovar perquè no va obtenir el consens necessari amb la resta de grups 

municipals. 

Un dels projectes en els quals a l’inici del mandat es va posar bastant d’èmfasi va ser la creació 

d’un segell de qualitat per a les empreses que complissin amb unes pràctiques coherents amb els 

valors socials, mediambientals, d’igualtat entre homes i dones, i d’inclusió, pràctiques que es 

vol que impregnin el teixit productiu de Barcelona. Aquest segell havia d’anar acompanyat 

d’una distinció i de determinats avantatges. El Grup d'Esquerra Republicana creu que aquesta és 

una bona eina i vol saber en quin estat es troba aquest projecte. 
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El Sr. PORRO informa que aquest projecte se situa en el marc d’una política més general de 

contractació pública sostenible i responsable. Creu que s’han fet avanços molt significatius, a 

més a més de l’impuls de l’economia social i del retorn social de les empreses des de Barcelona 

Activa. 

Pel que fa al segell, informa que es va fer un estudi de prospecció internacional per conèixer 

pràctiques o experiències similars. Només en el cas de Nantes s’ha trobat una experiència 

realment similar al que es volia fer a Barcelona, tot i que s’han analitzat vuit experiències 

diferents de ciutats d’arreu del món. També es va fer un procés intern, en diferents àrees de 

l’ajuntament, amb la participació de tècnics i experts externs, per estudiar com es podria 

implementar un sistema d’aquestes característiques. Diu que aquest estudi el poden compartir, 

si als grups municipals els interessa. Afegeix que l’estudi ha fet una anàlisi de les possibilitats, 

de les dificultats i de les fortaleses que té la ciutat, i adverteix que el projecte s’aniria fent més 

complex si es vol que aquest segell tingui un impacte sobre les licitacions i la contractació. 

També s’ha constatat que cal obtenir algunes dades per poder establir estàndards, perquè un 

sistema d’homologació ha d’implicar estàndards. 

Paral·lelament, en el marc d’aquesta exploració, comenta que es varen posar en contacte amb la 

Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la 

Generalitat de Catalunya. Apunta que aquest mateix dia ha estat a CaixaFòrum tractant sobre 

aquest tema amb director general, el Sr. Josep Vidal, i comenta que aquesta direcció general 

està treballant en un segell d’empresa social d’àmbit català, que conté una disposició que recull 

un plantejament molt similar al que es volia impulsar des de l’ajuntament. Han fet diverses 

reunions de treball per compartir el coneixement tècnic que havien adquirit al llarg de l’estudi 

que ha esmentat i en aquest moment estan esperant per veure com fructifica aquest projecte, 

després de l’aturada que va implicar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. En tot cas, 

tenen la intenció de ser un dels primers ajuntaments que puguin aplicar aquest segell si 

finalment és aprovat. 

Per tant, el Govern municipal va valorar que no tenia sentit desenvolupar un altre segell si la 

Generalitat ja estava desenvolupant-ne un d’àmbit català. 

 

La Sra. CAPDEVILA mostra sorpresa perquè no s’havia tornat a parlar d’aquesta qüestió quan 

va ser precisament el Govern municipal que la va plantejar a l’inici del mandat. Pel que fa a 

l’estudi, diu que seria bo per a la transparència que el fessin arribar als grups municipals perquè 

el puguin analitzar i aclarir per quina raó no s’ha portat a terme un compromís del Govern per 

premiar les empreses que compleixin les característiques que ha esmentat anteriorment. 

 

El Sr. PORRO es posa a disposició de la Sra. Capdevila per explicar-li aquest projecte amb més 

profunditat. Creu que en la primera intervenció ha deixat clar que des de la Generalitat estan 

fent un projecte per a tot el país i que té més sentit esperar que aquest segell català estigui 

enllestit per aplicar-lo a Barcelona. Insisteix que estan col·laborant amb la Generalitat en aquest 

projecte. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/9998) Es ratifica el Primer Tinent d'Alcaldia en l'afirmació que la recaptació de l'IBI 

aquest 2018 serà "com a mínim de 4 milions d'euros més", tenint en compte que en el 

pressupost es recull una previsió de 18,6 milions d'euros inferior a la recaptació del 2017? 
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La Sra. BALLARÍN recorda que aquesta pregunta ja era inclosa en l’ordre del dia de la sessió 

anterior però no la va arribar a formular perquè el Sr. Pisarello no hi era. Demana, doncs, al 

tinent d’alcalde que li respongui mirant-la als ulls i als de la resta de la ciutadania. A 

continuació llegeix el text de la pregunta. 

 

El Sr. PISARELLO suggereix a la Sra. Ballarín que, tal com fan als Estats Units, llegeixi els 

seus llavis i diu que sí, que es reafirma en el que havia dit. Per tant, ara és ell qui pregunta a la 

Sra. Ballarín si continua mantenint que la recaptació de l’IBI caurà en 100 milions d’euros. 

 

La Sra. BALLARÍN recorda que el Grup Socialista havia denunciat que es produiria una 

caiguda en els ingressos fiscals a causa d’una menor recaptació de l’IBI i el Govern ha 

reaccionat atacant el missatger. Així, el Govern ha parlat de reprogramacions, de 

recalendaritzacions i de contencions, i assegura que el Sr. Pisarello sap que aquestes 

afirmacions són mentida. Argumenta que el Govern ha reconegut que s’havia equivocat en 

l’impost de plusvàlua i havia assegurat que la recaptació de l’IBI s’incrementaria en 4 milions 

d’euros. Afegeix que per al 2018 hi havia la previsió de recaptar 633,2 milions d’euros, la 

liquidació de 2017 va ser de 651,8 milions i, per tant, entre allò previst per a 2018 i la quantitat 

liquidada el 2017 hi ha una diferència de 18,6 milions d’euros. A més a més, indica que el 

nivell d’execució de l’IBI el mes de setembre és exactament el mateix que el de l’any anterior. 

