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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 20 de maig de 2020

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, (en sessió no presencial, per
videoconferència), el 20 de maig de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Jordi Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres.
i els Ims. Srs.: Montserrat Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc Xavier
Marcé Carol, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Elsa Artadi Vila, Ferran Mascarell i
Canalda, María Luz Guilarte Sánchez i Josep Bou i Vila, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam
Cabruja Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

Assisteixen també la Ima Sra. i els Ims. Srs.: Neus Munté i Fernàndez, Francisco Sierra López i  Manuel
Valls Galfetti i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General.

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

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

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

S'obre la sessió a les 16.00 h.

La Sra. ARTADI formula una prèvia per manifestar el malestar del Grup de JxCat perquè entén que el
Govern municipal menysté les comissions i la tasca de control de l’oposició. Observa que en les quatre
comissions celebrades el mes de maig el Govern no ha aportat cap iniciativa i, com a cas extrem,
esmenta que a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports celebrada el dia anterior es va passar
directament de la compareixença sol·licitada pel  seu grup l’apartat de proposicions.  Davant d’aquesta
situació, considera que és una manca de respecte que el Govern es limiti a fer rodes de premsa. En
aquest  sentit,  comenta  que  el  primer  tinent  d’alcaldia,  que  és  el  responsable  màxim  en  qüestions
d’economia,  treball  i  competitivitat,  mentre  se  celebra  aquesta  sessió  està  fent  una  roda  de  premsa.
Assenyala, doncs, que mentre el Govern fa anuncis de pactes i de consensos no presenta iniciatives a
les comissions i l’oposició només obté informació mitjançant aquestes rodes de premsa.

El  PRESIDENT  anuncia  que  s’han  presentat  dues  declaracions  institucionals,  una  de  les  quals  té  el
suport  suficient  per  ésser  aprovada.  Pel  que  fa  a  la  relativa  a  l’IVA  esportiu,  presentada  pel  Grup  de
JxCat, pregunta als grups si hi donen suport.

El Sr. MARTÍ GRAU apunta que el grup que presenta una declaració institucional normalment
s’encarrega  de  sol·licitar-ne  la  signatura  a  la  resta  de  grups.  En  aquest  cas,  no  li  consta  que  aquesta
declaració  s’hagi  presentat  ni  que  els  hagin  demanat  la  signatura,  de  manera  que  suggereix  que
aquesta qüestió es tracti més endavant.

La Sra. BALLARÍN diu que ja havien parlat anteriorment d’aquesta qüestió i que el Grup Socialista havia
manifestat que hi donaria suport.
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El Sr. MARTÍ GRAU demana deu minuts per mirar-se el text de la declaració i decidir si el Grup de
Barcelona en Comú la signa.

El PRESIDENT constata, doncs, que aquesta declaració institucional té els suports necessaris i per tant
s’inclou a l’ordre del dia.

La Sra. GUILARTE expressa la indignació del Grup de Cs perquè el Govern es limita a fer anuncis de
premsa. Denuncia que en aquest mateix moment el Govern està anunciant als mitjans de comunicació
un decret sobre el qual no hi ha hagut acord amb els grups municipals, malgrat que aquests estaven
disposats a negociar-lo. Entén, doncs, que és el Govern qui trenca el consens. A més a més, indica que
únicament els grups de l’oposició han expressat un compromís ferm per signar un acord per Barcelona,
acord que el Govern utilitza per fer propaganda però no busca els consensos necessaris amb els altres
grups polítics ni amb els sectors implicats.

El Sr. MARTÍ GRAU assegura que el Govern està disposat a parlar amb tots els grups municipals i amb
els sectors implicats sobre aquesta qüestió, i de fet ho han fet fins a l’últim moment, com saben tots els
portaveus. Tanmateix, afirma que calia explicar públicament aquest tema tan aviat com fos possible.
Matisa que en la roda de premsa que s’ha esmentat el Govern no anuncia cap mesura nova, sinó que
volen explicar als restauradors de la ciutat quines gestions hauran de fer si volen mantenir les terrasses
amb  l’ocupació  que  tenen  actualment  o  superior.  D’altra  banda,  el  Govern  es  compromet  a  intentar
que aquestes compareixences davant dels mitjans de comunicació no coincideixin amb la celebració de
les comissions, perquè aquestes són molt importants per controlar el Govern i per garantir els drets de
l’oposició. En tot cas, considera que l’oposició té tota la informació que el Govern fa pública en aquesta
compareixença davant dels mitjans i, per tant, opina que les queixes que s’han manifestat no tenen raó
de ser.

El  PRESIDENT  constata  que  aquesta  qüestió  no  forma  part  de  l’ordre  del  dia  i,  per  tant,  dona  aquest
debat per conclòs. En tot cas, diu que el malestar que han expressat alguns grups i la rèplica del Grup
de Barcelona en Comú constaran en acta.

La Sra. BALLARÍN apunta que al matí la Comissió de Govern ha aprovat un decret sobre la regulació de
terrasses a partir de la setmana propera i és important que els restauradors el coneguin perquè puguin
adaptar les terrasses a la nova situació, de manera que era important poder explicar aquesta mesura.
En tot  cas,  comenta  que la  voluntat  del  tinent  d’alcaldia  és  assistir  a  la  sessió  de  la  comissió  tan  bon
punt sigui  possible.  Mentre no hi  sigui  present,  suggereix que s’endarrereixi  uns minuts el  tractament
dels punts en els quals ha d’intervenir. Així, doncs, considera que no hi ha cap manca de consideració
cap  a  l’oposició,  amb  la  qual  es  reuneixen  de  manera  habitual.  Finalment,  manifesta  la  voluntat  del
Govern de treballar plegats amb els grups de l’oposició per abordar la complicada situació per la qual
passa la ciutat de Barcelona.

El Sr. BOU indica que fa poca estona que s’ha tancat el pacte al qual han fet referència els intervinents
anteriors i que els restauradors estan neguitosos, de manera que les mesures que s’han pres s’han de
comunicar. Tanmateix, demana que el Govern treballi amb l’oposició en el si de la Comissió d’Economia
i Hisenda.

El Sr. VALLS assenyala que el Grup de Barcelona pel Canvi ha treballat conjuntament amb el Govern en
aquesta qüestió i, per tant, anuncia la retirada del punt 24 de l’ordre del dia, que és un prec sobre les
terrasses, perquè en aquest moment ha deixat de tenir sentit.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

La Sra. GUILARTE reitera que el Grup de Cs no aprovarà cap acta mentre no es respecti la literalitat de
les intervencions. Constata que es continuen traduint les intervencions que es fan en castellà i, per
tant, fins que no es reconegui el dret que tenen que aquestes intervencions siguin recollides en la
llengua original, a més a més tenint en compte que és una llengua cooficial en aquesta Administració i
en la comunitat autònoma, el seu grup no aprovarà cap acta.
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Es  dona  per  llegida  l’acta  de  la  sessió  anterior,  sessió  ordinària  celebrada  el  19  de  febrer  de  2020,
l’esborrany  de  la  qual  ha  estat  tramès  a  tots  els  membres  de  la  Comissió;  i  s’aprova  amb  el  vot  en
contra del grup municipal de Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups municipals.

S’APROVA

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)

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

1. – (19010262) Del Primer Tinent d'Alcaldia, de 31 de desembre de 2019, que accepta la cessió d'ús,
mitjançant l'arrendament dels locals baixos 2 i 3 situats al c/ la Selva, 53-55, amb GESINMO 2014, S.L.,
on s'ubica el punt central de distribució d'aliments del Districte de Nou Barris; Autoritzar i disposar la
despesa de 56.077,08 euros.

2. – (20010039) Del Primer Tinent d'alcaldia, de 18 de febrer de 2020, que accepta la cessió d'ús,
mitjançant l'arrendament del local situat al c. Estudiantes, 22-24, Botiga Esquerra (Local 1) amb
Indicesa L'Illa, S.L., on s'ubiquen l'AFEM (Associació de Famílies de Malalts Mentals de Nou Barris) i part
de les dependències de l'Ateneu La Bòbila; Autoritzar i disposar la despesa de 17.408,87 euros.

3. – (20010040) Del Primer Tinent d'alcaldia, de 18 de febrer de 2020, que accepta la cessió d'ús,
mitjançant l'arrendament del local situat al c. Estudiantes, 26-28, Botiga Dreta (Local 2) amb Indicesa
L'Illa, S.L., on s'ubiquen l'Associació de Veïns i Veïnes de Porta i part de les dependències de l'Ateneu La
Bòbila; Autoritzar i disposar la despesa de 17.509,78 euros.

4. – (2019/590) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 13 de març de 2020,
que adjudica a Avalaw Legal Services, SLP el contracte relatiu als serveis de manteniment dels
continguts de la secció dels tràmits del web del Barcelona International Welcome vinculats a l'arribada
de talent internacional, per a l'exercici 2020, i per un import de 29.040,00 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 5 de març de 2020

5. – (3-018/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-018/2020  de  modificacions  de  crèdit,  consistent  en
transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,
d’import  143.894,00  euros,  per  fer  front  a  despeses  per  la  gestió  en  la  recaptació  de  la  taxa  de
clavegueram,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20022591;  i  PUBLICAR aquest  acord a  la  Gaseta
Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

Acords de la Comissió de Govern de 19 de març de 2020

6. – (40  A  /2020) APROVAR  la  incorporació  de  l’exercici  2019  per  l’exercici  2020 dels  romanents  de  crèdit
de la Liquidació del Pressupost de 2019, corresponents a despeses amb finançament afectat per un
import  de  268.335,02  euros,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual
són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin
projectes finançats amb ingressos afectats (compromisos concertats).DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

7. – (40 B /2020) APROVAR la incorporació de l’exercici 2019 per l’exercici 2020 dels romanents de crèdit de
la Liquidació del Pressupost de 2019, corresponents a despeses amb finançament afectat per un
import  de 3.849.485,15 euros,  de conformitat  amb la  documentació  i  amb la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004,
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de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual
són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin
projectes finançats amb ingressos afectats (drets reconeguts) PUBLICAR aquest acord a la Gaseta
Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

8. – (40 C /2020) APROVAR la incorporació de l’exercici 2019 per l’exercici 2020 dels romanents de crèdit de
la Liquidació del Pressupost de 2019, per un import de 5.220.791,95 euros, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  finançats
amb  el  Romanent  Líquid  de  Tresoreria  positiu  de  l’any  2019.  DONAR-NE  COMPTE  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

9. – (3-025/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-025/2020  de  modificacions  de  crèdit,  consistent  en
transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,
d’import  7.326.619,33  euros,  per  fer  front  a  despeses  de  serveis  remunerats  de  GUB  i  SPEIS,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20031091;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal
DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

Acords de la Comissió de Govern de 2 d'abril de 2020

10. – (3-028/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-028/2020  de  modificacions  de  crèdit,  consistent  en
transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,
d’import 13.900.000,00 euros, per fer front a despeses de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes  i  LGTBI,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20032591;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

11. – (214/20 ) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Gestora de Conciertos para la contribución a
los Servicios de extinción de incendios IAE i l´Ajuntament de Barcelona per a la liquidació i recaptació
de les contribucions especials pels serveis establerts d´extinció d´incendis. FACULTAR al Primer Tinent
d´Alcaldia, l'Ilm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d´Economia i Hisenda.

Acords de la Comissió de Govern de 9 d'abril de 2020

12. – (2020/62) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei d’implantació i millora de diversos models
de dades amb l’eina SAP BPC, amb núm. de contracte 20000566, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 526.616,20 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 870.440,00 euros, distribuït en els
següents lots: - LOT núm. 01, Segones fases de projectes realitzats al 2019, per un import de
190.478,20 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Contractes i Subvencions, per un import de 168.069,00
euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Previsions de tancament i Entitats minoritàries, per un import de
168.069,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 435.220,00
euros i import de l'IVA de 91.396,20 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 111.112,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701, un import (IVA inclòs) de 70.028,75 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701, un import (IVA
inclòs) de 70.028,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/92612 0701, un import (IVA inclòs) de 79.365,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021
i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701, un import (IVA inclòs) de 98.040,25 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701, un import (IVA
inclòs) de 98.040,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/92612 0701; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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Acords de la Comissió de Govern de 16 d'abril de 2020

13. – (F-2001)  APROVAR  la  realització  d’operacions  financeres  fins  un  import  màxim  de  161.021.098,80
euros  en  les  condicions  que  s'adjunten,  i  FACULTAR  l’Im.  Sr.  Jordi  Martí  Grau,  regidor  d’Economia  i
Pressupostos, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta,
l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les
operacions. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

Acords de la Comissió de Govern de 23 d'abril de 2020

14. – (3-033/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.3-033/2020  de  modificacions  de  crèdit,  consistent  en
generació  de  crèdit  per  majors  ingressos  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de
l’exercici  2020,  d’acord  amb l’ingrés  provinent  de  l’Institut  Municipal  Barcelona  Esports,  per  atendre
despeses del restabliment econòmic financer dels camps de futbol municipals Ibèria, Satàlia i La
Bàscula gestionats pel Districte de Sants-Montjuïc, per un import total de 17.168,76 euros, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  20040995;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal.  DONAR
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

Mesures de governb)
Informesc)

1. – Servei públic de mercats municipals. Adaptació i funcionament durant l'estat d'alarma.

La  Sra.  BALLARÍN  apunta  que  durant  la  crisi  de  la  pandèmia  s’han  multiplicat  els  homenatges  als
professionals sanitaris, però subratlla que molts altres professionals han continuat prestant serveis
essencials, els quals han fet possible que els ciutadans hagin pogut passar el confinament en les millors
condicions possibles.  El  Govern presenta aquest informe, doncs,  per expressar l’agraïment a les 3.500
persones que durant la crisi de la covid-19 han treballat als mercats municipals de Barcelona. L’informe
constata  la  capacitat  d’adaptació  i  les  oportunitats  de  transformació  dels  mercats  municipals  per
continuar essent un servei públic capdavanter.
A continuació,  assenyala  que durant  la  vigència  de l’estat  d’alarma els  mercats  municipals  han fet  un
gran esforç per prestar servei als ciutadans. Així, subratlla que el 85 % dels 1.430 establiments
alimentaris  han  mantingut  l’activitat,  mentre  que  713  de  les  parades  no  ho  han  pogut  fer  perquè  no
eren serveis essencials, entre les quals esmenta les del mercat de Bellcaire i dels encants de Sant
Antoni o les floristeries de la Rambla.
Tot seguit, observa que durant aquests mesos la manera de fer les compres ha canviat i reitera que els
mercats  municipals  s’han  sabut  adaptar  molt  ràpidament  a  les  necessitats  de  la  clientela.  Així,  indica
que les vendes en línia s’han multiplicat per 10 i, davant d’aquest increment important de la demanda,
els mercats municipals han obert nous canals de comercialització, com el servei a domicili o la
centralització de les comandes de cada mercat per permetre que quan el client hi arriba ja tingui la
comanda preparada i que la pugui recollir immediatament, de manera que hagi de passar el mínim
temps possible dins del mercat. També han observat una davallada en el nombre de clients
presencials,  que  s’ha  situat  en  una  mitjana  de  38.000  persones  diàries,  però  destaca  que,  alhora,  el
valor mitjà de la compra s’ha incrementat de 47 euros a 77 euros.
D’altra  banda,  aprofita  la  presentació  d’aquest  informe  per  agrair  a  tot  el  personal  de  l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona la feina que han fet conjuntament amb els paradistes per garantir
la  seguretat  dels  treballadors  i  de  la  clientela.  En  aquest  sentit,  comenta  que  s’han  distribuït  7.000
mascaretes cada setmana als mercats municipals, mesura que ha significat un gran esforç perquè al
començament de la crisi no n’hi havia ni se’n podien comprar. També informa que s’han contractat 75
treballadors per fer el control dels accessos als mercats, sobretot els caps de setmana, i per garantir
que dins dels mercats es guardin les distàncies de seguretat corresponents. Afegeix que s’han col·locat
cartells amb consells sanitaris a les portes i en altres llocs visibles dels mercats per tal que els clients
siguin conscients de com s’han de captenir mentre realitzen la compra.
A  continuació,  comenta  que s’ha  fet  una campanya de  comunicació  molt  potent,  que ha  permès  que
molts barcelonins descobreixin o redescobreixin els mercats municipals.
En conclusió, malgrat que el Govern ha mantingut un contacte intens amb els portaveus dels grups
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municipals, han decidit presentar aquest informe per agrair la tasca dels comerciants, de les juntes dels
mercats  i  del  personal  de  l’IMMB.  Creu  que  s’ha  pogut  consolidar  una  aliança  forta  entre
l'Administració pública i els paradistes, que són agents privats, de manera que han constatat que es
pot prestar un servei públic magnífic mitjançant l’aliança entre els sectors públic i privat.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  En  primer  lloc  agraeix  la  presentació
d’aquest  informe,  que  dona  una  visió  general  de  la  situació  dels  mercats  municipals  de  Barcelona
durant  l’estat  d’alarma,  sobre  l’operativa  de  funcionament,  comunicació,  afluència  i  venda  en  línia,  o
l’impacte pressupostari que han tingut les mesures adoptades.
El seu grup creu que aquesta crisi ha posat de manifest que els mercats municipals són una estructura
de ciutat i representen l’última part de la cadena de valor que, mitjançant un altre equipament públic
com Mercabarna,  permet posar a l’abast dels  ciutadans productes frescos,  saludables,  de proximitat  i
de  qualitat.  Entén,  doncs,  que  s’ha  d’aprofitar  aquesta  oportunitat  per  donar  més  valor  als  mercats
municipals i per acabar de trobar totes aquelles iniciatives que els defineixin com una estructura
essencial de la ciutat de Barcelona.
D’altra  banda,  remarca  la  importància  de  la  distribució  en  línia  i  de  la  definició  dels  àmbits  logístics
associats a aquesta modalitat de venda. Apunta que durant les darreres setmanes la venda en línia ha
estat un èxit,  element que ha esdevingut essencial  per garantir l’activitat dels mercats.  Afegeix que el
mercat alimentari té una gran capil·laritat a tot el territori i, per tant, ha jugat un paper important
perquè els aliments arribin a tothom.
Per acabar, pel que fa als mercats no alimentaris, critica que no se’ls tingui prou en compte i comenta
que hi ha hagut informacions contradictòries. Diu que aquests mercats estan considerats com a grans
superfícies comercials i, atès que encara no són a la fase 1 del desconfinament, tindran problemes per
obrir i en el futur immediat patiran una situació molt complexa. Per tant, reclama que el Govern tingui
en compte les seves demandes per garantir-ne la continuïtat i que els mercats municipals puguin
mantenir el model mixt, alimentari i no alimentari.

La  Sra.  MUNTÉ  agraeix  la  presentació  d’aquest  informe,  el  qual  els  permet  discutir  sobre  alguna
proposta del Govern municipal. En primer lloc, el Grup de JxCat vol fer un reconeixement i un
agraïment explícit per la tasca desenvolupada pels paradistes dels mercats municipals i les associacions
de concessionaris, que han fet un sobreesforç per obrir i garantir així un servei públic essencial com és
l’abastiment alimentari de producte fresc.
A continuació, apunta que el seu grup ha estat en contacte amb els diferents mercats i saben que
aquesta no ha estat una tasca fàcil, especialment durant les primeres setmanes. Assegura que els
paradistes  s’han sentit  sols,  sense el  suport  de la  regidoria  ni  de l’IMMB,  que els  equips  de protecció
individual no els varen arribar fins a la tercera setmana i es limitaven a una caixa de guants i una
mascareta per paradista. Reconeix que hi havia dificultats però opina que el Govern municipal podia
haver gestionat aquesta situació amb més eficàcia. A més a més, creu que algunes decisions s’han pres
de manera molt lenta, com la contractació de personal per al control dels accessos, situació que va
generar angoixa i preocupació en el conjunt de paradistes.
Pel que fa als mercats no alimentaris, recorda que no han pogut obrir i des del 14 de març hi ha un
total de 713 negocis tancats. El seu grup demana que el Govern ajudi aquests comerços perquè puguin
tornar  a  obrir  amb condicions  òptimes.  En  aquest  sentit,  l’informe contempla  el  retorn  del  cànon del
segon trimestre a tots els comerços que no hagin pogut obrir, però creu que calen més ajudes. Així, el
seu  grup  ha  demanat  que  se’ls  apliqui  una  bonificació  significativa  fins  a  final  d’any  per  ajudar-los  a
remuntar la situació, tal com s’ha fet amb altres sectors.
Finalment,  subratlla  l’increment  de  la  venda  en  línia,  que  s’ha  multiplicat  per  10.  Reclama,  doncs,
ambició al Govern municipal perquè doni suport a la venda en línia, que acompanyi els mercats per
avançar en la digitalització i que els clients coneguin noves formes de comprar. En definitiva, demana
que es cuidin aquests equipaments i que es faci molta difusió de la xarxa de mercats, que qualifica de
tresor de la ciutat.

El  Sr.  SIERRA  agraeix  la  presentació  de  l’informe.  També  dona  les  gràcies  als  paradistes  dels  mercats
municipals, que han estat en primera línia durant la pandèmia, i fa un reconeixement de la tasca feta
pels  treballadors  i  les  empreses  de  Mercabarna,  que  han  abastit  la  ciutat  d’aliment  fresc  i  han
col·laborat activament amb el Banc dels Aliments, molt especialment amb la instal·lació que aquesta
fundació té a Mercabarna. A més a més, recorda que alguns mercats, entre els quals esmenta el de la
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Boqueria i altres de Ciutat Vella, han perdut una part important de la clientela, com els turistes i els
restaurants, de manera que han patit la pandèmia en un doble vessant.
A  continuació,  valora  positivament  que  l’informe  ofereixi  algunes  dades,  tot  i  que  tothom  coneix  la
realitat i assegura que els paradistes es varen sentir abandonats pel Govern municipal durant les
primeres  setmanes  de  la  pandèmia.  En  aquest  sentit,  apunta  que  els  informes  no  haurien  d’incloure
solament les dades, sinó també l’actuació del Govern en aquest àmbit tan important. Hi troba a faltar,
per exemple, informació sobre la distribució massiva de tests per saber qui ha de treballar i qui ha de
guardar una quarantena per protegir la salut pròpia, la dels altres treballadors del mercat, dels clients i
de tots els seus familiars. També reclama informació sobre la distribució de mascaretes, que en aquest
moment són obligatòries però durant les primeres setmanes hi havia dubtes sobre el seu ús, fins al
punt que es va arribar a renyar algun treballador municipal que en duia perquè es deia que podia crear
alarma social, tot i que ja se sabia que la mascareta protegia del coronavirus. Així, doncs, creu que
s’haurien d’haver distribuït des del primer moment.
Pel que fa al pacte de ciutat que el Govern vol acordar, considera que hauria d’incloure mesures fiscals,
com ara no augmentar les taxes que paguen els paradistes dels mercats municipals, acord al qual sí
que  han  arribat  en  l’àmbit  de  la  restauració.  Recorda  que  el  Grup  de  Cs  ha  proposat  reiteradament
aquestes  mesures.  Així,  apunta  que  durant  el  mandat  actual,  a  més  a  més  d’incrementar  aquestes
taxes als paradistes, s’han suprimit serveis essencials, com el manteniment d’algunes instal·lacions.
Per acabar, constata que qui no rep ingressos no pot pagar impostos. Per tant, reclama que els
paradistes no alimentaris també es puguin beneficiar d’aquestes mesures fiscals.

El Sr. BOU agraeix la presentació de l’informe. En primer lloc, felicita els paradistes dels mercats de la
ciutat per la feina que duen a terme durant els dies de confinament. Fa un esment especial de les
treballadores de la seva empresa, que en aquest moment estan treballant. Apunta que els paradistes
dels mercats han mostrat el seu compromís amb els veïns de Barcelona en moments difícils. Per tant,
el Grup del PP vol fer palès el seu reconeixement per aquest sacrifici i voluntat de servei. També dona
les  gràcies  als  voluntaris  que  han  ajudat  a  fer  front  a  les  necessitats  excepcionals  d’aquesta  situació.
També  valora  la  tasca  dels  treballadors  de  l’IMMB,  que  han  donat  suport  constant  als  paradistes
durant aquesta crisi i han ajudat al bon funcionament dels mercats, malgrat la dificultat de la situació.
A continuació, agraeix al Govern la distribució d’EPI, tot i  que durant les primeres setmanes de la crisi
els comerciants varen haver de pagar amb recursos propis aquests elements de protecció perquè
l’ajuntament no ho feia. Fins i tot, comenta que la seva empresa en va distribuir dins del mercat perquè
consideraven  que  calia  fer-ho,  i  s’ha  demostrat  que  tenien  raó.  Remarca  que  s’han  netejat  totes  les
zones dels mercats.
Tot  seguit,  destaca  la  capacitat  d’adaptació  a  l’increment  de  la  venda  en  línia,  àmbit  en  el  qual  els
mercats  no  tenien  experiència  prèvia.  Celebra,  doncs,  que  aquesta  modalitat  de  venda  s’hagi
incrementat un 10 %, tot i que li sorprèn que aquesta xifra sigui tan elevada, i opina que això ha de
representar un exemple per a altres sectors del comerç de proximitat.
D’altra banda, mostra el suport del seu grup a l’exempció del cànon als paradistes que no hagin pogut
obrir les parades durant el confinament, com ha estat el cas de les parades no alimentàries. També
opina  que  s’haurien  d’estudiar  exempcions  parcials  als  paradistes  que  han  experimentat  una  caiguda
de la facturació com a conseqüència de la crisi. En aquest sentit, assegura que hi ha paradistes que han
perdut  una  part  important  de  les  vendes,  però  també  n’hi  ha  que  han  venut  més.  Per  tant,  reconeix
que no és fàcil trobar una solució, però considera que seria un error fer tabula rasa.
En conclusió, palesa que la proximitat ha salvat els mercats i, si bé hi ha hagut un descens en el nombre
de clients, el valor mitjà de les vendes per client s’ha incrementat.

El  Sr.  VALLS  agraeix  la  tasca  que  han  fet  els  mercats  municipals  durant  l’estat  d’alarma  i  destaca  la
funció  de Mercabarna,  que és  un dels  principals  responsable  de l’abastiment  dels  mercats.  Considera
que  l’actuació  sempre  es  pot  millorar  i  en  aquest  sentit  esmenta  l’endarreriment  en  la  distribució  de
material  que  molts  sectors  de  l’economia  han  experimentat.  Tanmateix,  valora  positivament  l’agilitat
amb  què  els  mercats  s’han  adaptat  a  una  situació  nova.  Així,  doncs,  creu  que  l’ajuntament  hauria
d’assumir  l’esperit  dels  mercats  pel  que  fa  a  la  capacitat  de  transformació  i  adaptació,  que  s’ha  vist
reflectit  en  l’augment  de  comandes  en  línia.  Sigui  com  sigui,  constata  que  en  aquesta  situació  de
pandèmia, crisi i estat d’alarma l’ús de les noves tecnologies ha funcionat bé, malgrat les crítiques ben
argumentades que algunes vegades es fan.
A continuació, demana que l’ajuntament doni suport als 713 negocis que no han pogut desenvolupar la
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seva  activitat  a  causa  de  l’estat  d’alarma,  entre  els  quals  esmenta  els  de  la  fira  de  Bellcaire,  dels
encants de les Glòries, del mercat dominical de Sant Antoni, les floristeries de la Rambla i la resta de
concessions no alimentàries, bars i restaurants de la xarxa de mercats. El Grup de Barcelona pel Canvi
sap que aquests negocis han patit molt a causa d’aquesta situació.
Per acabar, fa un reconeixement a la tasca dels 72 treballadors de l’IMMB.

La  Sra.  BALLARÍN  celebra  que  tots  els  grups  municipals  comparteixin  l’orgull  per  la  xarxa  de  mercats
municipals de Barcelona i Mercabarna, que és el mercat majorista.
Pel que fa a les crítiques que han expressat alguns portaveus, puntualitza que durant la primera
setmana de la crisi es varen repartir 3.000 mascaretes. Així mateix, nega que l’IMMB hagi suprimit cap
servei, tal com s’ha afirmat anteriorment.
Dit això, assegura que el Govern està preocupat per la situació de les parades no alimentàries dels
mercats. Comenta que el dia anterior ja varen obrir 221 botigues exteriors i en aquest moment estan
treballant en els plans que permetin l’obertura dels mercats de Sant Antoni i de Bellcaire.
Pel que fa a la política fiscal, el Govern no opta per eliminar tributs de forma indiscriminada, atès que
alguns comerços han patit  pèrdues però d’altres han incrementat  els  guanys,  sinó que considera més
just actuar en la línia de la despesa i dels serveis. En aquest sentit, anuncia que el Govern invertirà
250.000 euros per ajudar els mercats no alimentaris, que són els que han patit realment, i el mercat de
la Boqueria.

La Sra. MUNTÉ mostra la preocupació del seu grup per la reobertura dels mercats no alimentaris.
Opina que, a més a més de poder tornar a obrir, el Govern els hauria d’acompanyar amb un programa
de  suport,  que  implica  necessàriament  la  bonificació  de  taxes  a  què  s’ha  referit  en  la  intervenció
anterior.
D’altra  banda,  espera  que  tindran  ocasió  de  parlar  de  les  obres  de  reforma  i  trasllats  pendents,
qüestions que s’hauran d’abordar properament.

ES DÓNA PER TRACTAT

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (DP-2020-27794) CEDIR gratuïtament a l’Arquebisbat de Barcelona el  sòl  i  vol  de la  finca de propietat
municipal del carrer Provença núm. 450-B (finca registral 52.574 del Registre de la Propìetat núm. 22
de  Barcelona),  grafiada  en  el  plànol  annex,  per  a  destinar-la  a  l’execució  de  la  Capella  de  l’Assumpte
integrada en el Temple de la Sagrada Família, de conformitat amb les previsions de la MPGM per a
l’ajust  de  qualificacions  en  el  tram  del  carrer  Provença  corresponent  a  l’illa  del  temple  de  la  Sagrada
Família aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019, i d’acord amb allò que disposa els articles 49 i 50
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions,
TENIR  per  aprovada la  cessió;  FORMALITZAR la  cessió,  fent  esment  de  l’afectació  de  la  finca  a  la  dita
finalitat  garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del  Reglament
al.ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

El Sr. MARTÍ GRAU exposa que el mes d’octubre de 2018 es va signar un acord entre l’Ajuntament de
Barcelona i el Temple de la Sagrada Família que preveia la modificació del Pla general metropolità per
ajustar qualificacions urbanístiques i un intercanvi de finques. La cessió que es contempla en aquesta
proposta  d’acord  s’haurà  d’aprovar  posteriorment  en  el  Plenari  atès  que  és  gratuïta  i  es  tracta  d’una
finca de 46,47 metres quadrats, necessària per a la finalització de les obres de la Sagrada Família. En
correspondència,  el  Temple  va  cedir  a  l’ajuntament  un  solar  de  més  de  100  metres  quadrats  com  a
vials. Aquesta mesura, doncs, és de les darreres que quedaven pendents per completar el conveni a
què ha fet referència.
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El Sr. CASTELLANA anuncia la reserva de vot del seu grup i indica que faran la seva intervenció en el
Plenari.

El  Sr.  MASCARELL  opina que aquesta  permuta és  beneficiosa  per  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  i  per  als
vianants, de manera que anuncia el vot favorable del Grup de JxCat.

El Sr. SIERRA anuncia la reserva de vot del seu grup i indica que faran la seva intervenció en el Plenari.

El  Sr.  BOU  considera  que  es  positiu  que  l’ajuntament  i  el  Temple  hagin  arribat  a  un  acord  per
materialitzar aquesta permuta i, per tant, anuncia el vot favorable del Grup del PP.

El Sr. VALLS exposa que aquesta és una decisió pactada amb la Sagrada Família i celebra que es vagin
finalitzant  els  processos  col·laterals  a  les  obres  d’aquest  temple,  que  és  un  actiu  espiritual,  cultural  i
turístic,  i  que pot afavorir la recuperació de l’economia de la ciutat. Per tant, anuncia el vot favorable
del Grup de Barcelona pel Canvi.

El Sr. MARTÍ GRAU agraeix els vots favorables i espera que els grups que han expressat la reserva de
vot aprovin la proposta d’acord al Plenari. Mentrestant, s’ofereix a donar tots els detalls de l’acord, que
s’emmarca  en  el  conveni  general  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  Temple  de  la  Sagrada  Família,
conveni que permet normalitzar definitivament les relacions entre ambdues institucions.

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

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (DP-2020-27802) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús
privatiu  respecte  de  l’entitat  1  de  propietat  municipal  de  la  finca  de  la  plaça  de  les  Beates  núm.  2,  a
favor de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels
Entremesos, amb caràcter onerós i un termini de deu anys amb efectes 7 de juliol de 2020, amb la
finalitat de destinar-la com a seu de la Federació i les entitats que la integren, i el desenvolupament de
les seves activitats, en especial l'ús com a centre per a la difusió i producció de la cultura popular i
tradicional catalana, la recerca, producció, difusió i realització de les activitats festives de caire
tradicional de Barcelona, i el treball multidisciplinar i de col.laboració entre associacions; SOTMETRE’L a
informació  pública  durant  el  termini  de  trenta  dies  i,  si  no  s’hi  formulen  reclamacions  o  al·legacions,
TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió
directament a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels
Entremesos; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

El Sr. MARTÍ GRAU exposa que l’Ajuntament de Barcelona és propietari d’aquest l’edifici de la plaça de
les Beates, anomenat la Casa dels Entremesos, que des de fa deu anys és la seu de la Federació
d’Entitats  de  Cultura  Popular  i  Tradicional  de  Barcelona  Vella.  El  Govern  valora  molt  positivament  el
suport a la cultura popular, de manera que proposa renovar la cessió que deu anys enrere es va fer des
de l’ICUB.

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Anuncia  el  vot  favorable  del  seu  grup
perquè aquesta mesura dona continuïtat a la tasca en favor de la cultura popular que realitza la
Federació  d’Entitats  de  Cultura  Popular  i  Tradicional  de  Barcelona  Vella  en  aquest  equipament.  En
destaca la recuperació i naixement de figures de bestiari, que han esdevingut el bestiari històric de
Barcelona,  entre  altres.  També  apunta  que  aquesta  federació  engloba  un  gran  nombre  d’entitats.  En
definitiva, considera que és important garantir la continuïtat d’aquest projecte.
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El Sr. MASCARELL reconeix que la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional ha fet una feina
magnífica durant els darrers deu anys i, per tant, considera que mereix que aquesta concessió tingui
continuïtat. Agraeix al Sr. Xavier Cordomí, president de la federació, i a tota la junta la feina que fan per
desplegar la cultura popular i fer créixer el patrimoni tradicional i popular de la ciutat. Per aquestes
raons, anuncia el vot favorable del Grup de JxCat.

El  Sr.  SIERRA exposa que el  Grup de Cs no votarà en contra d’aquesta cessió per deu anys perquè no
estan  en  contra  de  la  cultura  popular  i  tradicional.  Tanmateix,  apunta  que  a  l’expedient  consta  un
advertiment  de  la  Intervenció  General  de  l’ajuntament  en  el  sentit  que  aquestes  cessions  a
associacions que ja reben un altre tipus d’ajudes i subvencions s’han de fiscalitzar.
D’altra  banda,  insta  el  Govern  municipal  a  donar  suport  a  tota  la  cultura  popular  i  demana  que  la
respecti  i  la  financi.  Assenyala  que  una  mancança  significativa  de  l’ajuntament  és  la  inversió  en  les
cases regionals, moltes de les quals es troben en situació d’asfíxia econòmica i  algunes no tenen local
per desenvolupar la seva activitat. Entén que aquestes entitats també contribueixen a la cultura
popular perquè Barcelona és multicultural, té una cultura popular cosmopolita, mediterrània i fins i tot
d’arreu del món, i no es redueix a les entitats afins i subvencionades per la Generalitat.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.

El Sr. BOU entén que les concessions de finques municipals per a ús privatiu haurien de ser adjudicades
mitjançant concurs, amb garanties de concurrència pública. Per tant, el Grup del PP entén que per la
forma hauria de votar en contra d’aquesta proposta d’acord. Tanmateix, pel que fa al fons, entén que
es vol promoure la cultura popular i el seu grup hi està d’acord. Així, doncs, anuncia el vot favorable en
aquest punt.

El Sr. VALLS coincideix amb l’exposició que ha fet el Sr. Sierra i,  per tant, anuncia l’abstenció del Grup
de Barcelona pel Canvi.

El Sr. MARTÍ GRAU puntualitza que aquest tipus de cessions per a l’ús privatiu d’edificis públics només
es fa quan els beneficiaris  són entitats que agrupen un conjunt d’entitats d’un territori  determinat,  ja
sigui en l’àmbit de la cultura popular o de qualsevol altre, mesura que és perfectament legal. A més a
més, considera que aquestes mesures no signifiquen anar en contra de qualsevol altra expressió
cultural,  que també tenen el  suport de l’ajuntament.  Admet que es pugui criticar que el  Govern ajudi
més o menys a aquests altres tipus d’expressions culturals, però pel que fa a aquesta finca de la plaça
de les Beates, que és un projecte que coneix bé, indica que deu anys enrere es va reformar l’entorn, es
va  cedir  un  espai  al  Cercle  Artístic  de  Sant  Lluc  i  a  l’edifici  del  costat  s’hi  va  instal·lar  la  Casa  dels
Entremesos.  Subratlla  que  el  nivell  d’activitat  i  la  quantitat  de  gent  que  ha  mobilitzat  aquesta  entitat
fan que mereixi tot el suport de l’ajuntament, independentment de les posicions polítiques de cadascú.

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

El PRESIDENT anuncia que els punts 4, 5 i 6 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament.

4. – (DP-2020-27829)  RATIFICAR  la  resolució  de  l’Alcaldessa  de  14  de  maig  de  2020,per  la  qual  es  DEIXA
CONSTÀNCIA,  d’acord  amb  l’acta  de  suspensió  de  13  de  maig  de  2020  i  a  l’empara  dels  decrets  de
l’Alcaldia de 17 i 23 de març de 2020,dela suspensió parcial operada amb efectes 14 de març de 2020
inclòs i fins que es notifiqui al contractista la finalització de la suspensió, del contracte administratiu
especial que té per objecte la conservació i explotació publicitària dels quioscos de premsa ubicats a la
ciutat de Barcelona, llevat els situats a la Rambla, adjudicat a la societat JCDecaux España S.L.U., per
acord  de  la  Comissió  d’Economia,  Empreses  i  Ocupació  en  sessió  de  11  de  desembre  de  2013,
prorrogat  per  acord  de  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió  de  16  d’octubre  de  2018;  ES
DETERMINA que el contractista seguirà prestant els serveis considerats com a essencials en els termes
definits  en l’acta de suspensió de data 13 de maig de 2020,  aplicant el  pla de contingència presentat,
de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planificació  i  Coordinació  de  Patrimoni  de
data 7 d’abril de 2020, que consta a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorpora a la present
resolució, NOTIFICAR la present resolució al contractista.
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El Sr. MARTÍ GRAU exposa que aquests contractes se suspenen parcialment, de manera consensuada
amb les empreses, a causa de l’emergència sanitària.  Així,  se suspenen els contractes de publicitat en
quioscos i  la concessió de l’ús del mobiliari  urbà, anomenats OPI, a favor de JCDecaux i  Clear Channel
respectivament. Aquesta suspensió té efecte des del 14 de març de 2020. Puntualitza que la suspensió
és  parcial  perquè  es  mantenen  alguns  serveis,  com  la  reparació  d’avaries  de  pantalles,  la  inserció  de
missatges institucionals en les pantalles digitals, com ara la freqüència de les línies de transport i altres,
el  manteniment  en  general,  particularment  dels  sanitaris  dels  conductors  d’autobusos  associats  a
aquest  contracte,  i  la  reparació  d’elements  que  puguin  generar  danys  a  tercers.  Aquesta  mesura,
doncs, és pertinent perquè es tingui coneixement de qualsevol incidència relacionada amb aquest
contracte i espera que tan aviat com sigui possible es pugui tornar a la normalitat.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Anuncia el vot favorable del seu grup, atès
que  aquestes  suspensions  han  estat  causades  per  la  situació  d’emergència  sanitària  actual  i  remarca
que la mesura és acordada amb les empreses afectades.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Assenyala que les empreses afectades no
han pogut fer ús dels seus drets ni assumir les seves obligacions i, per tant, considera que aquestes
mesures són correctes. Tanmateix, opina que aquesta mateixa sensibilitat s’hauria de tenir en tots els
àmbits  d’actuació  municipal.  Així,  comenta  que  en  la  sessió  anterior  de  la  Comissió  de  Cultura  el
Govern va tenir una actitud totalment diferent respecte d’un teatre de concessió municipal.

El Sr. SIERRA entén que allò que es proposa en el l’expedient a què fa referència el punt 5 de l’ordre del
dia és una ampliació de nou mesos del contracte. Si aquesta interpretació és correcta, anuncia el vot
favorable  del  Grup  de  Cs  als  punts  4  i  5  de  l’ordre  del  dia,  mentre  que  s’abstindria  en  el  punt  6.  Si,
contràriament,  no  es  tractés  d’una  ampliació  de  contracte  sinó  d’una  suspensió  temporal  a  causa  de
l’estat d’alarma, aleshores el sentit del vot en el punt 6 seria favorable.

El PRESIDENT puntualitza que els punts 4, 5 i 6 es refereixen a una suspensió temporal dels contractes i
que és el punt 7 de l’ordre del dia el que es refereix a una pròrroga del contracte.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup als punts 4, 5 i 6, i en funció de la resposta que li
doni el Govern decidirà el sentit del vot en el punt 7.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP perquè entén que es tracta de suspensions de
contracte per causa de força major i a més a més pactades.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi en els punts 4, 5 i 6 de l’ordre del
dia.

El Sr. MARTÍ GRAU puntualitza que en el cas de les concessions allò que es fa és suspendre el cànon
durant  quatre  mesos,  a  causa  de  l’estat  d’alarma,  perquè  les  concessions  tenen  l’obligatorietat  de
reequilibrar-se  si  hi  ha  una  causa  de  força  major.  Així,  doncs,  aquesta  és  la  mesura  que  s’aplica  en
aquest  cas,  tal  com  es  fa  amb  totes  les  altres  concessions  de  l’ajuntament.  Per  tant,  replica  al  Sr.
Mascarell que no hi pot haver sensibilitats diferents. Afegeix que quan el Govern va informar els grups
municipals sobre la previsió de dèficit ja els va advertir que contemplava 245 milions per caiguda
d’ingressos  i  60  milions  i  escaig  per  dèficits  d’entitats  concertades,  com  ara  consorcis  o  fundacions,
dèficit  que  s’hauria  de  finançar,  o  bé  per  reequilibris  de  concessions,  com  és  el  cas  que  tracten  en
aquests  tres  punts  de  l’ordre  del  dia.  Indica  que  aquesta  situació  també  es  produeix  en  molts  altres
àmbits, si bé amb una importància menor, com podran veure en futures sessions de la comissió.

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

5. – (DP-2020-27830)  RATIFICAR  la  resolució  de  l’Alcaldessa  de  14  de  maig  de  2020,per  la  qual  es  DEIXA
CONSTÀNCIA,  d’acord  amb  l’acta  de  suspensió  de  13  de  maig  de  2020  i  a  l’empara  dels  decrets  de
l’Alcaldia de 17 i 23 de març de 2020, de la suspensió parcial operada amb efectes 14 de març de 2020
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inclòs i fins que es notifiqui al contractista la finalització de la suspensió, del contracte administratiu
especial que té per objecte la modificació, adaptació, conservació i explotació publicitària dels onze
quioscs de premsa ubicats a La Rambla de Barcelona, adjudicat a la societat JCDecaux España S.L.U.,
per resolució del  Tinent d’Alcalde d’Hisenda i  Promoció Econòmica en data 22 de novembre de 2010;
es DETERMINA que el contractista seguirà prestant els serveis considerats com a essencials en els
termes  definits  en  l’acta  de  suspensió  de  data  13  de  maig  de  2020,  aplicant  el  pla  de  contingència
presentat,  de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planificació  i  Coordinació  de
Patrimoni de data 7 d’abril de 2020, que consta a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorpora
a la present resolució, i NOTIFICAR la present resolució al contractista.

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

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

6. – (DP-2020-27831)  RATIFICAR  la  resolució  de  l’Alcaldessa  de  14  de  maig  de  2020,per  la  qual  es  DEIXA
CONSTÀNCIA, d’acord amb l’acta de suspensió de 27 d’abril de 2020 i a l’empara del decret de l’Alcaldia
de 17 de març de 2020,dela suspensió parcial operada amb efectes 14 de març de 2020 inclòs i fins que
es notifiqui a la concessionària la finalització de la suspensió, de la concessió que té per objecte la
conservació, subministrament, instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de
mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, adjudicada a la societat Clear Channel España S.L.U., per acord
de  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió  de  21  de  juny  de  2016,  prorrogada  per  acord  de  la
mateixa  Comissió  en  sessió  de  17  d’abril  de  2018;  es  DETERMINA  que  la  concessionària  seguirà
prestant els serveis considerats com a essencials en els termes definits en l’acta de suspensió de data
27  d’abril  de  2020,  aplicant  el  pla  de  contingència  que  s’annexa  a  dita  acta,  de  conformitat  amb
l’informe de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni de data 7 d’abril de 2020,
que consta a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorpora a la present resolució, i NOTIFICAR la
present resolució a la concessionària.

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

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

7. – (DP-2020-27838) PRORROGAR, a l’empara del decret de l’Alcaldia, de 23 de març de 2020, la concessió
d’us  privatiu,  que  té  per  objecte  la  conservació,  subministrament,  instal·lació  i  explotació  publicitària
de determinats elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, adjudicada a la societat Clear
Channel España SLU, per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda en sessió, de 21 de juny de 2016,
prorrogada per acord de la mateixa Comissió en sessió, de 17 d’abril de 2018; fins que sigui adjudicada
una nova concessió per a la prestació de l’objecte de la que ara es prorroga i, en tot cas, fins un màxim
de nou mesos a comptar des de l'1 de juliol de 2020, mantenint inalterables la resta de condicions de la
concessió; FORMALITZAR la prorroga en document administratiu; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  exposa  que  aquesta  proposta  d’acord  vol  abordar  un  efecte  indirecte  de
l’emergència  sanitària.  Assenyala  que  el  contracte  finalitzava  el  30  de  juny  de  2020  però,  a  causa  de
l’estat d’alarma i tenint en compte les condicions d’inestabilitat del mercat, es considera que no és un
bon moment per suspendre processos administratius ni per treure a concurs una activitat de la qual
l’ajuntament pretén treure el màxim marge econòmic possible. Creu que la situació econòmica està en
el pitjor moment i per això el Govern proposa la pròrroga d’aquest contracte.

El  Sr.  CASTELLANA intervé com a portaveu del  Grup d’ERC.  Anuncia el  vot  favorable del  seu grup a la
proposta pels mateixos arguments que ha exposat en el debat dels tres punts anteriors.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat, també amb la mateixa argumentació que
en el debat anterior. Insisteix, però, a reclamar al Govern que tingui la mateixa sensibilitat en altres
àmbits.
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El Sr. SIERRA discrepa que es trobin en el pitjor moment de la crisi econòmica i assenyala que les
previsions del Banc d’Espanya, del FMI i de la Unió Europea són devastadores. Tot i que el Grup de Cs
no  pot  preveure  el  futur,  opina  que  s’hauria  d’intentar  treure  el  màxim  benefici  d’aquestes
concessions. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP. Entén que aquesta és una pròrroga pont que
permet que Clear Channel continuï oferint aquest servei, si arriben a un acord, o bé fer la concessió a
una altra empresa més endavant. En el futur ja decidiran què interessa més a Barcelona, però creu que
de moment aquesta pròrroga és positiva.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  comenta  que  les  condicions  del  contracte  amb  Clear  Channel,  signat  a  l’inici  del
mandat anterior, són molt bones. Recorda que el concessionari anterior, JCDecaux, que és l’altra gran
empresa  de  gestió  d’aquest  tipus  d’espais,  demanava  un  reequilibri  a  causa  de  la  caiguda del  mercat
publicitari. Quan varen fer el concurs pensaven que n’obtindrien menys, però Clear Channel, per poder
guanyar la posició de Barcelona, va fer una oferta molt bona. Així, doncs, tot i que ningú pugui
preveure el futur, indica que és difícil imaginar que en el context actual mitjançant un nou concurs es
puguin obtenir les mateixes condicions que hi ha actualment amb Clear Channel. En canvi, considera
que aquesta pròrroga pot permetre albirar un futur millor, si bé la situació no serà com la de tres
mesos enrere. En aquest sentit, apunta que en el mercat publicitari les decisions es prenen més per les
expectatives futures que no pas per la realitat actual. En tot cas, reitera que és difícil saber qui té la raó
perquè  en  l’àmbit  econòmic,  i  amb  una  situació  tan  estranya  com  la  que  ha  provocat  aquesta
epidèmia, és molt difícil endevinar quins són els millors moments. Insisteix, però, que des del punt de
vista dels interessos municipals el contracte actual és molt bo i, per tant, opina que serà positiu
mantenir-lo alguns mesos.