Pregunta, doncs, d’on sortiran aquests 4 milions més que l’any 2017 perquè en aquest moment 

se n’haurien d’ingressar 20 milions i escaig més. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que com a mínim es recaptaran 4 milions d’euros més dels que 

figuren en el pressupost. Insisteix que no és cert el que ha dit la Sra. Ballarín al començament 

de la seva intervenció, que qualifica de barbaritats, i li retreu que ni hagi demanat disculpes ni 

s’hagi retractat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/9983) Quines són les activitats de la Campanya de Nadal d'enguany (enllumenat 

nadalenc, activitats a la plaça Catalunya, pessebre, cavalcada, Cap d'Any, activitats destinades a 

potenciar el comerç de proximitat ...), detallant el cost pressupostat i la seva variació respecte 

l'any anterior per a cadascuna de les activitats? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la resposta 

per escrit en la sessió de la Comissió. 

 

Tractada conjuntament amb el punt 6 de l’ordre del dia. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/10002) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda, de 17 de gener de 2017, amb el contingut 

següent: La Comissió d’Economia i Hisenda insta al Govern Municipal a identificar els sectors 

on estan apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i impulsar propostes de 

regulació per evitar esdevinguin economia submergida i competència deslleial a altres activitats 
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econòmiques alhora que no generi una pèrdua de drets tant per part de les usuàries i 

consumidores, així com dels drets socials dels treballadors i treballadores. I a presentar un 

informe de seguiment de l’estat de la proposició en el termini màxim de quatre mesos. 

 

El Sr. BLASI constata que sessió rere sessió és difícil que el Govern presenti mesures o 

informes propis. La proposició de la qual fan el seguiment, demanava, després d’haver-la 

transaccionat, que es presentés un informe. Comenta que el seu grup ha mantingut alguna 

reunió amb el comissionat, amb el qual han pogut intercanviar una mica d’informació, tot i que 

no s’ha concretat en cap mesura ni en cap informe. Per tant, amb aquest seguiment pretenen 

traslladar al Govern el malestar del seu grup perquè no s’ha fet l’informe, no hi ha hagut 

continuïtat en la informació, però sí que han vist una nota de premsa del Govern municipal 

sobre la cimera de ciutats col·laboratives que se celebra a Barcelona, on poden llegir que 

aquesta trobada donarà lloc a una declaració conjunta de ciutats col·laboratives on les grans 

ciutats proposaran fer front comú als impactes disruptius i negatius d’algunes plataformes per 

l’economia digital, i establir un estàndard comú de negociació amb les grans plataformes. 

També s’hi diu que la declaració reconeixerà que les plataformes basades en models socialment 

responsables poden tenir un impacte positiu en les ciutats i generar innovació i prosperitat 

econòmica. 

No diu que aquestes afirmacions no siguin correctes, però li sap greu que, mentre el Govern no 

ha estat capaç de fer un debat i portar a la comissió un informe sobre com entenen els grups 

municipals l’economia col·laborativa i com es pot treballar en aquest àmbit, es llanci de forma 

unilateral es llança a signar declaracions amb altres ciutats. 

Conclou que, com és habitual, el Govern no escolta ningú i només compten amb ells mateixos. 

Malgrat que pot admetre que la dinàmica del Govern sigui correcta, entén que en aquest cas 

s’ha equivocat i que aquest és un altre exemple de com treballa el Govern municipal, sense 

buscar consens i sense un treball en comú amb altres actors. Per tant, creu que la paraula 

«comú», que forma part del nom del grup del Govern, va quedar abandonada després de les 

eleccions municipals. 

 

El Sr. PORRO diu que aquest informe es va lliurar i que la informació ha estat disponible. 

Recorda que també es varen comprometre amb el Grup d'Esquerra Republicana a elaborar un 

estudi sobre l’impacte de l’economia col·laborativa en el món del treball, que va ser lliurat pel 

sindicat UGT la setmana anterior, i ja va informar que el Govern el compartiria. A més a més, 

s’ha fet un estudi sobre l’impacte que aquesta economia té en l’àmbit dels drets del consumidor, 

elaborat per la Universitat de Barcelona, que es presentarà en la pròxima reunió del Consell de 

Consum. 

Quant a la cimera de ciutats col·laboratives, apunta que els grups municipals han estat convidats 

a assistir a diferents activitats. 

A continuació, reconeix que va parlar amb el Sr. Blasi de fer un grup de treball en el marc del 

Consell de Consum. Informa que hi ha hagut un procés de reestructuració d’aquest consell que 

s’ha allargat en el temps i no s’ha acabat fins fa poc. Li consta, però, que en la pròxima reunió 

del consell s’activaran aquests grups de treball, un dels quals pot ser sobre economies 

col·laboratives. 

Sobre la declaració que ha llegit el Sr. Blasi, comenta que és sobre principis inspiracionals i 

s’ha treballat amb cinquanta ciutats. 

Finalment, després de celebrada aquesta cimera i tenint els dos informes que es varen 

comprometre a elaborar, creu que serà el moment d’informar sobre aquesta qüestió. Reitera que 

s’activarà el grup de treball de què ha parlat anteriorment, si realment hi ha aquest interès. 
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El Sr. BLASI admet que aquest document l’hagin pogut treballar amb cinquanta ciutats, però 

constata que no l’han treballat amb la ciutat de Barcelona. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.44 h. 

 