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

El PRESIDENT anuncia que els punts 8 a 12 de l’ordre del dia es tractaran conjuntament.

8. – (DP-2019-27587)  ACCEPTAR la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic  municipal  del
quiosc situat a la cantonada del carrer Jorge Manrique amb Herrera el Vell, amb el núm. de codi
d’activitat  184,  formulada  pel  senyor  Julio  Escudero  Yuste  i,  en  conseqüència,  DECLARAR  extingida
l’esmentada  concessió;  i  RETORNAR  al  municipi  la  possessió  del  quiosc  i  les  seves  instal·lacions  fixes,
sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  comenta  que  aquest  tipus  de  renúncies  ja  s’han  tractat  en  sessions  anteriors.
Assenyala que la caiguda de la venda de la premsa escrita ha provocat que la continuïtat de molts
quioscos,  i  fins  i  tot  el  traspàs,  sigui  difícil.  Recorda  que  hi  ha  un  projecte  conjunt  amb  l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat per estudiar la possibilitat de destinar aquells quioscos que no
signifiquin  una  molèstia  en  l’espai  públic  a  un  altre  tipus  d’activitat.  Subratlla  que  aquestes
instal·lacions generen una petita activitat que, alhora, aporta elements de seguretat i de convivència.
En tot cas, insisteix que la mala situació en què es troba la premsa escrita fa que es vagin produint
constantment renúncies a concessions de quioscos.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Anuncia el vot favorable del seu grup a tots
els  punts.  Recorda  que  fa  molts  mesos  que  s’estan  fent  proves  pilot,  però  hi  ha  altres  iniciatives
d’emprenedors de Barcelona que poden donar un ús diferent als  quioscos.  Està d’acord que s’han de
retirar  aquells  que  són  difícil  de  compatibilitzar  amb  altres  usos  de  l’espai  públic,  però  destaca  la
capil·laritat de la xarxa de quioscos de la ciutat i, per tant, entén que pot ser interessant estudiar la
possibilitat que serveixin per prestar altres serveis públics o privats, però mentre no es faci es van
perdent oportunitats.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Recorda que en altres ocasions ja han
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parlat sobre la importància de trobar una definició nova d’aquest tipus d’establiments pel seu caràcter
de proximitat. Constata que la situació viscuda durant els darrers dies ha posat en relleu la importància
d’aquest tipus d’establiments. Creu que en aquests moments és pertinent accentuar la idea de buscar
una funció nova per als quioscos. Reclama, doncs, que es treguin conclusions de les proves pilot que
s’han fet i que es puguin aplicar aviat.

El  Sr.  SIERRA anuncia  el  vot  favorable  del  Grup  de  Cs.  Recorda  que  l’any  2016,  arran  de  les  primeres
renúncies, el seu grup ja va reclamar al Govern que explorés altres fórmules, que observés allò que han
fet altres ciutats, perquè la crisi de la premsa escrita és global, i que experimentés amb diferents
projectes per guanyar aquests espais per a la ciutat. Considera que són punts que poden donar un
servei molt important. Celebra que el Govern hagi fet cas d’aquestes propostes del seu grup i que des
de  l’IMPD  s’hagin  impulsat  iniciatives,  que  poden  ser  un  bon  de  partida  però  s’ha  de  continuar
explorant i aprofitar més aquestes instal·lacions. En tot cas, adverteix que és urgent actuar en aquest
àmbit.

El Sr. BOU anuncia el vot favorable del Grup del PP. Recorda que a la sessió del mes de febrer anterior
el Govern va acceptar un prec del seu grup per dur a terme una prova pilot per estudiar la reconversió
dels  quioscos  en  desús  en  punts  de  recollida  d’última  milla  i  de  compres  de  comerç  de  proximitat.
Assenyala que aquesta mesura encara no s’ha pres.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a tots els punts.

El Sr. MARTÍ GRAU assegura que el Govern continua treballant en aquesta qüestió i informa que hi ha
alguns quioscos que ja estan inscrits en la prova pilot. Tal com havia dit en altres ocasions, el Govern
està  d’acord  en  les  demandes  que  fan  els  diferents  grups  per  estudiar  un  nou  ús  per  a  aquests
quioscos.  Tanmateix,  pel  que  fa  a  les  propostes  d’última  milla  i  punt  de  recollida  del  comerç  de
proximitat, apunta que és difícil trobar activitats que puguin mantenir l’activitat econòmica mínima per
generar un salari, i aquest és el problema principal que troben quan analitzen opcions diferents.
Altrament, afegeix, hi hauria molta gent que demanaria la gestió de quioscos. Les dimensions reduïdes
d’aquestes  instal·lacions,  conclou,  dificulten  que  una  activitat  qualsevol  pugui  tenir  la  rendibilitat
mínima perquè el negoci funcioni. En definitiva, el Govern hi continua treballant i creu que en
col·laboració amb col·lectius vulnerables es poden trobar algunes solucions que permetin que alguns
quioscos  continuïn  fent  una  funció  d’equilibri  de  l’espai  públic.  En  tot  cas,  agraeix  el  sentit  de  les
intervencions.

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

9. – (DP-2019-27639)  ACCEPTAR la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic  municipal  del
quiosc  situat  a  la  Travessera  de  Gràcia  núm.  264/Nàpols,  amb  el  núm.  de  codi  d’activitat  146,
formulada pel  senyor  MD Solayman i,  en conseqüència,  DECLARAR extingida l’esmentada concessió;  i
RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització
o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

Tractat conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia.

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

10. – (DP-2019-27741)  ACCEPTAR la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic  municipal  del
quiosc  situat  a  la  Gran  Via  de  les  Corts  Catalanes  núm.  214,  amb  el  núm.  del  codi  d’activitat  152,
formulada pel senyor Hugo Langa Ayala, en conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió;
i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a
indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

Tractat conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana,
Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi. APROVADA

11. – (DP-2020-27753)  ACCEPTAR la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic  municipal  del
quiosc situat al carrer Mare de Déu del Coll núm.87-89 amb el núm. del codi d’activitat 220, formulada
per el senyor Antonio Cucurull Casado i, en conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió;
i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a
indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

Tractat conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia.

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

12. – (DP-2020-27763)  ACCEPTAR la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic  municipal  del
quiosc situat al carrer Rambla Guipúscoa núm.16 cantonada amb el carrer Espronceda amb el núm. del
codi  d’activitat  172,  formulada  per  la  senyora  Maria  Silvina  Carvajal  Rivarola  i,  en  conseqüència,
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves
instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la
concessió.

Tractat conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia.

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

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

La Sra.  BALLARÍN demana l’alteració de l’ordre del  dia  perquè el  primer tinent  d’alcaldia,  Sr.  Collboni,
que és qui ha de defensar la posició del Govern, encara no és present a la sala. Si el ponent de la
proposició no ho accepta, està disposada a intervenir ella mateixa en nom del Govern.

El Sr. PUIG diu que no té cap inconvenient a tractar aquest punt més tard.

El PRESIDENT determina que el punt 13 de l’ordre del dia es tracti després

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/826) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal elabori un Pla de
reindustrialització a la ciutat per tal de: PRIMER.- Crear un organisme específic a Barcelona Activa per
tal de fomentar la relocalització de la producció industrial deslocalitzada els darrers 30 anys. SEGON.-
Enfortir els elements que conformen els ecosistemes que es generen al voltant dels clústers econòmics
de la nostra ciutat, fent especial èmfasi en la relació i coordinació entre ells i garantir un impacte social
en les  mesures  que  s’implementin.  TERCER.-  Impulsar  la  modernització  dels  polígons  industrials  de  la
ciutat per tal que s’enforteixin i siguin atractius per a la instal·lació de noves iniciatives emprenedores.
QUART.- Facilitar la transformació industrial a les empreses que amb l’emergència sanitària han tingut
dificultats i vulguin reconvertir-se cap a altres sectors, tenint present paràmetres com el foment de la
innovació i la digitalització. CINQUÈ.- Desplegar nous programes d’assessorament a PIMES en eficiència
energètica, màrqueting digital i digitalització.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/826) Que el Govern municipal elabori un Pla de reindustrialització a la ciutat per tal de:
PRIMER.- Impulsar una estratègia específica des de Barcelona Activa per tal de fomentar la
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relocalització de la producció industrial deslocalitzada els darrers 30 anys. SEGON.- Enfortir els
elements que conformen els ecosistemes que es generen al voltant dels clústers econòmics de la
nostra ciutat, fent especial èmfasi en la relació i coordinació entre ells i garantir un impacte
social  en  les  mesures  que  s’implementin.  TERCER.-  Impulsar  la  modernització  dels  polígons
industrials  de  la  ciutat  per  tal  que  s’enforteixin  i  siguin  atractius  per  a  la  instal·lació  de  noves
iniciatives emprenedores. QUART.- Facilitar la transformació industrial a les empreses que amb
l’emergència  sanitària  han  tingut  dificultats  i  vulguin  reconvertir-se  cap  a  altres  sectors,  tenint
present paràmetres com el foment de la innovació i la digitalització. CINQUÈ.- Desplegar nous
programes d’assessorament a PIMES en eficiència energètica, màrqueting digital i digitalització.

El PRESIDENT comunica que aquesta proposició ha estat transaccionada i li consta que el text que es
posa a votació s’ha enviat a tots els grups.

El Sr. PUIG confirma que han acordat aquesta transacció amb el Grup del PSC. Exposa que l’interès del
Grup d’ERC rau més en el missatge que es vol enviar als ciutadans i als departaments de l’ajuntament
que en la literalitat del text. Argumenta que aquest és un moment en què també cal apostar per la
indústria. Creu que les ments més lúcides no es van creure mai el concepte de la postindustrialització
ni de la societat postindustrial, i remarca que ell mateix no es considera una d’aquestes ments lúcides.
En tot cas, creu que progressivament a Europa i  als Estats Units s’han adonat que la indústria és molt
important i que sense indústria autòctona és impossible tenir una societat pròspera. A més a més,
indica  que  la  pandèmia  actual  ha  fet  evident  d’una  manera  molt  viva  la  necessitat  de  tenir  capacitat
industrial, no solament per produir productes sanitaris o farmacèutics, sinó qualsevol article, perquè la
capacitat industrial representa capacitat de transformació i de fer front a situacions difícils. En
definitiva, considera que aquest és un moment molt oportú per llançar aquest missatge.
Tot seguit, apunta que les perspectives del turisme a curt termini són molt negatives, si bé espera que
no ho siguin a mitjà termini i que a un any vista es pugui recuperar la situació anterior. En tot cas, el
turisme  i  el  comerç  exigiran  molts  recursos  i  molta  atenció  de  l’ajuntament.  En  aquest  context,  el
missatge  que  vol  llançar  és  que  l’ajuntament  no  s’oblida  que  la  prosperitat  profunda,  a  llarg  termini,
està molt  vinculada a la  indústria.  Per dur a terme aquesta tasca,  assenyala que l’ajuntament disposa
de  l’instrument  de  Barcelona  Activa  i  el  seu  grup  pretén  que  aquest  organisme tingui  com a  objectiu
l’impuls de la indústria.
Un altre motiu pel qual troba que és urgent prendre aquestes mesures és la situació que es produeix
amb el tancament de la planta de Nissan. Subratlla que, en aquest context, no es podria entendre que
l’Ajuntament  de  Barcelona  no  prestés  atenció  a  aquest  sector.  No  li  agrada  fer  servir  paraules
grandiloqüents i per tant es limita a dir que el tancament de la planta de Nissan és un fet gravíssim,
tant en l’àmbit català com en el barceloní, i que tindrà conseqüències severes. Tot i que li sàpiga greu
haver-ho de dir, assenyala que és inevitable fer referència a les declaracions lamentables que va fer la
tinent  d’alcaldia,  Janet  Sanz,  que  precisament  desitjava  que  una  planta  com  Nissan  tanqués.  Insisteix
que aquest tancament és un desastre per a la ciutat.
En definitiva, amb aquesta proposició volen fer un encàrrec a Barcelona Activa perquè intensifiqui el
suport que dona a les pimes, al mapa de polígons industrials i a l’ecosistema industrial, particularment
a les indústries emergents més digitalitzades i biotecnològiques, que són les que tenen més potencial a
la ciutat.
Per acabar, insisteix que fer front a la situació del turisme i del comerç és una emergència, però alhora
no  s’ha  d’oblidar  la  qüestió  de  fons,  perquè  si  Barcelona  és  una  gran  ciutat  ha  estat  gràcies  a  les
revolucions industrials.

El Sr. MASCARELL comenta que el Grup de JxCat no coneix la transacció que s’ha esmentat. El seu grup
tenia intenció de votar favorablement a la proposició però vol saber quin text es posa a votació perquè
si hagués canviat gaire el vot favorable hauria de ser condicionat. També pregunta si el Sr. Collboni
assisteix a la sessió.

El Sr. COLLBONI confirma que hi és present.

El  Sr.  MASCARELL  se  n’alegra  perquè  vol  que  escolti  la  seva  intervenció.  Recorda  que  tots  plegats
pregonen  la  col·laboració  i  el  diàleg,  i  està  segur  que  el  tinent  d’alcaldia  d’Economia  ha  hagut  de  fer
coses  molt  importants  a  l’inici  de  la  sessió,  però  creu  que assistir  a  les  reunions  de  la  comissió  és  un
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símptoma de respecte que els ajuda a tots a continuar tirant endavant amb aquesta voluntat de
col·laboració. Li demana, per tant, que tant com sigui possible assisteixi més assíduament del que és
habitual a aquestes sessions.
Dit això, exposa que el Grup de JxCat comparteix la idea de fons de la proposició, que la ciutat de
Barcelona  necessita  una  proposta  nova  d’industrialització  pròpia  del  segle  XXI.  Aquesta  actuació,
afegeix, requereix un conjunt de mesures vinculades als sectors que es trien, al potencial dels sectors
tradicionals i  nous que té la ciutat, com ara la diversificació o la sostenibilitat,  entre d’altres elements
comuns, i  també exigeix que l’ajuntament sigui més emprenedor, més lliure de prejudicis i  més eficaç
en els processos de desburocratització. També implica creure en la col·laboració publicoprivada i, per
exemple, dialogar amb la Cambra de Comerç de la ciutat, element que considera fonamental, buscar
sinèrgies amb el Govern de Catalunya i creure en la digitalització o en la recerca aplicada.
A continuació, assenyala que per dur a terme la nova industrialització cal voluntat política i espera que
a partir d’aquesta iniciativa es pugui aconseguir. També apunta que cal fer pressió davant de l’Estat per
tal que el dèficit inversor que pateix la ciutat i que condiciona molt aquesta nova industrialització pugui
millorar. En aquest sentit, argumenta que si no hi ha la inversió necessària serà molt difícil que es pugui
produir aquesta nova industrialització.

El PRESIDENT aclareix que el vespre anterior es va enviar la transacció a tots els grups municipals i
Secretaria  l’ha  tornada  a  enviar  aquest  mateix  matí.  En  qualsevol  cas,  comenta  que  la  transacció  fa
referència al primer punt de la proposició i estableix que, per comptes de crear un organisme específic
dins  de  Barcelona  Activa,  s’impulsi  una  estratègia  específica  dins  de  Barcelona  Activa  mateix,  sense
necessitat de crear cap organisme nou.

El Sr. MASCARELL manifesta que aquest no és un motiu suficient per canviar de posicionament.

El Sr. SIERRA comenta que el Grup de Cs tampoc no tenia la transacció, però estan molt a favor del
missatge que es vol llançar amb aquesta proposició. Lamenta, però, que el grup proposant dugui un
endarreriment de molts anys per elaborar aquest pla d’indústria des de la Generalitat. En aquest sentit,
comenta que la reindustrialització i conceptes tan profunds com apostar per la diversificació de
l’economia i del model productiu formen part de l’esperit dels programes electorals del seu grup i de la
seva  acció  parlamentària  i  municipal.  Assenyala  que  qualsevol  govern  responsable  s’ha  de  preocupar
d’aquestes qüestions, entre altres raons perquè, si no ho fa, passa el que ha succeït en aquest moment
i, malgrat que la Sra. Colau pugui ser feliç perquè Barcelona s’ha quedat sense turistes, subratlla que el
turisme era una part molt important de la indústria de Barcelona. Critica el capteniment de l’alcaldessa
i fa referència a la inestabilitat política i la manca de seguretat jurídica, perquè per atraure inversió, per
canviar  el  model  productiu  i  per  implantar  indústries  a  l’àrea  metropolitana  i  a  la  ciutat  la  seguretat
jurídica és imprescindible.
Tot seguit, apunta que la construcció també era un sector molt important en el PIB de la ciutat i el
Govern municipal l’ha malmès perquè amb la mesura del 30 % ningú no construeix a Barcelona.
D’altra banda, afirma que s’han perdut oportunitats a causa de la inestabilitat política que s’ha generat
i  perquè  l’alcaldessa  no  s’ocupa  d’aquestes  qüestions.  Així,  critica  que  no  va  defensar  un  sector  tan
important de la ciutat com el farmacèutic.  En aquest sentit,  manifesta que si  s’hagués concedit la seu
de  l’Agència  Europea  del  Medicament  a  Barcelona  aquesta  circumstància  hauria  suposat  una  gran
riquesa per a la ciutat i hauria canviat el model productiu.
A continuació, insisteix que cal seguretat jurídica i confiança perquè arribin inversions, perquè les
empreses paguin els sous que es paguen en altres llocs d’Europa i perquè millori la qualitat de vida dels
ciutadans.
Quant a la indústria de l’automòbil, anuncia que Cs ha demanat que es creï una comissió al Parlament
de Catalunya per estudiar la viabilitat de la planta de Nissan i pressionar l’empresa perquè no la tanqui,
una pèrdua que seria irreparable quant a llocs de treball i riquesa, no solament per la planta en si
mateixa, sinó també per tota la indústria paral·lela associada de components i accessoris.
També  està  d’acord  que  s’han  de  modernitzar  els  polígons  industrials  i  que  cal  apostar  per  la  R+D+I.
S’ha  d’aprofitar,  afegeix,  que  Barcelona  és  la  capital  europea  de  la  mobilitat,  una  ciutat  del  5G  i
referent em l’àmbit de la tecnologia i de la telefonia mòbil. En definitiva, opina que s’han d’aprofitar les
empreses emergents i fer de Barcelona una Silicon Valley de la Mediterrània.

El PRESIDENT no entén què ha passat aquest cop amb les transaccions. Comenta que tant Secretaria
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com el grup proposant han enviat els correus als membres de la comissió. Espera, doncs, que de cara a
la pròxima sessió tots plegats intentin fer les coses millor.

El Sr. SIERRA aclareix que no pretén donar la culpa a ningú.

El PRESIDENT respon que ell tampoc no vol responsabilitzar-ne ningú.

El Sr. BOU demana al president que no faci més càbales perquè a vegades les coses són com són i no
pas com volen que siguin. Creu que segurament hi ha hagut errors múltiples, però hi lleva importància
perquè aquestes qüestions són senzilles de resoldre. En tot cas, demana a tothom que mirin que
aquest problema no torni a passar.
Pel  que  fa  a  la  proposició,  el  Grup  del  PP  valora  positivament  la  intenció  d’aquesta  iniciativa  i  està
d’acord que cal  recuperar el  protagonisme perdut de la  indústria,  un sector que s’ha anat destruint  a
causa de la pèrdua de competitivitat, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball, una conseqüència
que ha estat molt dolorosa. Afirma que el seu grup fa anys que defensa un procés de reindustrialització
i que ha estat una assignatura pendent dels darrers governs municipals, inclòs el de l’alcaldessa Colau.
Recorda que a la darrera campanya electoral municipal el seu grup va defensar que calia dur a terme
un  pla  de  reindustrialització  per  impulsar  la  captació  i  creació  de  noves  indústries  netes  i  d’alt  valor
afegit a la Zona Franca, on ja s’està fent, a la Marina del Prat Vermell i a la Verneda Industrial, les tres
àrees que havien de conformar el cap i casal de la indústria de Barcelona.
A continuació, considera que la majoria de les mesures incloses en aquesta proposició pequen de
manca de concreció, tot i que no ho troba negatiu, i per aquesta raó és fàcil d’aprovar-les en comissió
però  molt  difícil  d’implementar-les  a  la  pràctica.  Així,  indica  que  al  punt  2  es  reclama  enfortir  els
elements que conformen els ecosistemes que es generen al voltant dels clústers econòmics, fer
especial èmfasi a la coordinació entre ells i garantir-ne l’impacte social; al punt 3 es proposa impulsar la
modernització dels polígons industrials, una mesura volguda per tothom; al punt 4 es demana facilitar
la  transformació  industrial  de  les  empreses  que  amb  l’emergència  sanitària  han  tingut  dificultats  i
vulguin  reconvertir-se  cap  a  altres  sectors,  i  al  punt  5  s’insta  a  desplegar  nous  programes
d’assessorament a  pimes en eficiència energètica,  màrqueting digital  i  digitalització.  Creu que tots  els
grups poden estar d’acord en aquestes propostes, però la principal pregunta continua essent com es fa
i amb quins recursos.
Pel  que  fa  al  primer  punt,  constata  que  era  l’únic  que  concretava  una  mica,  però  és  el  que  ha  estat
canviat per la transacció, en el qual es demanava crear un organisme. Celebra aquest canvi perquè
cada vegada que es crea un organisme nou hi ha una despesa en estructura i, per tant, és millor
assignar  aquesta  tasca  a  algun  altre  d’existent,  perquè  a  vegades  la  despesa  en  personal  es  menja  la
meitat del pressupost. Així, doncs, troba correcte que Barcelona Activa fomenti una estratègia per
fomentar la relocalització d’empreses industrials.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi perquè comparteix la convicció
que cal afavorir la reindustrialització de la ciutat, com també de moltes altres ciutats i regions
d’Europa.  Considera  que  potser  aquesta  és  una  de  les  grans  lliçons  que  ha  donat  la  crisi  actual.
Manifesta  que  és  imperatiu  mantenir  l’ocupació  en  sectors  d’elevat  valor  afegit  i  generadors  de
competitivitat com la indústria, que sempre genera més activitat econòmica al seu voltant. Per aquesta
raó opina que el tancament de la planta de Nissan és preocupant, si bé recorda que ja fa molts mesos
que aquesta empresa té problemes. Entén que una primera acció concreta seria intentar mantenir el
sector de l’automòbil  de la ciutat.  Indica que Nissan té 3.500 treballadors directes i  en genera 25.000
d’indirectes. Per tant, constata que en aquest tema no es poden permetre frivolitats perquè darrere de
cada lloc de treball hi ha moltes famílies que en depenen. També cal pensar que la Seat, del Grup
Volkswagen,  també ha  d’afrontar  reptes,  així  com tota  la  indústria  de  l’automòbil,  després  de  la  crisi
actual.
A continuació, recorda que en aquesta sessió han parlat de seguretat,  de restauració, d’hostaleria,  de
turisme.  Saben  quins  són  els  punts  forts  de  la  ciutat,  tal  com  s’ha  explicat  en  la  presentació  de  la
proposició, i en vol destacar la indústria de la salut. Són conscients que per a la sobirania europea, en
el món que s’està dibuixant a causa de la crisi, si Barcelona aposta encara més per aquest sector, on té
molts actius, pot arribar a ser molt potent.
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El Sr. COLLBONI anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la proposició i agraeix la presentació
d’aquesta iniciativa. Tant el Govern com ell personalment comparteixen les reflexions que ha fet el Sr.
Puig  i  el  sentit  d’aquesta  proposta  en  defensa  de  la  tradició  industrial  que  tenen  Barcelona,  l’àrea
metropolitana i tot el país.
Vol aclarir que la seva absència en els debats de la comissió sempre ha respost a les seves obligacions
institucionals. Així, explica que durant la primera part d’aquesta sessió havia de fer un anunci, que tots
els grups municipals coneixen perquè en varen estar parlant fins al dia anterior ben entrada la tarda,
sobre  la  proposta  de  terrasses.  En  segon  lloc,  també s’ha  hagut  d’absentar  perquè  el  president  de  la
Generalitat havia convocat el món local per parlar sobre la comissió bilateral Generalitat - món local
que  ha  d’abordar  la  reactivació  econòmica.  Justament,  afegeix,  en  aquesta  reunió  ha  explicat  alguns
dels arguments que ara exposarà sobre el sector industrial.
A continuació, apunta que hi ha quatre àmbits en què s’ha de treballar per a la reactivació econòmica
del país, que són històrics però en aquest context de crisi l’actuació ha de ser més intensiva, que són el
comerç,  el  turisme,  la  indústria  i  l’àmbit  tecnològic  i  digital,  el  qual  afecta  molt  més  la  ciutat  de
Barcelona. Indica que, a més a més, aquestes qüestions han de ser compartides amb altres nivells de
les administracions.
Quant  a  la  crisi  de  Nissan,  assegura  que  els  preocupa  molt  i  comenta  que  a  l’ordre  del  dia  hi  ha  una
declaració institucional, que serà aprovada per tots els grups, a favor de la continuïtat de la planta de
Nissan a Barcelona. Admet que la situació és complicada però assegura que lluitaran fins al final davant
de totes les instàncies que calgui, justament pel compromís del Govern amb la tradició industrial del
país  i  de  la  ciutat,  especialment  pel  que  fa  al  sector  de  l’automòbil,  sector  que  defensa  de  manera
oberta i diàfana. En defensa l’electrificació, la connectivitat i l’adaptació a les exigències del futur.

(A causa de problemes de connexió la sessió se suspèn uns minuts.)

El  Sr.  PUIG,  davant  de  la  impossibilitat  d’escoltar  el  Sr.  Collboni,  agraeix  les  intervencions  dels
portaveus dels grups. Dit això, comunica que ha demanat al Sr. Castellana que el substitueixi perquè ell
s’ha d’absentar.

(Un cop resolts els problemes tècnics, es reprèn la sessió.)

El  Sr.  COLLBONI  reitera  que  el  Govern  comparteix  l’orientació  de  la  proposta.  En  la  reunió  amb  la
Generalitat de la qual ha fet esment ha quedat palès que la reactivació posterior a la pandèmia ha
d’incloure  el  vector  industrial.  També  havia  comentat  que  la  ciutat  de  Barcelona  té  tres  àmbits
d’influència en els quals l’ajuntament ha d’intervenir, que són el Consorci de la Zona Franca, el polígon
de la franja del Besòs i el districte 22@. Apunta que s’ha de donar suport a la reactivació de la indústria
madura i també de l’emergent.
Quant a la indústria madura, ja ha fet una reflexió sobre la importància de la tradició industrial de
Barcelona,  i  pel  que  fa  concretament  a  la  indústria  de  l’automòbil  remarca  la  necessitat  de
modificacions i reconversions que la facin competitiva i adaptable a les exigències del canvi climàtic i
dels nous paràmetres que s’han d’implantar a la ciutat. En aquest sentit, recorda que l’Estat francès ha
adoptat mesures en defensa de la seva indústria i creu que des de l’Ajuntament de Barcelona haurien
de ser una mica més patriotes i defensar la indústria pròpia. Pel que fa als sectors emergents, remarca
la  importància  les  indústries  digitals,  creatives,  l’economia  blava  o  la  indústria  vinculada  a  la
biomedicina, entre altres.
A continuació, exposa que Barcelona té una dependència relativament important del sector industrial,
el qual representa el 6,5 % del PIB. Considera que Barcelona Activa és un motor per a aquestes
polítiques  i  creu que pot  ajudar  a  dissenyar  una política  industrial  d’Estat  i  de  Catalunya.  Però també
esmenta el Pacte industrial metropolità, organisme que es va reunir tres setmanes enrere, que han
decidit impulsar i que serà presidit per l’Ajuntament de Barcelona, en el qual s’apleguen tots els actors
públics i  privats relacionats amb l’estratègia de política industrial.  Apunta que probablement fa massa
temps que no hi ha una política industrial a Espanya ni a Catalunya. Assegura que ell no és dels qui
defensen que la millor política industrial és la que no existeix. Creu, doncs, que han de tenir política
industrial i que han de ser molt proactius en aquest àmbit.
Pel que fa al Consorci de la Zona Franca, recorda que el comparteixen amb l’Estat i  afirma que té una
potència  pròpia  de  promoció  prou  rellevant.  En  l’àmbit  de  la  indústria  4.0  aquest  consorci  està
impulsant  iniciatives  molt  importants  amb  la  col·laboració  de  l’ajuntament.  Amb  relació  al  districte
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22@, indica que hi ha pendent la represa dels terminis per acabar 25 % del planejament i, per tant, el
projecte mateix en termes històrics. Quant a la franja del Besòs, assenyala que comprèn el Bon Pastor,
la  Verneda  i  arriba  fins  al  Campus  Besòs,  on  hi  ha  la  Universitat  Politècnica  de  Barcelona  i  s’hi  ha
d’establir  tot  un  ecosistema  de  recerca,  universitat  i  serveis  a  les  empreses.  Podria  fer  una  relació
d’actuacions que s’havien fet abans de la crisi  de la covid en aquesta zona concreta, com ara visites a
empreses,  la  posada  en  marxa  d’una  web  de  polígons  d’aquest  eix,  que  ja  és  operatiu,  sobre
màrqueting digital, eficiència energètica, prototipatge i impressió 3D. En qualsevol cas, subratlla que
ara  es  trobaran en una nova etapa i  creu que el  missatge fonamental  d’aquesta  proposició,  que creu
compartit  per  tots  els  grups,  és  que  s’ha  de  tenir  molt  present  l’estratègia  d’industrialització  o  de
reindustrialització  i  defensar  l’economia  industrial  madura  i  també  l’emergent  per  garantir  el  futur
econòmic de la ciutat.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del grup proposant. Agraeix el suport de tots els grups a la
iniciativa. Considera que la indústria és un sector essencial perquè els salaris són més elevats que en
altres  àmbits,  les  condicions  generals  també són millors  i  perquè és  un element  tractor  d’innovació,  i
alhora la innovació és un element tractor de la indústria. Apunta que durant els darrers trenta anys la
globalització  ha  provocat  que  part  de  la  producció  i  de  la  capacitat  industrial  de  l’Europa  occidental
s’hagi desplaçat a altres parts del món, tal com s’ha fet evident durant les darreres setmanes en alguns
àmbits. Així, doncs, remarca la importància de la indústria vinculada amb la innovació en una ciutat
que és líder en empreses emergents i on, malgrat tot, hi ha un teixit industrial prou potent. En tot cas,
no  solament  a  la  ciutat  de  Barcelona  sinó  també  a  l’àrea  metropolitana  i  a  tot  el  país,  defensa  que
l’aposta  per  aquest  àmbit  és  essencial,  i  insisteix  que  ha  quedat  demostrat  durant  les  darreres
setmanes amb les necessitats que s’han produït.

El Sr. MASCARELL exposa que cal aprofitar aquesta oportunitat. Considera que és evident que la
industrialització de Barcelona és una qüestió preferent. Indica que fa gairebé cinc anys que
l’ajuntament  no  ha  impulsat  polítiques  en  aquest  àmbit  i,  per  tant,  insisteix  que  s’ha  d’aprofitar
aquesta ocasió per elaborar polítiques industrials, aprofundir-les i treballar-hi conjuntament. Considera
que això serà molt positiu per a la ciutat.

El Sr. CASTELLANA agraeix el suport de tots els grups i coincideix que la crisi actual, malgrat que és molt
dura, també representa una oportunitat que s’ha d’aprofitar.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/823) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a impulsar de forma
immediata  un  Pla  d’Acció  destinat  al  comerç  local  i  de  proximitat  per  tal  d’estimular  el  consum,  que
inclogui els següents ítems: 1. Apel·lar al retrobament de les barcelonines i els barcelonins amb la seva
ciutat i en la necessitat de donar suport, en aquests moments, al comerç local en front de les grans
plataformes digitals a través d’una campanya que posi en valor la necessitat de preservar el comerç de
proximitat, els avantatges pel client que té (qualitat, varietat, tracte personalitzat, etc.) i alhora que
doni  visibilitat  a  la  seva  diversitat  que  fa  de  Barcelona  una  ciutat  on  s’hi  pot  trobar  de  tot.  2.  Donar
suport a les iniciatives dels eixos i associacions comercials de la ciutat que estan desenvolupant eines
de Marketplace per digitalitzar el sector i competir amb els grans proveïdors que provoquen el
tancament dels negocis de proximitat. 3. Aprovar una línia de subvencions per ajudar a la compra
d’EPIs  i  la  instal·lació  de  mesures  de  seguretat  i  higiene.  4.Implantar,  en  col·laboració  amb els  eixos  i
associacions comercials de la ciutat, un sistema de punts que permeti bescanviar tiquets de compra en
comerç de proximitat associat per serveis i activitats culturals de la ciutat que posi a disposició
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  fins  i  tot  altres  administracions  (entrades  a  museus  i  teatres,  títols  de
transport, Park Güell, Tibidabo, aparcaments, etc.), per tal d’incentivar el consum en el comerç local.

Es presenta el text transaccionat següent:
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(M1923/823) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a impulsar de
forma  immediata  un  Pla  d’Acció  destinat  al  comerç  local  i  de  proximitat  per  tal  d’estimular  el
consum, que inclogui els següents ítems: 1.- Apel·lar al retrobament de les barcelonines i els
barcelonins amb la seva ciutat i en la necessitat de donar suport, en aquests moments, al comerç
local  en  front  de  les  grans  plataformes  digitals  a  través  d’una  campanya  que  posi  en  valor  la
necessitat de preservar el comerç de proximitat, els avantatges pel client que té (qualitat,
varietat, tracte personalitzat, etc.) i alhora que doni visibilitat a la seva diversitat que fa de
Barcelona  una  ciutat  on  s’hi  pot  trobar  de  tot.  2.-  Donar  suport  a  les  iniciatives  dels  eixos  i
associacions comercials de la ciutat que estan desenvolupant eines de Marketplace per
digitalitzar el sector i competir amb els grans proveïdors que provoquen el tancament dels
negocis de proximitat. 3.- Aprovar una línia de subvencions o consensuar amb el sector altres
mecanismes  d’ajuts  directes  o  indirectes,  per  ajudar  a  la  compra  d’EPIs  i  la  instal·lació  de
mesures de seguretat i higiene. 4.- Implantar, de comú acord entre els departaments i empreses
municipals necessaris (Comerç, ICUB, B:SM, etc.) i els eixos i associacions comercials de la ciutat,
un sistema que permeti bescanviar compres en el comerç de proximitat associat per entrades a
equipaments  culturals  públics  (i  fins  i  tot  privats  que  s’hi  vulguin  afegir)  i  a  instal·lacions
municipals  dedicades  al  lleure,  per  tal  d’activar  la  demanda comercial,  cultural  i  de  lleure  de  la
ciutat.

La Sra. ARTADI exposa que el comerç és un sector vital per a la ciutat de Barcelona i que en aquest
moment té grans reptes, davant del perill  d’un tancament massiu d’establiments que transformaria la
ciutat  i  la  faria  irreconeixible.  Així,  apunta  que  s’ha  perdut  la  demanda  que  generen  els  turistes,  la
renda de les famílies ha quedat afectada i per tant hi haurà menys consum, continuen el confinament i
la por, i molta gent s’ha acostumat a comprar per internet. El Grup de JxCat, davant d’aquesta situació,
proposa  un  pla  d’acció  precisament  perquè  creu  que  allò  que  en  aquest  moment  li  manca  al  Govern
municipal és acció.
Tot  seguit,  assenyala  que  aquest  pla  d’acció  té  dos  objectius.  En  primer  lloc,  pretén  assegurar  la
solvència dels comerços en un moment que els ingressos han caigut però els costos continuen pujant.
En  segon  lloc,  vol  estimular  la  demanda  per  mantenir  la  viabilitat  del  sector.  El  pla  s’estructura  en
quatre eixos. El primer és fer una campanya de promoció del comerç del proximitat. Al seu grup li
sorprèn que municipis petits com Cassà de la Selva o Alcanar hagin fet campanyes d’aquest tipus però
que Barcelona encara no ho hagi fet. Puntualitza que aquesta campanya no solament ha de remarcar
els valors i la importància del comerç de proximitat, sinó que també ha de donar valor al fet que a
Barcelona es pot trobar de tot i  que no cal  recórrer a les grans plataformes d’internet.  Afegeix que la
primera gran campanya comercial d’enguany no serà a la primavera ni a l’estiu, sinó per Nadal. Insta el
Govern municipal, doncs, a començar a preparar aquesta campanya de Nadal perquè no passi com
l’any anterior, que va dir que no tenia temps.
El segon eix consisteix a donar seguretat als treballadors i als clients per assegurar el manteniment de
la  clientela.  Sap  que  s’han  distribuït  mascaretes,  però  apunta  que  en  alguns  llocs  també  s’han
d’instal·lar  pantalles  i  desinfectar  locals.  Considera,  doncs,  que  l’ajuntament  ha  de  fer  un  esforç  en
aquest sentit perquè després de dos mesos de romandre tancats els comerços no estan en condicions
de fer aquesta despesa extraordinària.
Pel que fa al tercer eix, indica que per generar demanda en el consum local es pot fer una campanya
creuada entre el consum de proximitat i el comerç, de manera que amb les compres al comerç de
proximitat es puguin obtenir descomptes que estimulin la demanda cultural de la ciutat i els
equipaments d’aquest àmbit.
Finalment, adverteix que no totes les compres es podran fer presencialment. Per aquesta raó, comenta
que hi ha moltes iniciatives que sorgeixen dels eixos comercials o de mercats web per poder competir
en bones condicions amb grans plataformes digitals, iniciatives que a més a més es fan amb valors
barcelonins, protegint drets laborals, servant la seguretat dels treballadors, amb sostenibilitat.
Remarca que hi ha iniciatives molt potents, conjuntament amb les entitats dels barris, per fer la
distribució de darrera milla, la qual preocupa molt a tothom. Com a exemple, comenta que
l’Ajuntament  de  Ripoll  ha  dut  a  terme  una  iniciativa  que  ha  permès  que  els  comerços  d’aquesta
localitat, que eren tancats, hagin pogut vendre mitjançant aplicacions mòbils durant el confinament
més sever. Critica, doncs, que un ajuntament petit com el de Ripoll hagi fet més pel comerç de
proximitat que l’Ajuntament de Barcelona.
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El  Sr.  CASTELLANA intervé com a portaveu del  Grup d’ERC.  Anuncia el  vot  favorable del  seu grup a la
proposició perquè considera que en aquest moment és prioritari afavorir el consum en aquest tipus
d’establiments,  per  diverses  raons.  En  primer  lloc,  perquè  la  importància  del  comerç  de  proximitat
transcendeix  l’activitat  econòmica,  que  és  molt  rellevant  i  essencial  per  a  la  ciutat,  i  té  implicacions
urbanístiques, de seguretat i socials. En aquest sentit, esmenta projectes com els radars o els camins
escolars, els quals no serien possibles sense la presència d’aquest comerç urbà estès per tota la ciutat.
En segon lloc, assenyala que els comerços s’han trobat amb la impossibilitat de vendre presencialment,
han hagut d’assumir els lloguers i altres despeses, i sovint han hagut de recórrer als crèdits ICO. Critica
la  gestió  que  s’ha  fet  d’aquests  crèdits  perquè,  malgrat  que  hi  hagi  avals  públics,  algunes  entitats
financeres han demanat reavals i tipus d’interès superiors a l’1.5 % estipulat per l'Administració, fins al
4.5 en els casos més extrems, o han obligat a contractar altres productes associats. A més a més,
constata que durant aquest temps les grans plataformes de comerç electrònic han continuat operant
lliurement.
Davant  d’aquesta  situació,  argumenta  que  l’ajuntament  ha  de  treballar  conjuntament  amb el  comerç
de proximitat en diverses línies. En aquest sentit, comenta que el seu grup ha presentat diverses
propostes,  algunes de les quals s’han aprovat però d’altres no. Considera que el  lloguer és una de les
despeses centrals de molts comerços i, per tant, el seu grup va proposar donar una subvenció per
pagar l’IBI als propietaris que no cobressin el lloguer a aquests comerços, mesura que hauria ajudat a
reduir el percentatge d’establiments que tancaran. Pel que fa a la digitalització, apunta que hi ha eixos
comercials que estan impulsant diverses iniciatives i creu que el sector públic té una oportunitat per
treballar-hi conjuntament.
Per acabar, subratlla la importància del treball multinivell. També creu que hi ha àmbits en què la
informació no ha estat correcta i s’han creat dubtes que han perjudicat el comerç de proximitat.

La Sra. GUILARTE anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposició. Apunta que les mesures que
s’hi  proposen  no  són  les  que  el  seu  grup  prioritzaria  com  a  mesures  de  xoc,  tot  i  compartir-ne  els
objectius, perquè tindran efecte a mitjà termini. Considera que per aconseguir que aquestes mesures
tinguin un efecte sostenible en els hàbits de consum caldria una concepció més estratègica. En aquest
sentit, argumenta que la digitalització és un procés inevitable i, per tant, no es tracta de competir amb
el  model  Amazon,  perquè  això  seria  crear  falses  expectatives,  sinó  d’agregar  capes  de  valor  afegit  al
comerç de proximitat físic que contemplin aquesta digitalització, però a un nivell intermedi. Insisteix
que no es pot competir en escala amb el model Amazon perquè aquest model es basa en una reducció
de costos impossible d’assolir per al comerç físic.
A continuació, reclama que l'Administració llanci ben clarament el missatge que el comerç de
proximitat té molt de futur, però que probablement serà un futur una mica diferent. Així, apunta que
el  comerç  de  proximitat  de  Barcelona té  i  pot  tenir  més  avantatges  i  opcions  d’èxit  en  els  models  de
comerç mixtos. Per tant, considera que tots els ajuts, campanyes de promoció del comerç i foment del
consum que es facin des de les administracions s’han enfocar en aquesta direcció.
Tot seguit, creu que no s’han de multiplicar els mercats web sinó que s’han de professionalitzar i crear
sinèrgies entre diversos eixos comercials per tal que la seva activitat pugui abastar tota la ciutat.
Afegeix que crear plataformes és relativament fàcil, però el problema és més logístic que no pas digital.
Pel  que fa  a  l’adquisició  d’EPI,  troba que crear  subvencions  noves  requereix  tràmits  i  temps,  però  les
mesures de protecció per permetre que els comerços puguin obrir es necessiten immediatament. Creu,
doncs,  que  és  justa  la  reclamació  que  fan  els  eixos  comercials  perquè  les  subvencions  que  ja  s’han
atorgat, majoritàriament per a activitats de promoció, no es congelin i s’avancin perquè un part pugui
servir per a aquesta finalitat, però també per cobrir altres despeses que han tingut. Per aquesta raó, el
seu  grup  aposta  per  una  ajuda  directa,  en  forma  d’exoneració  o  reducció  de  tributs,  mesura  que  és
molt més ràpida.
Quant a les promocions, compartides i amb el suport de totes les administracions, les troba positives,
però  creu  que  la  flexibilització  d’horaris,  que  és  una  competència  compartida  amb  la  Generalitat,
s’hauria  de prioritzar.  El  seu grup opina que per  incentivar  el  consum en el  comerç local  i  facilitar  les
mesures de seguretat que protegeixin tant els treballadors com els clients, aquesta és una de les
necessitats més immediates.

El PRESIDENT recorda que estan debatent un text transaccionat, que s’ha lliurat poca estona abans de
l’inici de la sessió.
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El Sr. BOU exposa que el comerç de proximitat és un dels sectors més perjudicats per la crisi del
coronavirus. Com passa sempre que es presenten propostes tan extenses, hi ha mesures en les quals el
Grup del PP no coincideix plenament o bé que haurien redactat d’una altra manera. Per exemple, creu
que pot ser perillós fer servir un llenguatge tan bel·ligerant contra els grans proveïdors o plataformes
digitals, perquè aquestes empreses donen feina a molts barcelonins. Tanmateix, en aquesta proposició
troben molts més punts de coincidència, alguns dels quals vol destacar.
En primer lloc, diu que estan d’acord amb la creació d’un mercat web per al comerç de proximitat. En
aquest sentit, creu que no cal començar de zero perquè hi ha alguns exemples del sector alimentari de
proximitat que ja han demostrat el seu èxit i dels quals es pot aprendre, especialment en una situació
tan adversa com la del període de confinament actual.
En  segon  lloc,  creu  que  és  urgent  implementar  una  línia  de  subvencions  adreçada  a  la  compra  d’EPI,
perquè aquesta mesura ajudaria a augmentar la seguretat real, però especialment la percebuda,
aspecte molt important perquè pot ser l’escull principal per a l’afluència de clients a les botigues.
En tercer lloc, estan d’acord a implementar un sistema per bescanviar tiquets de compra en el comerç
de proximitat que permeti accedir a activitats culturals o a altres serveis. Considera que aquesta
mesura afavoriria la fidelització dels clients del comerç de proximitat.
En conclusió, atès que comparteixen la finalitat de la proposta i hi troben més coincidències que
discrepàncies, anuncia el vot favorable del seu grup en aquest punt.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi. Creu que és una proposta típica,
interessant i que es correspon amb allò que s’ha de fer. Opina, tanmateix, que no s’ha de contraposar
el petit comerç amb les plataformes digitals. Argumenta que no han de ser naïfs perquè saben que les
plataformes digitals, en aquest món de competència, també tenen els seus límits, i entén que el
comerç de proximitat i les plataformes digitals haurien de ser compatibles. És a dir, apunta que s’hauria
d’ajudar  el  petit  comerç  a  beneficiar-se  d’aquestes  plataformes,  les  quals  poden  augmentar-ne
l’impacte i la facturació.
D’altra  banda,  recorda  el  primer  debat  que  varen  mantenir  durant  la  campanya  electoral  sobre  el
sector del comerç i les demandes que feien els eixos i els gremis, i per tant comparteix la crida als
barcelonins per preservar el consum en comerços de proximitat, a l’hora que s’ajuda aquest comerç a
fer la transformació digital i l’adequació dels locals a les mesures d’higiene i de seguretat.
Tot seguit, reclama que la interlocució amb les associacions de comerciants, eixos i gremis esdevingui
més fluïda que mai. En el debat sobre el decret d’urbanisme i la qüestió de les terrasses han constatat
que les entitats del comerç no són adversaris, sinó aliats, i més que mai en aquest moment, per a la
reconstrucció  econòmica  de  la  ciutat,  per  recuperar  llocs  de  treball  i  per  donar  vida  a  l’espai  públic,
malgrat les enormes dificultats que afronta el sector.

La Sra. BALLARÍN agraeix que el grup proposant hagi acceptat les dues esmenes transaccionals que ha
plantejat el Govern, acceptació que els permet votar favorablement la proposició.
A  continuació,  comenta  que  sovint  es  diu  que  el  comerç  i  la  restauració  formen  part  de  l’ADN  de  la
ciutat de Barcelona i, per tant, no cal destacar la importància que tenen aquests sectors. Així com
Manchester és una ciutat industrial, afegeix, Barcelona és una ciutat comercial des dels orígens i ningú
no es pot imaginar Barcelona sense la presència del comerç. Indica que actualment aquest sector passa
per grans dificultats perquè el sector de la restauració és el que té un major nombre de treballadors en
situació  d’ERTO  i  en  segon  lloc  hi  ha  el  sector  del  comerç,  una  situació  que  és  molt  preocupant.
Assegura que el Govern ha estat al costat de les associacions de comerciants i ha transmès al Govern
de  l’Estat  les  necessitats  del  comerç  de  Barcelona  i  les  seves  peculiaritats,  fins  al  punt  que  han
aconseguit una rectificació en la normativa de les rebaixes. En aquesta mateixa línia, recorda que varen
proposar la fase 0,5 del desconfinament, que va permetre obrir els comerços amb més normalitat.
Pel  que  fa  a  l’estratègia,  informa  que  hi  ha  un  grup  de  treball  dins  del  Centre  de  Coordinació  de
Resposta  Econòmica  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  integrat  per  personal  de  Mercats,  Comerç,
Restauració i Consum. Destaca que aquest grup de treball no solament està planificant, sinó que
s’estan  adoptant  mesures  concretes.  Així,  la  setmana  anterior  va  entrar  en  funcionament  un  servei
d’assessorament  financer  per  a  autònoms  i  empreses  petites  i  mitjanes,  els  quals  han  patit  els
problemes relacionats amb els crèdits ICO que s’han esmentat anteriorment.
Pel que fa a la transformació digital, el Govern hi està completament d’acord i, de fet, afirma que ja hi
estaven treballant, han intensificat l’esforç i aviat presentaran un pla per impulsar aquest àmbit.
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Quant a la plataforma digital, apunta que s’ha de cercar un punt de trobada entre totes les iniciatives
que han sorgit darrerament als barris de la ciutat, moltes de les quals són molt positives, i la feina que
l’ajuntament  ja  havia  fet  anteriorment,  especialment  pel  que  fa  a  la  distribució  a  domicili  des  dels
mercats municipals. El Govern, doncs, està intentant unir aquestes dues components per fer una
plataforma digital per a la ciutat de Barcelona, plataforma que s’ha de poder focalitzar i territorialitzar.
En relació amb els EPI, informa que han fet un conveni marc i durant aquesta mateixa setmana han
distribuït 40.000 mascaretes. Afirma que continuaran treballant conjuntament amb el sector en
aquesta línia.
Seguidament, indica que el punt sobre cultura ha estat transaccionat i han acordat desenvolupar una
línia de treball conjunta entre l’ICUB i el sector del comerç per incentivar actuacions creuades. Recorda
que durant  2016 i  2017 es  va  fer  la  campanya l’Any del  comerç  i  la  cultura,  amb iniciatives  creuades,
que creaven sinèrgies entre ambdós sectors. Creu, doncs, que pot ser positiu continuar treballant en
aquesta línia.
Per acabar, apunta que el Govern va començar a treballar en la campanya de Nadal de 2020 el dia 8 de
gener i entén que el comerç ha de tenir un paper fonamental en aquesta campanya, en el marc de la
tornada a la normalitat.

La Sra. ARTADI agraeix els vots favorables i les aportacions que han fet els diferents grups. Tal com ha
recordat el Sr. Valls, diu que un dels primers actes de la campanya electoral va ser un debat sobre els
reptes  del  comerç  de  Barcelona,  alguns  dels  quals  ja  venien  de  lluny  i  amb  la  situació  actual  s’han
magnificat.  Assenyala  que  l’alcaldessa  no  va  assistir  en  aquest  debat  perquè  no  volia  debatre  sobre
comerç, actitud que al seu grup li preocupa, especialment en aquest moment.
A continuació, insta el Govern municipal a implementar aquestes mesures tan ràpidament com sigui
possible. Manifesta que tant els grups municipals com el Govern estan en contacte amb el sector i, per
tant,  saben  que  hi  ha  angoixa  i  molta  preocupació  en  aquest  àmbit  perquè,  a  més  d’incrementar
l’endeutament  mitjançant  les  línies  ICO  o  l’Institut  Català  de  Finances,  la  majoria  d’establiments
recorren a l’endeutament privat perquè no tenen ajuts reals. Per tant, agraeix les bones intencions i la
feina que s’està fent, però reclama que s’abordin aquestes prioritats i  les que han exposat la resta de
portaveus.
Pel que fa a la prevenció que ha manifestat la Sra. Guilarte sobre el fet que la proposició planteja
mesures a llarg termini, indica que les mesures que pugui prendre el Govern per donar seguretat al
consumidor arriben tard perquè ja fa dies que les botigues són obertes.
Quant a la competència que es pugui produir entre el gran comerç en línia i el tradicional, considera
que  no  es  tracta  d’eliminar  res  sinó  de  reequilibrar-la  perquè  en  aquest  moment  és  molt  desigual.
Admet que probablement el petit comerç no podrà competir amb les grans plataformes en preu, però
entén  que  l’oferta  de  Barcelona  és  prou  rica  i  molt  diversa,  raó  per  la  qual  el  seu  grup  vol  que  els
ciutadans entenguin que a Barcelona es pot trobar de tot i creu que aquest sector sí que pot competir
en oferta, en valors i en manera de treballar. Espera, doncs, que els ciutadans redescobreixin
Barcelona, que qualifica de meravellosa, puguin aprofitar el moment dramàtic actual per tornar-se-la a
fer seva.
En conclusió, insisteix que les mesures arriben tard perquè, tal com ha reconegut la Sra. Ballarín, el
sector del comerç en aquest moment és un dels més afectats per la crisi.

La Sra.  GUILARTE aclareix que en la intervenció anterior s’ha referit  a una altra esmena transaccional,
però la que han acordat el Grup de JxCat i el Govern no els havia arribat. Tot i així, manté el sentit del
vot.

La Sra. ARTADI lamenta aquest fet i apunta que l’esmena es va enviar el dia anterior a la tarda. No sap
si  continuen  tenint  problemes  amb  el  sistema  Copernico.  En  tot  cas,  indica  que  l’esmena  solament
introdueix matisos a la proposició i l’eix fonamental no canvia.

El PRESIDENT demana a la Sra. Artadi que llegeixi el text que es posa a votació.

La Sra. ARTADI diu que l’esmena afecta el punt 4 de la proposició, el qual llegeix tot seguit.

El PRESIDENT adverteix que el text llegit correspon a una esmena anterior.
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La Sra. BALLARÍN té el text definitiu i en llegeix els punts 3 i 4, que són els que han quedat afectats per
l’esmena transaccional acordada.

El Sr. BOU exposa que el petit comerç de la ciutat de Barcelona està lluitant pels seus interessos i
considera que té una raó històrica perquè va ser el primer comerç a existir i encara ara és el que té més
quota de mercat. Assenyala que aquest tipus de comerç té una gran competència en les grans
superfícies comercials i les plataformes de distribució, situació que no és fàcil de corregir. El que pretén
el seu grup és que aquesta competència sigui lleial.
A continuació,  manifesta que el  petit  comerç s’ha de renovar i  entén que s’haurien de recollir  moltes
de les idees que ha llançat la Sra. Artadi. Apunta que aquest sector ha quedat una mica estancat en les
maneres de fer del passat i s’ha d’adaptar a les noves tecnologies, especialment en un món digital com
l’actual, perquè començar a vendre en línia pot ser una bona sortida per a aquest comerç. Altrament, li
augura un futur complicat.

La Sra. BALLARÍN comparteix molts dels raonaments que s’han expressat. Insisteix que el Govern dona
suport al comerç i hi està compromès perquè ofereix una oferta de proximitat als ciutadans que millora
la seva qualitat de vida. Admet que en aquest moment s’han accelerat processos pendents, com el de
la  digitalització.  Recorda  que  fa  molt  de  temps  que  l’ajuntament  dona  subvencions,  que  des  de
Barcelona  Activa  es  fan  plans  i  es  dona  formació,  però  reitera  que  durant  els  dos  darrers  mesos  s’ha
constatat  que aquesta  no  és  una  qüestió  d’oportunitat  sinó  de  necessitat,  de  manera  que si  no  es  fa
una aposta clara per l’omnicanalitat aquest model de comerç tindrà poc futur.  Creu, doncs, que totes
les administracions han de treballar conjuntament amb el sector en aquesta línia. En aquest sentit,
assenyala que els plans de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona tenen objectius similars.
En  conclusió,  creu  que  a  partir  d’aquest  moment  hauran  de  tenir  present  que  a  Barcelona  hi  ha  dos
tipus de comerç. En primer lloc, el comerç de proximitat, adreçat als veïns, els quals en un futur
immediat potser tindran menys capacitat econòmica però que han generat una solidaritat amb aquest
sector que els ajudarà. En segon lloc, hi ha el comerç turístic, però aquest ja entra en una altra
dimensió.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/837) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a procedir a la bonificació en
un 50% de l'import corresponent a l'exercici 2020 del preu públic de la recollida comercial de residus a
tots aquells comerços que han vist reduïda o paralitzada la seva activitat comercial durant la crisi
provocada pel Covid19, com a mesura de suport a la seva liquidesa i al finançament de l'adquisició de
materials per garantir la seguretat sanitària de treballadors i de clients.

La  Sra.  GUILARTE  exposa  que  aquesta  setmana  s’ha  reprès  l’activitat  econòmica  a  Barcelona,  encara
amb molta incertesa per a aquells que han pogut resistir l’embat de la crisi, i manquen mesures de tot
tipus. Així, pel que fa a les ajudes per valor de 25 milions d’euros que el Govern municipal va anunciar
que destinaria als sectors econòmics més damnificats per la pandèmia, diu que encara no es coneixen
els requisits necessaris per acollir-s’hi. De fet, subratlla que des del dia 25 de març, quan el Sr. Collboni
va  anunciar  aquesta  mesura,  no  n’han  sabut  res  més,  tot  i  que  el  tinent  d’alcaldia  va  assegurar  que
aquestes ajudes estarien disponibles a partir de la setmana següent. Constata, doncs, que el Govern es
limina a expressar intencions però no dona resposta a les necessitats ni als problemes reals de la ciutat,
que  s’han  incrementat  per  la  crisi  de  la  covid-19.  En  aquest  sentit,  apunta  que  la  pandèmia  ha
desencadenat una quantitat alarmant de tancaments de comerços a Barcelona, tancaments que en
molts casos difícilment seran reversibles. Assenyala que en aquest moment més del 35 % del comerç
de la ciutat es pot trobar ja en aquesta situació. Afegeix que hi ha més de 150.000 treballadors directes
del sector afectats i molts més si es tenen en compte els indirectes.
Tot seguit, comenta que aquesta situació es produeix dos mesos després que els establiments hagin
hagut de tancar, però han hagut de continuar pagant la majoria de les seves despeses, taxes i tributs
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inclosos,  que  l’ajuntament  incomprensiblement  ha  continuat  cobrant.  Augura  que  la  nova  normalitat
de la qual es parla consistirà a pagar més despeses perquè, a més a més dels subministraments,
lloguers, proveïdors i tributs, els comerciants tindran una despesa extraordinària per adaptar els
establiments a les condicions de seguretat sanitàries.
En resum, constata que els comerços tenen zero ingressos, despeses extraordinàries afegides, ERTO o
ERO, préstecs que han hagut de sol·licitar, mentre que les convocatòries de subvencions municipals a
l’activitat  econòmica  per  a  l’any  2020  s’han  suspès.  La  perspectiva  de  futur,  doncs,  és  plena
d’incerteses i  es preveu que les restriccions seran a llarg termini.  En aquest context,  denuncia que les
ajudes municipals extraordinàries no són més que un fantasma. En definitiva, considera que aquestes
són les condicions en les quals el comerç de Barcelona afronta la pitjor crisi que s’ha conegut.
El Grup de Cs, doncs, creu que el Govern municipal no s’ha de limitar a anunciar taules de pacte i s’ha
de  marcar  com  a  l’objectiu  que  aquests  pactes  continguin  mesures  eficaces  i  immediates.  En  aquest
sentit, entén que per garantir la continuïtat del major nombre possible de comerços i, per tant, el
manteniment del major nombre de llocs de treball, el Govern municipal té les competències, les eines i
els recursos necessaris. Considera que una de les mesures més directes i eficaces per dotar els
establiments comercials de liquiditat, continguda en el pla local econòmic i fiscal que ha presentat el
seu grup, és la reducció del 50 % de la taxa de recollida de residus per als comerços que han vist
reduïda  o  paralitzada  l’activitat  durant  aquesta  crisi.  Opina  que  aquest  tipus  de  mesures  suposa  un
estalvi i una aportació directa a la liquiditat dels comerços i no els obliga a fer gestions o tràmits, que
tenen un cost, ni a esperar que l'Administració els doni una resposta. Entén, doncs, que aquesta
mesura contribueix a posar a disposició dels comerços uns recursos que necessiten amb urgència,
mentre que per a les finances municipals representa una minva d’ingressos absolutament assumible.
Finalment,  denuncia  que  l’any  2019  el  Govern  municipal  va  gastar  en  campanyes  de  publicitat  per
donar notorietat a l’alcaldessa Colau 20,6 milions d’euros, mentre que la rebaixa del 50 % de la taxa de
recollida de residus al comerç de Barcelona, que travessa una situació crítica, solament suposaria una
quarta part d’aquesta xifra, que qualifica de desorbitada i injustificada.

El  Sr.  CASTELLANA intervé com a portaveu del  Grup d’ERC.  Anuncia el  vot  favorable del  seu grup a la
proposició. Assenyala que la principal càrrega fiscal que suporta el comerç és competència del Govern
espanyol  i  titlla  de  vergonya  el  fet  que  el  20  de  maig  s’hagi  cobrat  la  quota  de  l’IVA  del  primer
trimestre. Així, doncs, troba positiva la mesura que proposa el Grup de Cs però tenint en compte que
és un ajut petit i  és més important pel missatge que es dona que no pas per l’impacte real que pugui
tenir.
D’altra banda, considera que el problema principal que afronta el comerç és el pagament de lloguers i
opina  que  el  sistema  de  mediació  que  s’ha  establert  per  abordar  aquesta  qüestió  s’ha  implementat
tard. També fa una valoració negativa del funcionament dels crèdits ICO i de les mesures per preservar
els llocs de treball. En tot cas, apunta que s’ha de treballar per recuperar el volum de vendes, perquè el
comerç de proximitat torni a tenir l’empenta que tenia anteriorment i per abordar els desequilibris que
ja tenia.
Pel  que  fa  a  les  ajudes  municipals,  apunta  que  aquest  mateix  dia  s’inicia  el  termini  perquè  els
autònoms sol·licitin l’ajuda de 300 euros,  que és la  principal  mesura que s’ha anunciat,  però li  consta
que aquest procediment està bloquejat a causa de problemes informàtics. Reclama, doncs, que allò
que s’anuncia s’implementi amb celeritat i sigui efectiu i fàcil de tramitar, perquè aquests són aspectes
especialment rellevants en un moment tan complicat com l’actual.

La Sra. ARTADI anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Insta el Govern a prendre mesures
ràpidament perquè ja són a la desena setmana de la pandèmia i l’única opció que tenen els negocis és
endeutar-se amb crèdits perquè no hi ha mesures ràpides, contundents i valentes. El seu grup és
favorable a aquesta mesura i a moltes altres, capteniment que creu que és compartit per la resta de
grups de l’oposició.  Tanmateix,  al  seu grup se li  fa estrany anar donant suport a mesures puntuals en
les comissions i en el Plenari quan no hi ha cap pacte o pla global ni cap guia sobre les qüestions que
discuteixen. Així, cada vegada que es diu que el mes de juliol arribaran a acords per fer un pacte a
Barcelona, però solament els deixen parlar un minut i trenta segons, s’espanta una mica.
A continuació, remarca que ciutats mitjanes com Sabadell o Reus ja fa dies que han presentat un pla i
han informat sobre com refaran el pressupost en cada una de les partides, de manera que tenen una
feina més avançada. El Govern municipal de Barcelona, en canvi, ha fet dues rodes de premsa per
explicar mesures adreçades als autònoms, que en aquest moment estan bloquejades i, a més a més,
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per poder-les sol·licitar se’ls demana un certificat conforme no estan endeutats amb l’ajuntament quan
aquest és un ajut que es demana a l’ajuntament, de manera que ningú no entén res.
Pel  que  fa  a  la  qüestió  tributària,  el  seu  grup  creu  que  no  solament  s’hauria  de  reduir  la  taxa  de
recollida  de residus  comercials,  sinó també taxa de recollida  de residus  domèstics,  i  que s’haurien de
prendre mesures com l’aplanament dels tributs o ajudes per a l’IBI, entre d’altres, que afecten més les
famílies, perquè aquells que han estat més afectats pel confinament seran els que tindran una sortida
més difícil de la crisi. A més a més, indica que la nova normalitat, de la qual es parla tant, és un
eufemisme per dir que hi continuarà havent moltes restriccions, perquè els comerços hauran
d’implementar mesures de seguretat, abordar la digitalització i reorientar el negoci.
En  conclusió,  comparteix  l’aproximació  que  es  fa  des  de  la  proposició  per  centrar  les  mesures  en
aquells que han patit més restriccions fins aquest moment, perquè també seran els que tindran més
dificultats per preservar els llocs de treball i mantenir els negocis oberts. Reclama, doncs, que es donin
ajuts reals perquè aquests establiments puguin fer front a la crisi i es puguin reactivar després de la
primera onada de la covid.

El Sr. BOU exposa que els sectors del comerç de proximitat i de la restauració estan entre els més
afectats per la crisi de la pandèmia de covid-19, tal com ha quedat palès en el debat del punt anterior.
El Grup del PP ha dit reiteradament que s’ha abordat tard la crisi sanitària i que no es pot arribar tard
per afrontar la crisi econòmica, que es preveu que tingui efectes molt greus. Per tant, reclama que es
comencin a prendre decisions perquè com abans s’actuï abans se sortirà de la crisi. Considera que ara
més que mai s’ha de dur a terme la reforma impositiva que el PP demana des de fa mesos per reduir la
pressió fiscal que pateixen els barcelonins i que en les circumstàncies actuals ofega encara més
l’activitat econòmica.
A continuació, exposa que el seu grup ha fet un seguit de propostes que es poden resumir amb la frase
“zero  ingressos,  zero  impostos”.  Aquestes  propostes  consisteixen  en  l’exempció  o  l’aplicació  de
bonificacions  i  subvencions  en  diversos  tributs  com  l’IBI  i  l’IVA,  o  en  el  preu  públic  de  la  recollida  de
residus comercials, tal com es proposa en la iniciativa que presenta el Grup de Cs. Creu, tanmateix, que
la  reducció  del  50  %  que  es  proposa  és  insuficient  perquè  a  la  pràctica  suposa  mig  any  d’exempció  i
opina que aquesta exempció s’hauria d’aplicar fins a final de 2020 perquè es trigarà mesos a recuperar
l’activitat econòmica normal.
Per aquestes raons, i tenint en compte que estan d’acord en la reducció de la pressió fiscal, anuncia el
vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la proposició perquè forma part
del conjunt de mesures que ha de recollir el pacte dels pressupostos de 2020 i potser de 2021.
Considera que la fiscalitat s’ha d’adaptar a la crisi i al nou context econòmic i la mesura que es presenta
va en aquest sentit. Demana, doncs, al Govern municipal que en reculli l’esperit.
A  continuació,  indica  que  el  seu  grup  és  conscient  el  canvi  que  el  Govern  i  també  l’oposició  estan
experimentant respecte dels diferents sectors econòmics i sobre el tema complicat de la fiscalitat, és a
dir, dels ingressos. Argumenta que les empreses i comerços que cada dia aixequen la persiana,
utilitzant una expressió pròpia del Sr. Bou, es mereixen tot el suport de l’ajuntament, encara que sigui
petit, i hi han més empatia. Afegeix que durant els darrers mesos ha quedat palès que hi havia un
problema  de  confiança  i  entén  que  la  recuperació  econòmica  en  part  depèn  d’aquesta  confiança
perquè la situació futura serà molt dramàtica, tal com ho ha estat la que han viscut durant els darrers
mesos, tant per als petits comerciants com per als grans. En aquest sentit, comenta que abans de l’inici
de la sessió parlava amb un restaurador de Barcelona i li deia que no té solament els problemes
derivats del pagament dels impostos, sinó que si obre l’establiment amb tres o quatre treballadors ha
de pagar les quotes de la Seguretat Social dels seixanta que hi treballen. Afegeix que el problema és
que aquests tributs no depenen de l’ajuntament, sinó de la Generalitat o de l’Estat. En tot cas, constata
que aquests empresaris es troben en una situació econòmica molt complicada i, per tant, totes les
administracions han d’ajudar aquest sector a tornar a obrir els negocis, recuperar l’activitat i superar el
moment actual, tot i que augura que serà molt complicat.

La Sra. BALLARÍN afirma que des del mateix moment en què es va decretar l’estat d’alarma el Govern
municipal es va solidaritzar amb els ciutadans i tots els sectors econòmics, i  recorda que l’Ajuntament
de Barcelona va ser el primer a fer una pròrroga general per al pagament de tots els tributs, de manera
que a partir del 13 de març s’endarreria el pagament fins al dia 3 de juliol, ja sigui per via voluntària o
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executiva.  Apunta  que  l’objectiu  d’aquesta  mesura  era  que,  en  aquests  moments  tan  complicats,  els
ciutadans i els sectors econòmics no haguessin d’afegir a les preocupacions que ja tenien el pagament
dels tributs.
A continuació, apunta que en aquell mateix moment es va decidir suspendre el cobrament del preu
públic de recollida de residus comercials. Remarca que la Diputació de Barcelona encara està debatent
si es podrà exonerar el pagament d’aquest tribut en aquells municipis que no tenen un preu públic sinó
una taxa, perquè la llei no és prou clara en aquest sentit. En el cas de la ciutat de Barcelona, indica que
és evident que mentre els comerços no tinguin activitat ni tan sols es pot plantejar que hagin de pagar
aquest preu públic.
D’altra  banda,  admet  que  es  pot  debatre  si  es  poden  rebaixar  o  no  determinats  tributs,  però
desmenteix rotundament que el preu públic de recollida de residus sigui el culpable dels problemes de
liquiditat o de solvència de cap negoci. Argumenta que segons el calendari fiscal aquest preu públic es
comença a cobrar el dia 23 de desembre si està domiciliat i, si no ho està, es cobra durant els mesos
d’octubre i novembre.
El  Govern voldria acordar amb la resta de grups municipals el  pressupost per al  que queda d’any. Per
aquesta raó va fer una proposta de pacte, que ha de contemplar la modificació del pressupost de 2020,
que fan comptes aprovar el mes de juny o juliol,  i  les ordenances fiscals i  el pressupost de l’any 2021.
Considera que és en aquest àmbit de negociació on s’han de proposar mesures com la que es debat en
aquest  punt  perquè  quan  s’aprova  una  mesura  que  suposa  una  disminució  dels  ingressos  s’ha
d’estudiar com es redueixen també les despeses. El Govern confia que podran arribar a un acord.
Per aquesta raó, anuncia l’abstenció dels grups del Govern. Insisteix que la seva voluntat és d’arribar a
un acord pressupostari. Considera que han actuat amb transparència perquè han informat sobre totes
les partides pressupostàries i el nivell d’execució de cadascuna d’elles. Replica a la Sra. Artadi que cap
altre ajuntament no ha tingut aquest nivell de transparència per tal que Govern i oposició puguin
treballar conjuntament per adaptar els ingressos i les despeses a la situació actual. En tot cas, apunta
que no es pot demanar de reduir els ingressos mentre es mantenen totes les despeses, i tots saben
que enguany es preveu una disminució de 310 milions d’euros en els ingressos. Reclama, doncs, que la
modificació del pressupost es faci de manera corresponsable.
Per acabar, insisteix que en el marc del pacte dels pressupostos estan disposats a continuar parlant
d’aquesta  mesura.  El  Govern  comparteix  l’esperit  de  solidaritat  i  té  en  compte  la  situació  de  les
diferents  activitats  econòmiques,  però  considera  que  aquest  tipus  de  mesures  s’han  de  treballar  de
manera conjunta i coordinada en el si del grup que s’ha creat per abordar la situació actual.

La Sra. GUILARTE dona les gràcies a tots els grups que han expressat el suport a la proposició perquè
alguns d’ells fins fa poc es negaven a parlar de fiscalitat. Apunta que aquesta proposta vol expressar el
consens  per  obrir  aquest  debat  i  remarca  la  importància  d’adoptar  mesures.  Constata  que  la  realitat
finalment  s’imposa  i  ha  obligat  el  Govern  a  implementar  algunes  de  les  mesures  que  proposa  el  seu
grup, tal com ha passat amb els tributs de les terrasses. Agraeix també la bona predisposició del
Govern, però considera que podria fer un esforç més gran. Critica que l’executiu només utilitzi la taula
del pacte per a allò que li interessa i que les qüestions que no vol debatre les difongui mitjançant rodes
de  premsa.  Troba  positiu,  doncs,  que  s’obri  aquest  debat  i  que  es  comenci  a  tractar  la  fiscalitat  com
una de les línies d’actuació. El seu grup ha explicat insistentment quines són les fonts de finançament,
com  s’ha  de  prioritzar  la  despesa  i  de  quina  manera  es  pot  compensar  la  caiguda  dels  ingressos
municipals.
A continuació, indica que la mesura que proposen amb aquesta iniciativa tan sols és una més i, si bé
admet que el pagament d’aquest preu públic no és el culpable dels problemes de liquiditat de moltes
empreses,  apunta  que  tot  contribueix  a  afrontar  la  situació.  Per  tant,  entén  que  s’ha  d’anar  sumant.
Creu  que  si  aquest  tipus  de  mesures  s’hagués  implantat  abans  haurien  pogut  estalviar  angoixa  i
incertesa a molts barcelonins.
En  conclusió,  reclama  que  tant  aquesta  mesura  com  les  altres  que  es  puguin  aprovar  s’apliquin  de
forma àgil i sense complexos, perquè Barcelona, com ha dit reiteradament, és una de les ciutats que té
els  impostos  més  alts  de  tot  Espanya,  i  mentre  a  Madrid  s’adopten mesures  que afecten  l’IBI,  l’IAE  o
taxes de residus, a Barcelona s’està perdent la possibilitat de recuperar activitat econòmica i es posa en
risc  llocs  de  treball.  Creu,  doncs,  que  han  de  treballar  en  aquesta  direcció,  dins  i  fora  de  l’àmbit  del
pacte, perquè les comissions i la resta de l’activitat municipal també han de servir per arribar a acords i
adoptar  mesures  amb  molta  més  agilitat,  per  comptes  d’esperar  una  declaració  d’intencions  que  es
pugui produir el mes de juliol.
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El Sr. CASTELLANA comenta que aquesta mateixa setmana ha parlat amb regidors i alcaldes de
municipis molt petits, de menys de cinc mil habitants, que han pres mesures molt valentes. En tot cas,
insisteix que la bonificació del preu públic per la recollida de residus és més una mesura de missatge
que de fons, perquè els impostos que poden tenir un impacte important són competència de l’Estat.

La Sra. ARTADI replica a la Sra. Ballarín que altres governs municipals han fet públiques les dades i han
treballat amb l’oposició i amb els sectors econòmics, com ara el de Sabadell. El seu grup esperava que
el Govern si més no tingués un esborrany de pressupost però constata que després de deu setmanes
no hi ha cap concreció.
Finalment, li ha sorprès un comentari de la Sra. Ballarín perquè fa la impressió que no vulgui que els
grups  presentin  iniciatives  a  la  comissió  o  que  ni  tan  sols  hi  assisteixin,  tal  com fa  el  tinent  d’alcaldia
Collboni.

El Sr. BOU diu que tota la situació actual afecta negativament el compte d’explotació del comerciant i,
per  tant,  aquest  50  %  de  bonificació  l’ajudarà,  com  qualsevol  altra  mesura  que  s’adopti,  perquè  tot
ajuda a poder aixecar la persiana. Augura que els ingressos de l’ajuntament disminuiran i recorda que
quan el Govern preveia que aquesta disminució seria de 200 milions d’euros ell ja va advertir que seria
de 300 milions, i finalment ha estat de 310 milions. Lamenta haver encertat el pronòstic, però assegura
que  aquesta  situació  continuarà.  Per  tant,  constata  que  s’hauran  de  reduir  les  despeses  perquè
l’ajuntament  s’ha  de  mantenir,  i  les  que  no  siguin  estrictament  necessàries  s’hauran  de  suprimir
perquè no hi ha cap altra solució. Assenyala que temps enrere es podien apujar els impostos però en la
situació actual això és impossible, tret que arribi una injecció de diners d’Europa per via del Govern de
la  nació,  però aquest  seria  un altre  tema.  En tot  cas,  els  comerços  redueixen despeses  i  l’ajuntament
també ho ha de fer perquè no queda més remei que administrar millor els recursos. I de la mateixa
manera  que  els  comerços  s’estan  sacrificant  i  s’estan  morint,  opina  que  l’ajuntament  també  s’ha  de
sacrificar.

El Sr. VALLS comenta que aquest debat el continuaran el divendres següent a la reunió del grup de
treball  sobre pressupostos. Subratlla que s’ha creat una situació nova i  aquesta crisi  obligarà a ajudar,
mitjançant la despesa i els serveis públics, molta gent que tindrà grans dificultats. A més a més, s’haurà
d’ajudar  amb  força  l’economia,  que  és  oberta  al  país,  a  l’Estat,  a  Europa  i  al  món.  Considera  que
aquesta proposta, malgrat que sigui senzilla, permet donar un senyal al sector.
A  continuació,  indica  que  si  es  vol  fer  un  pacte  els  grups  de  l’oposició  hauran  de  ser  responsables  i
s’hauran  de  captenir  com si  ells  mateixos  governessin.  Reclama,  doncs,  que  tots  plegats  actuïn  sense
demagògia.

La Sra. BALLARÍN aclareix que no pretén dir a cap grup quines iniciatives ha de presentar a les
comissions,  sinó que simplement ha assenyalat  que en un pressupost  hi  ha d’haver un equilibri  entre
ingressos i despeses. Per tant, si els ingressos disminueixen també han de disminuir les despeses.
Reconeix que els comerciants li demanen que es rebaixin les taxes i preus públics, però les peticions
més nombroses que li arriben són d’ajuts i subvencions, és a dir, de despesa. Conclou que tots aquests
aspectes  s’han  de  treballar  conjuntament  perquè  insisteix  que  és  impossible  abaixar  els  impostos  i
augmentar les despeses.  Indica que l’objectiu del  grup de treball  que han creat és justament estudiar
com es pot reequilibrar el pressupost actual.
Per acabar, assegura que el Govern, davant de la situació actual, ja ha redefinit les prioritats
d’inversions i serveis. Tanmateix, afirma que és una fal·làcia pensar que n’hi ha prou de reduir despeses
i  augmentar  l’eficàcia,  i  reclama  als  grups  municipals  que  siguin  capaços  de  fer  un  esforç.  Es
compromet a parlar de la mesura que es proposa en aquesta iniciativa o de totes les que hagi de
menester el sector en el marc del grup de treball, de manera que demana la corresponsabilitat de
tothom.

La Sra. GUILARTE assenyala que en la situació actual l'Administració haurà de gastar més, però està
d’acord que s’ha de trobar la manera d’equilibrar el pressupost. Puntualitza que quan ha parlat de les
fonts de finançament possibles es referia precisament a reclamar bona part del deute que altres
administracions  tenen  amb  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Per  tant,  demana  als  grups  del  Govern,  que
governen tant a Barcelona com a Espanya, que liderin la reclamació de tots els diners que
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l'Administració central deu als ajuntaments.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/835) Instar al Govern Municipal a acordar amb el teixit comercial i empresarial de cada zona
tota actuació prevista, tant si és temporal com especialment si és permanent, en el marc del Pla d’acció
per  adaptar  l’espai  públic  i  la  mobilitat  al  nou  escenari  de  sortida  progressiva  del  confinament,  amb
l’objectiu que les actuacions dutes a terme no perjudiquin l’activitat comercial.

El Sr. BOU exposa que els sectors de la restauració i del comerç de proximitat són i seran dos dels
sectors més afectats per la crisi econòmica, tal com s’ha dit a bastament al llarg de la sessió. Comenta
que la setmana anterior Barcelona Oberta, entitat que té una gran credibilitat, publicava els resultats
d’una  enquesta  segons  els  quals  el  35  %  dels  seus  comerços  associats  no  podran  obrir  després  de
l’estat  d’alarma,  mentre  que  el  21  %  encara  no  ho  saben.  Aquesta  mateixa  entitat  ha  avisat  que  li
consta que diversos comerços d’alguns eixos importants no tornaran a obrir.
Davant  d’aquesta  situació,  el  Grup  del  PP  creu  que  les  mesures  que  ha  pres  el  Govern  han  estat
insuficients i fins i tot en alguns casos les bones intencions poden haver estat prejudicials. Indica que la
crisi sanitària comporta mesures com ara la necessitat de guardar la distància de seguretat de dos
metres  entre  persones,  i  el  Govern  municipal  ha  fet  un  pla  d’acció  per  adaptar  l’espai  públic  i  la
mobilitat al nou escenari de sortida progressiva del confinament. Afegeix que aquestes actuacions
amplien l’espai destinat a vianants, ciclistes i autobusos a la via pública, en detriment de l’espai per a la
circulació  i  aparcament  del  vehicle  privat.  Així,  s’han tallat  carrers  per  permetre  la  creació  d’itineraris
segurs, mesura que entén que serà temporal.
El  seu  grup  pot  estar  d’acord  en  la  conveniència  d’adaptar  temporalment  la  via  pública  a  aquestes
necessitats fins que torni la normalitat. També troba positiu que es destini una part de la vorera a
instal·lacions  de  terrasses  per  fer  front  a  les  exigències  d’aforament.  Tanmateix,  els  preocupa  que
algunes d’aquestes actuacions tinguin un caràcter permanent i que s’hagin dut a terme sense consens
amb  el  comerç  de  la  zona,  perquè  aquest  comerç  coneix  bé  la  situació  i  se  l’ha  d’escoltar.  Així,
assenyala que molts dels carrers afectats tenen una forta implantació comercial i pot quedar afectada
l’accessibilitat  als  establiments,  tal  com  ja  han  denunciat  els  representants  del  sector  i  dels
transportistes.
D’altra  banda,  alguns  d’aquests  representants  han  recordat  al  Govern,  al  seu  entendre  amb  raó,  que
davant  la  situació  d’emergència  sanitària  molts  ciutadans  tenen  por  de  desplaçar-se  amb  transport
públic  i  optaran  pel  vehicle  privat.  Creu,  doncs,  que  el  Govern  ha  d’evitar  qualsevol  temptació
d’aprofitar  l’estat  d’alarma  i  les  conseqüències  de  l’emergència  sanitària  per  imposar  de  manera
unilateral el seu full de ruta ideològic en contra del vehicle privat. Per aquesta raó, insisteix a demanar
al Govern que teixeixi el consens amb la resta de grups municipals i amb el sector comercial de cada
zona, que hi parli i que no actuï unilateralment, ja sigui per adoptar mesures temporals o permanents,
perquè els qui coneixen millor el territori i la situació són els comerciants, perquè són els qui han creat
Barcelona tal com és. Remarca que la qüestió de la mobilitat és molt important i hi ha vies que no es
poden tallar.
Finalment, reclama que el Govern que es repensi les actuacions que està duent a terme per tal que
tinguin la màxima eficàcia possible, perquè les conseqüències poden ser molt negatives per al comerç i
l’economia de Barcelona, especialment en la situació actual.

El Sr. CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Anuncia l’abstenció del seu grup perquè, tot
i que entenen i comparteixen algunes de les argumentacions que ha fet el Sr. Bou, en discrepen
d’altres.  En primer lloc,  assenyala que és evident que tots els  agents de la ciutat han de participar en
les decisions que es prenguin. Tanmateix, tal com està redactada, la proposició dona un dret a vet al
sector comercial, el qual, malgrat que és molt important, no és l’únic que hi ha a la ciutat. Està d’acord,
doncs,  que  les  decisions  s’han  de  prendre  de  forma  dialogada  però  apunta  que  a  vegades  no  és
possible  assolir  el  consens.  A més a  més,  creu que també s’hauria  de tenir  en compte el  teixit  veïnal,
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escoles i altres agents que comparteixen l’espai públic. Així, doncs, no votaran en contra de la iniciativa
perquè  estan  d’acord  que  el  diàleg  s’ha  de  produir,  però  considera  que  les  actuacions  no  han  de
dependre exclusivament d’aquest diàleg.
En segon lloc, apunta que no es pot associar directament la disminució del trànsit privat a una
disminució de l’activitat comercial, tal com ho ha demostrat la conversió dels nuclis històrics dels antics
pobles del pla de Barcelona en zones de vianants, que tenen un teixit comercial viu i en alguns casos
s’ha incrementat aquesta vitalitat.

El Sr. MASCARELL anuncia el vot favorable del Grup de JxCat perquè entén que allò que es proposa és
diàleg i  considera que el diàleg en aquesta qüestió és important. Apunta que aspectes com l’amplitud
de  les  voreres,  la  comoditat  en  l’aparcament,  la  proximitat  del  transport  públic,  l’aparcament  de  les
motos, la fluïdesa del trànsit o els talls de carrers, entre altres, afecten el comerç, de manera que troba
correcte que es dialogui abans de prendre mesures. Diu que fins i tot pot semblar absurd haver de
demanar aquest diàleg, perquè hauria de ser una cosa de sentit comú.
Tot  seguit,  assenyala  que  el  repte  principal  del  moment  actual  pel  que  fa  a  l’espai  públic  és  saber
diagnosticar  bé la  situació  i  modular  correctament  què cal  fer  davant  de l’emergència  i  en  termes de
model de ciutat, en les línies que ja hi havia obertes. És a dir, el principal repte és veure com
s’empelten les actuacions per respondre a la crisi amb la idea de la ciutat futura, i l’èxit dependrà de la
intel·ligència dels membres del Govern. En aquest sentit, creu que Barcelona ha destacat sempre per
saber combinar l’urbanisme de detall amb el planejament més general. Així, apunta que el carril bici ni
els camins escolars no són invents recents. Conclou que seria positiu que sabessin trobar la manera
d’abordar la pandèmia i les seves conseqüències des del punt de vista de l’espai públic.
A continuació, alerta sobre la versió més banal de l’urbanisme tàctic. Assenyala que l’urbanisme tàctic,
si és ben fet, es caracteritza per saber mesclar l’impuls de la societat civil i el desig de les autoritats. Per
aquesta raó, aquest urbanisme es pot rectificar amb rapidesa quan no està ben plantejat, tot i que a
Barcelona  això  no  passa  sempre.  Indica,  doncs,  que  l’urbanisme  tàctic  funciona  quan  el  seu
pragmatisme es combina amb una bona dosi de diàleg.
Per acabar, torna a expressar el desig que es produeixi aquest diàleg. Considera que hi ha bons
interlocutors, com la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta o el Gremi de Restauració, per tal
d’actuar correctament. Està segur que si es fan les coses bé es podrà impulsar un urbanisme de detall
millor. També coincideix amb el Sr. Bou en el fet que no s’ha d’aprofitar aquesta situació per accelerar
canvis  sense  pacte,  perquè  insisteix  que  sense  pacte  l’urbanisme  tàctic  pot  esdevenir  un  urbanisme
capritxós, el qual no és bo per a la ciutat ni per al comerç.
En definitiva, insisteix que el diàleg és un bon mecanisme per fer possible un urbanisme de qualitat a la
ciutat.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposició perquè sorgeix del sentit comú i
opina que totes les mesures que es prenguin des del sentit comú seran positives per al comerç de la
ciutat. Replica al Sr. Mascarell  que l’urbanisme que impulsa el Govern municipal més que capritxós és
improvisat, matusser i no té en compte les conseqüències, que en molt casos són molt greus per al
comerç de Barcelona.
A continuació, recorda que el seu grup sempre ha demanat ajuts i mesures per al comerç, com ara en
l’entorn de la plaça de les Glòries. Indica que hi ha algunes obres que no es poden fer d’altra manera,
però n’hi ha moltes que requereixen que hi hagi consens amb els agents socials i amb els representants
del comerç de la ciutat. També esmenta el cas de les superilles, àmbit en el qual considera que es
varen fer moltes aberracions perquè es varen implantar únicament sobre la base d’una ideologia i en la
imposició  d’un  model  de  ciutat  que  elimina  el  vehicle  privat  de  la  via  pública.  Aquesta  actuació  va
deixar alguns comerços tancats en un espai sense cap mena d’accés. Així, doncs, exigeix al Govern que
parli, que consensuï i que pacti les mesures per permetre que el comerç de la ciutat pugui subsistir.
Entén que la Gerència d’Urbanisme i els àmbits de mercats i comerç haurien d’assumir aquest principi
com una obligació.
Tot  seguit,  diu  al  Sr.  Castellana  que  no  té  cap  sentit  que  no  donin  suport  a  aquest  tipus  d’iniciatives.
Admet que hi ha molts altres agents implicats en les reformes urbanístiques, però en tot cas un d’ells
és el comerç. Torna a esmentar el cas de les superilles, però considera que el millor exemple és el
desgavell que s’ha organitzat amb les passejades i rutes lliures de covid, i la guerra que el Govern està
lliurant per imposar el seu model ideològic i eliminar el vehicle privat a Barcelona. Tanmateix, assegura
que no podran eliminar el vehicle privat i que la normalitat tornarà, que les escoles obriran i s’haurà de

 



CCM 5/20 Economia 32/48

tornar a utilitzar el transport privat perquè en molts casos és més recomanable que no pas l’ús massiu
del transport públic.
En conclusió, reclama que el Govern abandoni la lluita contra el transport privat i que entengui que les
reformes urbanístiques també les han de consensuar amb els eixos comercials.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a la proposició. Coincideix amb
altres intervinents que és una proposta de sentit comú i, per tant, aquest diàleg i acord amb el teixit
comercial  i  empresarial  de  Barcelona  s’ha  d’impulsar  sempre  per  tal  que  es  pugui  concretar  en  un
pacte positiu que representi l’interès general.
Seguidament, assenyala que hi ha una primera fase de sortida del confinament, que espera que
s’intensifiqui  a  partir  del  dilluns  següent,  en  la  qual  la  represa  de  l’activitat  econòmica,  especialment
l’obertura de bars, restaurants i terrasses, s’ha d’harmonitzar amb la nova concepció de l’espai públic,
que implica un ús menor del vehicle privat, si més no temporalment. Tot i així, també considera que
molta gent agafarà el cotxe, fins i tot aquells que no ho feien habitualment, per por de la covid. Les
properes setmanes, afegeix, veuran quines conseqüències té això. En una segona fase, creu que la
circulació  amb  vehicle  privat  no  tornarà  a  tenir  el  volum  anterior  a  la  pandèmia,  però  l’ús  de  l’espai
públic i de les terrasses serà més intensiu, tal com ja varen discutir durant la campanya electoral.
Malgrat que Barcelona té una idiosincràsia pròpia com a ciutat mediterrània i això no canviarà, opina
que han de fer  un pacte sobre un urbanisme,  sigui  estratègic  o tàctic,  que s’adapti  a  la  nova situació.
Creu que a aquest pacte s’hi ha d’arribar amb menys ideologia i molt de pragmatisme i sentit comú.

La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la proposició. Assegura que no
conceben cap de les actuacions que es puguin fer a Barcelona sense el diàleg corresponent.
Tot seguit, recorda que durant els dos darrers mesos el sector del comerç, sobretot el no essencial, s’ha
vist  molt  afectat  per  l’obligació  de  tancar  imposada  pel  Decret  de  l’estat  d’alarma.  Aquesta  situació
excepcional ha posat el sector en una posició molt complicada i la continuïtat de molts establiments
està en risc.  El  Govern és conscient d’aquesta situació i  està treballant per definir  i  oferir  els  recursos
necessaris per revertir-la i garantir la subsistència de tots aquests establiments.
A  continuació,  assegura  que  en  el  marc  d’aquesta  actuació  el  Govern  també  té  en  compte  l’espai
públic. Remarca que Barcelona és una de les ciutats més denses del món i en aquest moment de crisi
sanitària l’espai públic ha de ser segur per a les relacions personals, s’hi ha de poder passejar i que les
persones es puguin retrobar sense risc. Els itineraris nous que esmentava el Sr. Sierra obeeixen a
aquest  objectiu  i  s’han  hagut  de  preparar  amb  urgència  per  donar  resposta  a  les  noves  necessitats
sorgides del desconfinament. Admet que aquesta urgència pot haver causat que el diàleg amb el sector
del  comerç  i  amb  tots  els  agents  implicats  o  afectats  per  les  noves  mesures  no  s’hagi  pogut  fer  amb
tota la intensitat que haurien volgut. Tanmateix, recorda que els darrers dies el Govern ha manifestat
que l’espai públic és un element que pot ajudar a la reactivació econòmica.
D’altra banda, comenta que el primer i la segona tinents d’alcaldia acaben de presentar el resultat d’un
diàleg  amb  els  sectors  econòmics,  en  virtut  del  qual  s’aprovarà  un  decret  que  amplia  l’espai  per  a
terrasses en llocs on no n’hi havia hagut mai, si bé amb moltes restriccions perquè la normativa estatal
també  és  molt  restrictiva.  Destaca,  doncs,  l’esforç  important  que  s’ha  fet  per  donar  més  espais  a
l’activitat  econòmica  mitjançant  les  terrasses.  També  s’ha  ofert  la  possibilitat  d’instal·lar  una  bota  a
l’exterior per atendre els clients a bars que no ho havien pogut fer mai. A més a més, també fruit del
diàleg amb el sector comercial, indica que en aquest decret hi ha un apartat que possibilita que els
comerços i altres establiments puguin fer promoció a la via pública i connectar amb els veïns.
Considera que aquesta ha de ser una oportunitat per al comerç de proximitat i des de la proximitat.
Remarca  que  aquestes  mesures  s’han  pres  amb  tot  el  diàleg  i  acord  amb  el  sector.  Assegura  que  el
Govern continuarà treballant en aquesta línia i esmenarà aquells casos en què no ha pogut establir el
diàleg que hauria volgut a causa de l’excepcionalitat de la situació.
Per acabar, comenta que a Barcelona fa dècades que es parla de la dicotomia entre vehicle públic i
privat. Recorda que els comerciants pensaven que la conversió en zona de vianants del Portal de
l’Àngel  arruïnaria  aquell  espai,  però el  mes de novembre de 2019 aquest  era  el  carrer  comercial  més
car de l’Estat. Per tant, creu que han de fugir d’equacions simples, com la suposició que l’absència de
vehicles arruïna el comerç. Admet que en cada moment cal tenir en compte la situació i que
actualment el centre de Barcelona té una situació difícil perquè no hi ha turistes i segurament la gent
preferiria arribar-hi amb vehicle privat. En aquest cas també demana que es fugi de les simplificacions.
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El Sr. BOU no entén l’abstenció del Grup d’ERC, però admet que és una opció. Comenta que ha parlat
per telèfon amb comerciants de diversos eixos i pot garantir que l’opinió d’aquests comerciants és que
la disminució dels cotxes implica la disminució del comerç perquè anar a comprar amb bicicleta o amb
transport públic, per exemple, no permet carregar gaires paquets. Augura, doncs, que el vehicle privat
continuarà sent present a Barcelona. No entén aquesta oposició al vehicle privat, però sospita que no
té a veure amb la contaminació perquè el dia que tots els vehicles siguin elèctrics creu que sortiran
unes altres pegues. Assegura que de tots els progressos que hi ha hagut a la societat el més important
ha  estat  el  vehicle.  Tanmateix,  està  d’acord  a  lluitar  contra  la  contaminació  i  afirma  que  ell  serà  el
primer a anar amb cotxe elèctric.
Per acabar, agraeix els vots favorables de la resta de grups. Li comenta al Sr. Mascarell que en aquest
cas ell solament es fa ressò dels neguits de molts comerciants. Pel que fa a la intervenció del Sr. Sierra,
considera que ha estat carregada de sentit comú. Quant a les paraules del Sr. Valls, opina que ha
engruixit i complementat l’argumentació que havia fet ell mateix en la primera intervenció. Finalment,
celebra que en aquest cas el Govern defensi els establiments comercials, com d’altra banda és la seva
obligació, respectant alhora l’espai públic.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/810) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a elaborar un Pla de
Comunicació i Promoció de la ciutat per incentivar el turisme des de la resta d’Espanya i a presentar-lo
a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes de juny.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/810) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a proposar a Turisme
de Barcelona l'elaboració d'un Pla de Comunicació i Promoció de la ciutat per atreure turisme de
la resta d'Espanya i presentar-lo a la Comissió d'Economia i Hisenda del mes de juny

El  Sr.  VALLS  informa  que  aquesta  proposició  ha  estat  transaccionada  amb  el  Grup  d’ERC.  Exposa  que
aquesta  crisi  afecta  i  afectarà  molts  sectors,  el  teixit  econòmic  i  l’ocupació  de  la  ciutat  amb  una
intensitat mai vista. Afegeix que el turisme és un dels sectors més importants de Barcelona, que suposa
el 12 % del PIB i el 9 % dels llocs de treball, i patirà un impacte encara més gran perquè la crisi serà
llarga  a  causa  de  les  restriccions  imposades  als  viatgers  i  de  la  caiguda  brutal  de  l’ocupació  hotelera.
Espera que a partir del dilluns següent puguin obrir alguns restaurants i bars, tal com ja han obert els
comerços, però els hotels no podran obrir. Comenta que les previsions del sector són devastadores,
però confien a recuperar part de l’activitat gràcies al turisme nacional, tot i que no es podrà compensar
la caiguda del turisme europeu i internacional.
A continuació, opina que en el cas de Barcelona cal que siguin realistes perquè el turisme nacional
durant  els  darrers  anys  ha  anat  caient  al  voltant  d’un  6  %  anual.  Afirma  que  els  debats  polítics,  els
aldarulls, la crisi d’inseguretat patida l’estiu anterior i potser també el debat sobre el model turístic no
han ajudat a millorar aquesta situació. Per aquestes raons proposen que Turisme de Barcelona elabori
un  pla  de  comunicació  i  promoció  de  la  ciutat  per  atreure  turisme  de  la  resta  d’Espanya  i  que  el
presenti a la sessió de juny de la comissió. Considera que aquest pla és necessari i suggereix que
aquesta és una qüestió que es podria tractar en diversos grups de treball i es podria tenir en compte en
el  diàleg  que  el  Govern  municipal  manté  amb  els  governs  d’Espanya  i  de  Catalunya,  i  també  amb  la
ciutat de Madrid, per buscar operacions i sinèrgies en molts àmbits. Indica que aquesta actuació és
urgent.  Matisa  que no proposen d’ajudar  directament  empreses,  sinó d’ajudar  milers  de famílies,  raó
per la qual no poden perdre més temps.
D’altra  banda,  manifesta  la  preocupació  del  Grup  de  Barcelona  pel  Canvi  per  la  quarantena  que  ha
imposat el Govern espanyol als ciutadans de la Unió Europea que entren a Espanya, que en són molts.
Remarca que Itàlia obrirà les fronteres i aeroports el 3 de juny, que Grècia ha anunciat que la seva
temporada  turística  començarà  el  15  de  juny  i  que  a  partir  de  l’1  de  juliol  es  permetran  els  vols
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internacionals.  També assenyala que s’està pactant amb els països del sud de la Mediterrània,  com el
Marroc, Tunísia o Egipte, de cara a la pròxima temporada turística. Comenta que França ha destinat
8.000 milions d’euros per ajudar el sector turístic i en aquest moment ja s’hi estan fent moltes reserves
per als propers mesos. Itàlia, tot i que a un altre nivell, també ha pres mesures. En aquest context,
constata  que  l’Estat  espanyol  va  amb  retard  i,  a  més  a  més,  Barcelona  té  unes  característiques
específiques que exigeixen que es prenguin mesures amb urgència.
Finalment,  puntualitza que l’aprovació d’aquest pla no implica que no s’hagi  de pensar un nou model
turístic, que contingui més cultura i altres característiques. Recorda que Barcelona és una ciutat que té
platges, tal com han pogut constatar amb les fotografies que tots han rebut aquell matí de la platja de
Barcelona. Així, doncs, opina que ara és el moment de fer aquest debat sobre el model turístic, però
també cal aprovar el pla de comunicació i de promoció de la ciutat que proposa el seu grup.

La Sra. ARTADI demana el text de la transacció que es posa a votació.

El PRESIDENT respon que la secretaria l’ha enviat per correu electrònic i com a mínim un representant
de  cada  grup  ja  l’hauria  de  tenir.  Si  no  ho  recorda  malament,  diu  que  s’ha  canviat  la  paraula
“incentivar” que apareixia en el text original per “atreure”.

El Sr. PUIG comenta que un altre canvi que introdueix l’esmena transaccionada és que sigui Turisme de
Barcelona  qui  faci  el  pla  que  es  demana  i  no  pas  el  Govern  municipal.  El  Grup  d’ERC  considera  que
aquest és l’organisme a qui pertoca de fer un pla com aquest.
A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè el sector del turisme en
aquest  moment  està  patint  molt  i  l’ajuntament  li  ha  de  fer  costat.  Diu  que actualment  hi  ha  un clam
perquè es facin aquesta mena de campanyes adreçades al turisme espanyol i el seu grup no hi pot
estar en contra. Ara bé, són molt escèptics perquè Barcelona ja és una de les grans destinacions
turístiques espanyoles i se situa en el segon lloc de preferència. A més a més, preveu que enguany tot
Espanya cercarà el turisme espanyol i, per tant, l’eficàcia d’una campanya com aquesta planteja dubtes.
En segon lloc, manifesta que no és un expert en aquest àmbit i suposa que el Sr. Valls tampoc no ho és.
Té  dubtes  que,  amb  l’escassetat  de  recursos  disponibles,  tal  com  ha  quedat  palès  en  el  decurs  de  la
sessió, fer una campanya d’aquestes característiques sigui la millor opció. Entén, però, que el missatge
que es vol llançar amb aquesta iniciativa és que l’ajuntament és al costat del sector turístic i el seu grup
hi està d’acord.
En  tercer  lloc,  també  és  escèptic  perquè  no  sap  com  serà  la  temporada  turística  de  l’estiu,  no  saben
quines condicions hi hauran ni què es deixarà fer i què no.
Per aquestes raons, reitera el sentit del vot, però adverteix que si la proposta hagués estat de fer una
campanya per atraure turisme francès també hi haurien votat favorablement.

La  Sra.  ARTADI  comenta  que,  després  d’haver  parlat  de  comerç  i  de  restauració,  pensant  a  mitjà
termini i tenint en compte les dades disponibles el sector turístic és el més afectat per aquesta crisi.
Posa com a exemple que la taxa d’atur en aquest sector s’ha incrementat més del doble que la mitjana
de tots els sectors. Apunta que aquesta dada reflecteix allò que ha passat durant els dos mesos
darrers, però sobretot les expectatives dels propers mesos. El Grup de JxCat, per tant, considera que
aquesta proposició és positiva per obrir aquest debat i anuncia el vot favorable del seu grup.
D’altra  banda,  està  d’acord  a  comptar  amb  Turisme  de  Barcelona  perquè  el  sector,  malgrat  que  ha
estat tancat durant deu setmanes, ha continuat treballant estudiant tendències, formant-se i elaborant
idees. Per tant, troba interessant que aquesta campanya es faci en col·laboració amb el sector.
Tot seguit, creu que a més a més d’aquesta campanya puntual s’haurien d’emprendre altres iniciatives
perquè, en qualsevol cas, el nombre de visites a la ciutat disminuirà. Argumenta que Barcelona és una
ciutat  receptora  neta  de  turistes,  igual  que  ho  és  l’Estat  espanyol,  i  per  tant  creu  que  s’hauria
d’elaborar un pla més ampli, que incorpori noves vies de negoci per augmentar la despesa dels clients,
que insisteix que en seran menys, i estratègies per incentivar-ne la satisfacció i millorar la reputació de
la  ciutat  de  Barcelona.  També  opina  que  s’hauria  de  treballar  en  els  protocols,  requisits  i  certificats
sanitaris per reforçar la sensació de seguretat, i ajudar financerament el sector a fer les inversions
necessàries. Una altra mesura que considera important és que la normativa sigui clara i homologable. A
més a més, considera que s’hauria de contemplar el conjunt de la ciutat, en sentit ampli, per aprofitar
totes les sinèrgies que hi ha. També pensa que el pla hauria de tenir diverses fases i tenir en compte a
quin tipus de turisme es pot aspirar depenent de la situació de la pandèmia.
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Per acabar, creu que no han de renunciar al turisme estranger, tot i que saben que disminuirà. En
aquest sentit, considera que les decisions que pren el Govern espanyol fan que aquest turisme s’adreci
cap als mercats competidors de Barcelona. Així, critica la quarantena que s’ha establert, mesura que no
aplica cap altre país, perquè precisament es dicten normes diferents de les que s’estableixen a la resta
d’Europa,  precisament  en  el  moment  que  comença  el  desconfinament.  Creu,  doncs,  que  Turisme  de
Barcelona s’ha de posicionar clarament en contra d’aquesta mesura.
Pel que fa a la comunicació, apunta que ara ja no hi ha la regidora Gala Pin però hi ha el ministre de
Consum, Sr. Garzón, que menysté el sector turístic i en malparla, sector que ocupa el 14 % dels
treballadors. Troba positiu que es facin campanyes, doncs, però reclama que tothom sigui molt curós
amb la responsabilitat que té en aquest moment.
Finalment,  voldria  que  la  proposta  que  faci  Turisme  de  Barcelona  i  que  s’hauria  de  presentar  en  la
propera sessió de la comissió apel·li a l’ampliació dels ERTO al sector més enllà del 30 de juny.

La Sra. GUILARTE apunta que les previsions de turisme per a Espanya l’estiu proper són catastròfiques,
i Andalusia i Catalunya en seran les regions més afectades, i Barcelona patirà especialment aquesta
manca de visitants. Considera que una de les opcions per intentar pal·liar una mica aquesta situació és
atreure turisme de la  resta d’Espanya,  que actualment representa un 17 % del  total.  Per  aquesta raó,
anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposició.
Tanmateix, el seu grup creu que s’ha d’anar més enllà i tenir en compte amb qui competeix la ciutat de
Barcelona, en quin sentit ho fa i amb quina finalitat. Argumenta que en aquest moment Catalunya
ocupa el lloc dissetè de totes les comunitats autònomes en prioritat política i governança turística,
segons  el  rànquing  d’Exceltur.  A  més  a  més,  ni  tan  sols  ha  estat  candidata  a  ser  capital  europea  del
turisme intel·ligent, títol que ha guanyat la ciutat de Màlaga. A més a més, assenyala que un estudi
internacional  de  l’Organització  de  Consumidors  i  Usuaris  destaca  Madrid  com  a  capital  espanyola  en
oferta cultural i considera Barcelona com una bona destinació per moure-s’hi amb bicicleta de lloguer,
dada que posa de manifest què representa el turisme per al Govern municipal. Irònicament, dona
l’enhorabona a la regidora Janet Sanz.
En conclusió,  subratlla  que l’ajuntament té  una tasca molt  important  per  revertir  aquest  dany causat,
que a més a més ha estat agreujat per la pandèmia, principalment perquè des de la Generalitat i des de
l’Ajuntament de Barcelona s’han fet tips d’insultar o de permetre que s’insultés la resta d’espanyols, de
donar  suport  a  la  turismofòbia,  de criticar  el  port  i  l’aeroport  o  d’instigar  la  violència  al  carrer  durant
mesos, situació que ha obligat ambaixades de tot el món a fer advertiments. Així, doncs, creu que si
realment es vol projectar una imatge de ciutat segura, i no solament des del punt de vista sanitari, de
ciutat  amable,  dinàmica,  atractiva per  al  talent  i  per  als  negocis,  amb una oferta  de cultura i  d’oci  de
valor afegit, el primer que cal fer és recolzar-se en la col·laboració publicoprivada i entre
administracions.  Assenyala  que  les  cambres  de  comerç  de  la  resta  d’Espanya  ja  treballen  en  aquesta
direcció i afirma que la seva contribució serà vital. En canvi, a Barcelona el president de la cambra diu
barbaritats  menyspreables  i  encara  és  hora  que  l’alcaldessa  hi  repliqui.  Considera  que  amb  aquestes
actuacions no es pot atraure el turisme nacional.
D’altra banda, comenta que altres països han elaborat plans ambiciosos per afavorir el turisme, però a
Espanya  hi  ha  ministres  que  diuen  que  aquesta  activitat  no  crea  valor  afegit  i  que  s’ha  de  sacrificar,
quan  aquest  sector  dona  feina  a  2,8  milions  d’espanyols  de  forma  directa  i  molts  més  de  forma
indirecta. En el mateix sentit,  critica que el Govern municipal vulgui sacrificar el sector de l’automòbil.
En definitiva, els acusa de voler sacrificar tot allò que aporta riquesa i progrés a la ciutat de Barcelona.
Assenyala que les administracions han de ser aliades dels sectors que generen riquesa i ocupació, i no
pas una part del problema.
Finalment, comenta que el seu grup ha elaborat un pla de turisme per a Barcelona amb deu eixos
estratègics per abordar aquesta qüestió dins dels acords a què esperen arribar properament per a la
ciutat.

El  Sr.  BOU recorda que el  Grup del  PP fa  temps que demana que l’Ajuntament de Barcelona actuï  de
manera urgent i decidida per atreure el turisme nacional, molt abans de la pandèmia. Constata que fa
temps que les dades indiquen un descens sostingut del turisme procedent de la resta d’Espanya i és un
dels grups que ha disminuït més. Indica que no es pot obviar que gran part d’aquesta caiguda ha estat
provocat pel procés de separació i que és d’una gravetat absoluta, afavorit per l’actitud complaent de
l’alcaldessa,  la  qual  no  va  dir  gaire  res  al  respecte.  Considera  que  aquest  context  ha  estat  perjudicial
perquè hi ha molta gent que no hi volia anar a Catalunya perquè se sentia ofesa. Entén, doncs, que s’ha
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actuat malament, però no han estat tots els catalans els qui han actuat malament, sinó solament els
nacionalistes.
Davant  d’aquesta  situació,  el  seu  grup  va  presentar  un  prec  a  la  sessió  del  mes  de  novembre  de  la
comissió per tal que el Govern municipal impulsés una campanya adreçada a enfortir la marca
Barcelona a la  resta d’Espanya i  per  atraure el  turisme nacional  que s’havia perdut durant els  darrers
anys. Afegeix que si en aquell moment aquesta campanya ja era necessària, després de la situació
causada per la pandèmia encara ho és més.
Així, doncs, en coherència amb aquesta trajectòria, anuncia el vot favorable del seu grup a la
proposició.

El Sr. MARCÉ anuncia el vot favorable dels grups del Govern a la proposició i, a més a més, es
compromet a presentar un informe detallat sobre l’actuació que el Govern ja està fent en aquest àmbit
a la propera sessió de la comissió. De fet, assegura que el Govern ja està fent el que demanen els
diversos grups.
En primer lloc, assenyala que en el termini de quatre setmanes tindran una pàgina repositori en la qual
recolliran tots els protocols i normatives de seguretat que afecten no solament els hotels, sinó també
l’economia circular del turisme, que podrà certificar que Barcelona és una ciutat segura. Considera que
aquest  és  un  tema transcendent  i  que  s’ha  d’abordar  la  recuperació  turística.  En  segon  lloc,  iniciaran
una actuació en tres etapes, que ja estan definides i s’hi està treballant a fons. La primera, adequada a
la lògica de recuperació de proximitat i que consisteix a fer que els barcelonins siguin turistes de la
pròpia ciutat. A aquesta primera etapa se superposarà una segona, que consistirà en una campanya
relacionada  amb  el  turisme  de  proximitat,  una  part  molt  important  del  qual  és  l’espanyol.  La  tercera
fase, que arribarà progressivament quan hi hagi un mapa detallat de la recuperació de rutes aèries i
obertura  de  fronteres,  s’adreçarà  al  turisme  internacional.  Comenta  que  aquests  treballs  estan  molt
avançats  i  simplement  esperen  que  se  superi  la  fase  1  del  desconfinament,  que  és  quan  s’obren  els
hotels  i  es  pot  recuperar  l’activitat  turística  íntegrament.  Així,  doncs,  constata  que  les  idees  que  han
expressat els diferents portaveus el Govern no solament les comparteix sinó que hi estan treballant, i
reitera que es compromet a donar-ne explicacions detallades en la propera sessió de la comissió.
D’altra banda, puntualitza que el turisme i l’economia del visitant són aspectes diferents. Remarca que
l’economia del  visitant afecta una part  molt  important de les activitats comercials  de la ciutat que no
viuen exclusivament del turisme, de manera que aquest aspecte és complementari. També vol aclarir
la importància relativa que es dona al turisme espanyol, que és superior al 17 % de què es parla. Així,
replica al Sr. Puig que si es lleva el turisme de creuers, que per raons òbvies no inclou gent de
Valladolid  o  d’Astúries,  i  el  turisme  de  congressos,  que  és  molt  important,  i  se  centren  en  el  turisme
d’oci,  el  percentatge  de  visitants  espanyols  és  molt  superior  a  aquest  17  %.  Creu  que  aquesta
circumstància s’ha de tenir en compte i,  per tant,  no s’ha de menysprear aquest grup de turistes sinó
que s’ha d’incentivar. També destaca que segons les dades que l’empresa Deloitte va fer públiques tres
dies enrere, la reputació i credibilitat de Barcelona en aquests moments, des del punt de vista de les
expectatives turístiques, continua estant per sobre de París i de Londres, de manera que en els
rànquings Barcelona està molt millor que Madrid. Admet que Madrid té una activitat cultural
important  pel  fet  de  tenir  una  acumulació  patrimonial  producte  de  ser  capital  d’estat,  i  es  podria
discutir fins a quin punt es just o no que el repartiment es faci d’aquesta manera, un debat que podria
ser interessant. En tot cas, aquesta situació dona a Madrid una concentració d’actius que potser no té
Barcelona. Però allò que és cert és que Barcelona continua estant en l’imaginari turístic d’una manera
molt important.
En resum, assegura que tot el que es proposa el Govern ja ho està fent, que té clar que les tres etapes
que  s’han  de  cobrir  són  les  que  ha  exposat.  Pel  que  fa  al  turisme  de  proximitat,  indica  que  inclou  el
català, l’espanyol, el del sud de França i altres de proximitat europea, i és el que durant alguns mesos
haurà de farcir una part de l’economia del visitant que és tan important per a la ciutat de Barcelona.
Sobre la quarantena imposada pel Govern espanyol, vol pensar, i el sector també, que aquesta
quarantena és estrictament provisional des del punt de vista estadístic i que té una lògica
sociosanitària.  Espera  que  en  el  termini  de  quinze  dies  o  un  mes  aquesta  mesura  s’aixecarà,  d’acord
amb un criteri europeu comú, que és el que seria assenyat. Té la impressió, i així els ho ha dit la
Secretaria d’Estat de Turisme, que aquesta és la voluntat del Govern espanyol.  Per tant, confia que el
conjunt de la Unió Europea tingui una política de fronteres comuna a efectes turístics, tal com
assenyalen  alguns  indicadors.  També  confia  que  els  protocols  d’aeroports  es  resolguin  de  manera
unitària dins del marc europeu. Una altra qüestió és el que pugui passar en països asiàtics o als Estats
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Units. En tot cas, confia fermament que la política de promoció turística, de fronteres i d’aeroports en
el marc europeu serà comuna i insisteix que l’anunci de quarantena és purament ocasional.
Per acabar, insisteix que a la propera sessió presentarà un informe detallat que creu que donarà
resposta a tot allò que demanen els diversos grups. També anuncia que en breu convocaran una reunió
del Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona, en el qual tots els grups municipals són
representats, on explicaran aquestes campanyes, que majoritàriament les fa aquest consorci, tal com
ha de ser.

El Sr. VALLS agraeix el suport de tots els grups a la proposició, que ha provocat aquest debat. També
agraeix al Sr. Marcé la reflexió que ha fet i les propostes que està preparant el Govern. També agraeix
l’escepticisme  que  ha  mostrat  el  Sr.  Puig,  malgrat  el  qual  ha  mostrat  el  suport  del  seu  grup  a  la
iniciativa. Assegura que comparteix aquest escepticisme perquè són conscients que en primer lloc
s’han  d’obrir  les  fronteres  i  de  moment  les  polítiques  dels  governs  d’Espanya  i  de  França  no
coincideixen en aquest àmbit. Tanmateix, adverteix al Govern municipal que vagi alerta amb el temps
perquè les reserves i les promocions s’estan fent en aquest moment
Seguidament, creu que la gent d’altres països no es mourà gaire a causa de la por, de les dificultats per
viatjar, perquè hi ha campanyes nacionals a cada país per atraure el turisme local, i perquè Barcelona
és una ciutat i preveu que els turistes cercaran més platja i sol, i evitaran entrar a les ciutats perquè el
virus encara continuarà circulant. Tot i així, subratlla que la ciutat té un atractiu propi, que és la marca
Barcelona. Considera que aquesta marca ha de funcionar primer per al turisme nacional i després per
al turisme europeu. Per aquesta raó creu que s’ha d’impulsar aquesta campanya i  espera conèixer les
propostes que faran el Govern municipal i Turisme de Barcelona.

El Sr. PUIG constata que tots els grups estan d’acord en la conveniència d’actuar en aquesta direcció i
en la diagnosi de les dificultats a què s’enfronten.
Sobre l’èmfasi que algunes intervencions han posat en la pèrdua de turisme espanyol durant els últims
anys, creu que és exagerat. Matisa que el turisme espanyol ha perdut pes relatiu en el conjunt de
visitants de la ciutat de Barcelona, però considera que aquesta situació és lògica perquè el mercat
turístic és gran i afortunadament Barcelona està captant nous orígens. Així, recorda que el turisme
espanyol a Barcelona quatre anys enrere representava el 20 % del total mentre que actualment és el
17 %. Però de la mateixa manera el turisme francès, britànic, italià i alemany han perdut pes, que eren
els grans llocs d’origen del turisme tradicional, però assenyala que aquesta situació es deu a l’apujada
del turisme asiàtic i dels Estats Units. Per tant, demana que no hi hagi pessimisme sobre aquesta
qüestió.
D’altra  banda,  apunta  que  la  marca  Barcelona  era  una  gran  marca  però  que  en  aquest  moment  la
marca  Espanya  l’està  perjudicant,  talment  com  passa  amb  la  marca  Itàlia  amb  altres  destinacions
turístiques  d’aquell  país.  En  aquest  sentit,  indica  que  les  imatges  que  s’han  vist  a  Europa  del  sistema
sanitari espanyol han estat perjudicials. Per tant, encoratja el regidor Marcé a destacar Barcelona com
a destinació segura, perquè creu que aquest aspecte serà el més crucial en el futur.

La Sra. GUILARTE mostra la preocupació del seu grup pel turisme de congressos i negocis. Han vist
perillar  el  Mobile  World  Congress,  que  enguany  no  es  farà,  i  el  compromís  que  té  l’organització
d’aquest esdeveniment per allargar-ne la celebració més temps ha estat molt justet. Per tant, demana
que  des  de  la  Generalitat  i  des  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  es  treballi  intensament  en  aquesta
qüestió perquè és un esdeveniment crucial per a la ciutat, que té implicacions que van més enllà de la
situació  temporal.  Apunta  que  estan  en  joc  molts  anys  de  pèrdua  important  d’ingressos  i  llocs  de
treball que aquests congressos generen, i a més a més representen una activitat de valor afegit.

El Sr. BOU recorda que dècades enrere hi havia molt pocs barcelonins que anessin de vacances. A poc a
poc en varen començar a fer d’una setmana, després de quinze dies. Celebra que no s’hagi de tornar a
aquella situació, però tot i així diu que hi haurà barcelonins que es quedaran a la ciutat, per raons
econòmiques entre d’altres. Entén, doncs, que el fet que molts barcelonins no marxin fora pot activar
l’economia de la ciutat perquè consumiran a Barcelona per comptes d’anar a gastar en altres indrets.

El Sr. MARCÉ insisteix en la certificació de Barcelona com a ciutat segura, aspecte en el qual el Govern
municipal  posa  molt  d’interès  perquè  és  un  element  imprescindible  perquè  sense  ell  tota  la  resta
trontolla. Per aquesta raó en la intervenció anterior ha remarcat que el Govern treballa en aquests dos
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nivells, en les campanyes de promoció però també per difondre la certesa que la ciutat és segura.
En segon lloc, coincideix amb els Srs. Valls i Puig en el sentit que es pot ser escèptic pel que fa a
l’arribada  de  turistes,  però  per  aquesta  raó  ha  volgut  distingir  entre  els  conceptes  de  turisme  i
d’economia del visitant, perquè una part molt important de turistes que visiten Catalunya i s’estan a la
costa passen un dia  a  Barcelona.  Per  tant,  creu que en aquest  moment s’ha de promoure l’economia
del visitant per tal de reforçar el manteniment de les estructures comercials de la ciutat, perquè aquest
aspecte és tan important o més que la captació quantitativa de turistes.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/824) Que el govern municipal, a través de la traçabilitat que permet el sistema de factura
electrònica,  actuï  d’ofici  i  posi  en  marxa  revisions  per  garantir  que  les  empreses  proveïdores  de
l’Ajuntament de Barcelona paguen dins del termini legal de 60 dies a les empreses subcontractades.

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/824) Que el govern municipal, a través de la traçabilitat que permet el sistema de
factura  electrònica,  actuï  d’ofici  i  posi  en  marxa  revisions  per  garantir  que  les  empreses
proveïdores  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  paguen  dins  del  termini  legal  de  30  dies  a  les
empreses subcontractades.

La Sra. ARTADI exposa que la morositat és un dels principals elements de desigualtat en les condicions
que pateixen les pimes. Creu que la morositat de les administracions es va resoldre en part però
aquella que prové de les grans empreses, de les cotitzades, encara és molt important. De fet, s’estima
que aquesta morositat de les grans empreses cap a les petites és al votant de 120.000 milions d’euros
en el conjunt de l’Estat espanyol. Per aquesta raó, afegeix, la Unió Europea fa temps que demana que
s’imposin sancions quan s’incompleixin els terminis de pagament perquè aquesta és una eina eficaç.
Tot seguit, apunta que els darrers governs de l’Estat, de divers signe polític, no han trobat el moment
per implantar aquesta mesura i  en aquest moment hi  ha empreses de l’IBEX 35 que paguen a 200 i  a
300 dies  a  les  pimes.  Davant  d’aquesta  situació,  el  seu grup parlamentari  al  Congrés  dels  Diputats  ha
presentat una proposició de llei per resoldre aquesta situació. Entén que amb la situació creada per la
crisi de la covid-19, amb la manca de liquiditat de les empreses i la necessitat de millorar-ne la
solvència, aquesta actuació encara és més urgent.
A  continuació,  reconeix  que  a  Barcelona  des  de  fa  anys  s’ha  fet  molta  feina  en  aquest  àmbit.  Així,
destaca que l’any 2013 es va incloure a les clàusules generals de les licitacions l’obligatorietat que les
grans empreses paguessin a les subcontractades en el termini màxim de trenta dies. A més a més, es va
habilitar  una  bústia  de  correu  per  tramitar  les  queixes  quan  s’incomplís  aquesta  condició.  Tanmateix,
després d’alguns anys d’experiència, han constatat que hi ha empreses que no s’atreveixen a formular
queixes per por de represàlies.
Amb aquest prec, el que pretenen és que el Govern municipal ajudi les empreses petites a cobrar de
les empreses grans allò que aquestes ja han cobrat de l’ajuntament. Per tant, no demanen a aquestes
grans empreses que avancin cap diner, sinó que compleixin amb les seves obligacions. Assenyala que
aquest seguiment es pot fer usant les característiques de traçabilitat de la factura electrònica, de
manera que les pimes no hagin de denunciar els impagaments.

La Sra. BALLARÍN apunta que la contractació pública és un veritable motor econòmic i com a tal també
ha  d’arribar  a  les  empreses  petites.  De  fet,  comenta  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  ja  fa  molts  anys
que treballa en aquesta línia i la primera mesura que es va prendre va ser escurçar el termini de
pagament a les empreses proveïdores. En aquests moments estan treballant per tal que aquestes
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empreses proveïdores paguin amb el màxim de rapidesa possible a les subcontractades.
Pel  que  fa  a  la  primera  part,  assenyala  que  els  mesos  d’abril  i  març  l’ajuntament  ha  pagat  als  seus
proveïdors en un termini de vint dies, una fita inèdita en l'Administració pública. Afegeix que fins i tot
les administracions que funcionen correctament tenen terminis més llargs de pagament.
Quant al prec, diu que el Govern en comparteix els objectius i  l’accepta. Explica que ja han fet moltes
passes per aconseguir que els subcontractistes cobrin dins del termini establert. Així, recorda que
l’Ajuntament  de  Barcelona  va  ser  pioner  en  aquest  àmbit  amb  la  incorporació  d’una  clàusula  que
permetia pagar directament a les empreses subcontractades ens els casos de morositat del
contractista principal i, a més, el termini màxim de pagament als subcontractistes es fixava en trenta
dies. A més a més, remarca que tenen una relació intensa amb Pimec, amb la qual han treballat
intensament  en  la  qüestió  de  la  morositat,  i  en  els  casos  d’incompliments  flagrants  aquesta
organització ho pot comunicar a l’ajuntament, de manera que es pot iniciar la inspecció corresponent.
Subratlla  que  aquest  sistema  d’avisos  és  molt  important  perquè  l’ajuntament  té  un  gran  volum  de
contractació i fer-ne el seguiment implicaria una càrrega de treball addicional que molts serveis no
podrien assumir.
Per acabar, informa que han dissenyat un mòdul de gestió i seguiment dels contractes, anomenat
Sistema integral de contractació electrònica, que permet controlar de forma més ràpida i d’ofici tots els
incompliments.

S’ACCEPTA

19. – (M1923/825)  Que  el  govern  municipal  decreti  l’obligatorietat  de  l’ús  de  la  mascareta  per  accedir  als
mercats municipals per tal de protegir tant a venedors com a clients, i en faciliti el seu compliment.

La  Sra.  ARTADI  exposa  que  el  seu  grup  formula  aquest  prec,  malgrat  que  l’endemà  entra  en  vigor
l’obligatorietat  en l’ús de la  mascareta.  Tanmateix,  critica la  poca concreció d’aquesta mesura perquè
no especifica clarament on ni en quines circumstàncies serà obligatòria, tal com és habitual aquests
dies en les mesures que pren el Govern espanyol i que es publiquen al BOE.
Tot  seguit,  comenta  que  l’ús  de  la  mascareta,  un  cop  començat  el  desconfinament,  és  la  mesura  de
seguretat més eficaç. Apunta que no protegeix a un mateix però sí als altres, qüestió important perquè
ningú no té el dret de contagiar els altres. Considera que és convenient prendre aquesta mesura
perquè l’ajuntament, en tant que titular dels mercats municipals, n’és responsable de la seguretat, tant
dels clients com dels treballadors. I aquests dies, un cop començat el desconfinament, han pogut
constatar que no es poden garantir les distàncies mínimes de seguretat, que sovint es difícil controlar
l’aforament i que molts clients són persones grans.
Amb aquest prec, doncs, demanen que l’ús de la mascareta sigui obligatori als mercats municipals i que
aquesta obligació s’ampliï a altres equipaments municipals a mesura que s’avanci en el desconfinament.

La Sra. BALLARÍN replica que pot acceptar el prec precisament gràcies al BOE, perquè fins aquest
moment la mascareta no era obligatòria. Assegura que l’IMMB ha treballat intensament per garantir la
seguretat alimentària i dels mercats, els han traslladat les recomanacions de les autoritats sanitàries i
s’han  pres  les  mesures  d’higiene  i  de  seguretat  necessàries,  com  col·locació  de  senyals,  distribució
d’hidrogels  i  sabó  als  lavabos  i  control  estricte  de  les  distàncies  de  seguretat.  A  tal  fi,  comenta  que
s’han  contractat  setanta-cinc  persones  per  fer  aquesta  tasca,  amb  la  col·laboració  de  trenta-cinc
voluntaris municipals.
Per  acabar,  assenyala  que  ha  entrat  en  vigor  l’obligatorietat  de  la  mascareta  en  la  via  pública  i  en
qualsevol espai tancat d’ús públic quan no sigui possible mantenir una distància mínima de dos metres
entre  persones,  de  manera  que  l’ajuntament  aplicarà  aquesta  ordre  i  farà  complir  la  llei,  tal  com fan
sempre.

La Sra. ARTADI demana que no siguin els paradistes els qui hagin de dir a la gent si han de posar-se la
mascareta o no, i  és per això que considera que l’ordre que publica el  BOE no és prou clara.  A més a
més, replica a la Sra. Ballarín que no havia de menester el BOE per aplicar aquesta mesura, perquè
Sitges,  Esplugues  de  Llobregat  i  altres  municipis  d’Andalusia,  del  País  Valencià  i  de  Galícia  ja  l’havien
presa abans. Reclama, doncs, que el Govern municipal garanteixi la seguretat de tothom en els mercats
municipals.
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La Sra. BALLARÍN respon que així ho han fet i la prova és que els mercats han funcionat bé. També han
adoptat mesures per fer possible la venda en línia i constata que els contagis en els mercats han estat
mínims.

S’ACCEPTA

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/840) Que el Govern municipal desenvolupi, junt amb les entitats implicades i els Grups
municipals, un pla de reactivació del comerç que abasti les diferents fases de la reducció de les
restriccions i, mínim, fins la campanya de Nadal. Que aquest pla inclogui campanyes de promoció del
comerç, garantint en tot moment les mesures de protecció adequades a treballadors i clients, mesures
de flexibilització d'horaris per a la seva adaptació a les noves circumstàncies, en coordinació amb la
resta d'administracions, i facilitats en la liquidació de tributs municipal, entre d'altres.

La  Sra.  GUILARTE  comenta  que  en  el  debat  d’un  punt  anterior  ja  ha  explicat  que  el  35  %  dels
establiments dels eixos principals de Barcelona preveuen que no podran tornar a obrir després de la
crisi, i preveu que això solament és el començament. Argumenta que després de dos mesos sense
ingressos  i  amb  el  consum  extremament  afectat  la  tornada  a  l’activitat  planteja  moltes  incerteses.  A
més a més, indica que la crisi del comerç de la ciutat és anterior a la pandèmia i, per tant, el sector
necessita  que  s’adoptin  mesures  importants  i  que  es  faci  una  inversió  immediatament  per  evitar
situacions de vulnerabilitat i més crisi social en el futur. Opina que el Govern municipal ha de posar el
focus a ajudar les pimes i els autònoms perquè, contràriament, es posaran en risc els 152.000 llocs de
treball d’aquest sector, que suposen un 14 % de l’ocupació total de la ciutat.
El Grup de Cs creu que es pot frenar i revertir aquesta situació, i a tal fi amb aquest prec demana que
s’adoptin  tres  mesures  concretes.  En  primer  lloc,  la  definició  clara  i  la  difusió  dels  protocols  de
seguretat i de les mesures de protecció mitjançant campanyes, perquè s’ha de garantir la confiança i la
màxima seguretat sanitària per als treballadors i per als clients. En segon lloc, facilitar el pagament dels
tributs  municipals  més  enllà  del  període  de  tancament  decretat  per  l’estat  d’alarma,  perquè  els
comerços necessiten liquiditat immediata per afrontar els pagaments ordinaris. També hauran de
menester subvencions, però adverteix que aquestes arribaran tard. En tercer lloc, demana la
flexibilització dels horaris, tot i que la competència per adoptar aquesta mesura és compartida amb
altres administracions. Considera que aquesta mesura és necessària per compensar les restriccions en
l’aforament,  per  poder  fer  un control  millor  de  l’afluència  i  per  facilitar  la  conciliació,  qüestió  que els
pròxims mesos serà rellevant.
El seu grup creu que aquestes mesures seran efectives i poden ajudar el comerç de forma immediata i
àgil.

La Sra. BALLARÍN creu que en aquesta sessió s’ha parlat a bastament sobre tots els ajuts i  del pla que
estan dissenyant juntament amb els comerciants per afavorir la recuperació i especialment per
preparar  el  sector  a  afrontar  el  futur.  Així,  han  parlat  de  digitalització  i  de  la  distribució  d’EPI  i  de
40.000 mascaretes. Afegeix que s’ha creat una comissió de seguiment del conveni marc que han signat
amb  el  sector  per  tal  d’estudiar  fórmules  d’ajut  per  fer  més  segura  la  compra  en  els  comerços  de  la
ciutat. El Govern també està treballant en un projecte de ciutat segura i lliure de covid-19, en el qual
participa el sector comercial.
Pel  que fa  als  tributs,  subratlla  que Barcelona és l’única ciutat  que ha establert  un termini,  en aquest
cas fins al 3 de juliol, abans del qual no és obligatori pagar cap tribut. A més a més, han fet una rebaixa
del 75 % en la taxa de terrasses i l’exempció d’algunes taxes i preus públics durant l’estat d’alarma.
En relació amb les subvencions, han publicat un decret per agilitzar-ne el pagament, de manera que els
comerços puguin començar a cobrar-les a final de maig o començament de juny, quan anteriorment es
cobraven a partir de setembre.
Quant  a  la  flexibilització  d’horaris,  indica  que  és  una  qüestió  més  complicada  perquè  s’ha  d’acordar
amb el sector, com s’ha fet sempre. Considera que no és el moment de reobrir aquest debat i, per tant,
en  aquest  punt  discrepa  de  l’opinió  del  grup  proposant.  Per  aquesta  darrera  raó,  no  pot  acceptar  el
prec.

La Sra. GUILARTE considera que no és gaire justificable que el Govern no accepti aquestes mesures
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perquè  malgrat  que  en  algun  cas  s’hagi  d’encetar  el  debat  això  no  implica  que  s’hagin  d’adoptar
immediatament. A més a més, recorda que la Sra. Ballarín ja va manifestar en una altra ocasió que el
Govern  no  té  l’obligació  d’implementar  allò  que  s’adopta  en  una  comissió,  una  afirmació  que  varen
trobar força greu. Amb l’esperit i  els propòsits de diàleg que s’han manifestat, demana que el Govern
aclareixi  l’eufemisme  i  que  no  s’amagui  darrere  de  generalitats  perquè,  altrament,  al  final  no  es
compromet a res i  quan els  grups que estan disposats a comprometre’s proposen mesures concretes,
assumibles i valentes hi vota en contra.
En conclusió, opina que si el Govern fos capaç de veure-hi una mica més enllà entendria que està
votant en contra d’una oportunitat per a Barcelona.

La Sra. BALLARÍN admet que el grup proposant parla amb el sector del comerç, però assegura que el
Govern també hi parla molt. Per tant, si de quatre propostes que fan saben que una és problemàtica
no poden esperar que els donin un suport incondicional, i aquest és el motiu pel qual no accepta
aquest prec.

NO S’ACCEPTA

21. – (M1923/836) Que el Govern municipal constitueixi, en el marc del Pacte per Barcelona, un grup de
treball específic de Turisme amb l'objectiu que es consensuï amb els diferents agents socials i els grups
municipals les mesures necessàries per a la reactivació i la recuperació del sector, clau en l'economia
de la ciutat tant per a l'activitat com per a l'ocupació.

La Sra. GUILARTE exposa que el sector turístic continuarà essent un dels més afectats per la crisi
econòmica derivada de la pandèmia, perquè els fluxos internacionals i el distanciament social trigaran
molt a normalitzar-se, perquè la recessió econòmica obligarà les famílies i les empreses a prioritzar
altres  necessitats  i  la  despesa  turística  s’ensorrarà,  i  finalment  perquè  hi  ha  altres  destinacions
turístiques que en aquest moment estan millor posicionades per a la recuperació. Aquesta situació,
doncs, condicionarà la quantitat i sobretot la qualitat dels visitants que rebi Barcelona. A més a més,
indica que la  transversalitat  i  la  influència d’aquest  sector  en el  comerç,  la  restauració,  la  cultura o el
transport, tant en termes d’activitat econòmica com d’ocupació, és indiscutible.
Per  aquesta  raó,  creu  que  el  sector  turístic  mereix  una  atenció  especial,  que  s’hauria  de  tenir  en
compte en el marc del Pacte per Barcelona. A més a més, considera que els reptes que afronta el
turisme  s’haurien  d’abordar  conjuntament  amb  la  cultura  o  l’urbanisme,  per  posar  dos  exemples,
perquè aquesta activitat dona valor a tots els actius que Barcelona pot oferir als visitants. Afegeix que
amb una visió àmplia de futur s’han de contemplar el turisme i l’urbanisme com a complementaris i no
enfrontar aquests dos conceptes tal com s’ha fet fins ara.
Amb  aquest  prec,  el  Grup  de  Cs  demana  al  Govern  que  en  el  marc  d’aquest  Pacte  per  Barcelona  es
constitueixi  una  taula  de  treball  específica  per  al  turisme  amb  l’objectiu  de  desenvolupar  un  pla
d’accions per a la reactivació d’aquest sector.

El  Sr.  MARCÉ  comparteix  una  part  important  d’aquestes  preocupacions.  Tanmateix,  insisteix  que  cal
separar  el  concepte  de  turista,  que  consisteix  en  unitats  físiques  quantificables,  de  l’economia  del
visitant, distinció que és molt important en el context actual. En aquest sentit, apunta que una part
notable  de  l’activitat  turística  afecta  el  comerç,  la  cultura,  l’hostaleria  o  altres,  que  no  són
específicament turístics.
A continuació, recorda que a Barcelona ja hi ha tres organismes en què participen l’oposició i el sector,
i on aquests temes es debaten permanentment: el Consell de Turisme i Ciutat, el Consorci de Turisme
de Barcelona i el Pacte per Barcelona. En el marc d’aquest darrer hi ha dues comissions, la d’economia i
la de cultura i esports, on el sector turístic i els àmbits directament afectats per aquesta activitat estan
ben representats.
Per tant, no considera que sigui oportú crear un altre organisme específic per tractar aquesta qüestió
perquè,  malgrat  la  gran  importància  que  té  per  al  futur  de  la  ciutat,  l’únic  que  s’aconseguiria  seria
duplicar les feines. Insisteix que tots els àmbits relacionats amb el turisme estan perfectament
representats en els tres organismes que ha esmentat.
Tot  seguit,  recorda  que  en  el  debat  d’un  punt  anterior  de  l’ordre  del  dia  ell  mateix  ha  adquirit  el
compromís de convocar aquest mes de maig el Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona.
A més a més, destaca que dies enrere en el Consell de Turisme i Ciutat es va fer una declaració, signada
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pels agents comunitaris, empresarials i polítics, a favor de la recuperació turística, òbviament en el
context d’una revisió qualitativa del futur del turisme a Barcelona, que d’altra banda ja havien anunciat
en la mesura de govern que varen presentar en aquesta mateixa comissió.
En conclusió, considera que el debat turístic està ben encaminat i obeeix als objectius que ha esmentat
la Sra. Guilarte, que admet que són transcendentals. Per acabar, insisteix que han fet un aclariment
més assenyat del concepte d’economia del visitant i del concepte més quantitatiu de turisme.

La Sra. GUILARTE lamenta que el Govern municipal no vulgui donar al turisme la mateixa importància
que a la cultura o al desenvolupament digital, àmbits en els quals sí que han creat grups de treball
específics. Creu que s’està perdent una oportunitat i que el Govern municipal està llançant el missatge
que aquest sector no és una prioritat, tot i que ja sabien que per a l’alcaldessa Colau no ho és i sembla
que per al ministre Ábalos tampoc. Així, el Govern considera que el valor afegit del turisme és relatiu i
que aquesta qüestió es pot integrar en altres àrees, quan el turisme és transversal i veritablement una
columna vertebral del desenvolupament econòmic d’altres àmbits.
Creu, doncs, que el Govern es torna a equivocar i espera que reconsideri el seu capteniment.

El  Sr.  MARCÉ  no  accepta  el  prec  perquè  la  realitat  és  justament  la  contrària  d’allò  que  explica  la  Sra.
Guilarte.

NO S’ACCEPTA

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/833)  Que  el  Govern  Municipal  faciliti  la  instal·lació  de  “food  trucks”  en  espais  oberts  i  parcs
municipals, garantint el compliment estricte de les normes sanitàries i especialment de les mesures de
distanciament social imposat per les autoritats.

El Sr. BOU exposa que un dels sectors més afectats per la crisi de la covid-19, malgrat que no aparegui
gaire als mitjans de comunicació, és el de la cuina sobre rodes, també conegut com a food truck,
principalment a causa de la cancel·lació de diversos festivals musicals i altres grans esdeveniments, de
manera  que  el  sector  s’ha  quedat  sense  la  seva  font  d’ingressos  principal.  Indica  que  la  majoria  de
professionals  d’aquest  sector  són  autònoms  i  no  tenen  altres  ingressos.  Molts  d’ells  estan  buscant
alternatives  i,  davant  de  les  restriccions  d’aforament  que  patiran  altres  establiments  durant  les
diferents fases de la desescalada, s’ofereixen com un canal complementari.
Aquest  sector  assegura  que  pot  oferir  un  servei  net  a  l’aire  lliure,  com  ara  parcs  municipals  i  altres
espais oberts, i garantint les normes sanitàries i de distanciament social que marquen les autoritats.
Amb  aquest  prec  el  Grup  del  PP  demana  que  el  Govern  municipal  faciliti  l’obtenció  de  llicències
d’ocupació d’aquests espais, sempre que es garanteixi el compliment de les normes sanitàries, per tal
que s’hi puguin instal·lar els camions de cuina sobre rodes de manera provisional.

La Sra. BALLARÍN accepta el prec perquè el Govern sempre ha intentat facilitar la instal·lació de
camions de cuina sobre rodes en esdeveniments i concerts, amb la condició que es respectin les
normatives d’ús de l’espai públic i  la seguretat sanitària,  i  sempre que no perjudiquin les activitats de
restauració de la zona. En aquest moment el Govern està estudiant la possibilitat d’impulsar activitats i
zones de promoció, que inclourien la instal·lació d’aquests camions de cuina sobre rodes.
En  tot  cas,  insisteix  que  és  molt  important  respectar  la  regulació  sobre  l’ús  de  l’espai  públic  i  la
normativa sobre seguretat alimentària. I especialment quan el sector de la restauració és un dels més
afectats per la crisi, diu que no tindria sentit que es permetés una competència deslleial envers aquest
sector.

El Sr. BOU coincideix en aquesta darrera apreciació, sobre la qual no havia pensat, i agraeix, en nom
seu  i  del  sector  de  la  cuina  sobre  rodes,  l’acceptació  del  prec.  Assenyala  que  per  tal  d’evitar  aquesta
competència deslleial caldrà escollir els llocs adequats on es puguin instal·lar aquests camions.

La Sra. BALLARÍN comenta que moltes de les persones que es dediquen a aquesta activitat són
autònoms  i  es  poden  adreçar  a  Barcelona  Activa  per  sol·licitar  la  subvenció  de  300  euros  que  s’ha
establert per fer front a aquesta crisi.
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D’altra  banda,  entén que el  Sr.  Bou no hagi  pensat  en la  competència  deslleial  que es  podria  produir
perquè són tants els sectors afectats que a vegades per voler ajudar uns es pot perjudicar els altres.
Per això pertoca als responsables públics mantenir l’equilibri i, malgrat que de vegades no s’entenguin
algunes decisions, assegura que sempre actuen amb la voluntat de mantenir aquest equilibri perquè
tothom en surti beneficiat.

S’ACCEPTA

23. – (M1923/834)  Que  el  Govern  Municipal  ampli  els  beneficiaris  de  l’ajut  de  300  euros  a  tots  aquells
autònoms que, tot i no estar empadronats a Barcelona, tenen el seu domicili fiscal aquí o
desenvolupen gran part de la seva activitat empresarial a la ciutat.

El Sr. BOU recorda que setmanes enrere el Govern municipal va adoptar una mesura per
complementar la prestació extraordinària que el Govern de l’Estat ha anunciat, tot i  que encara no se
sap  com  està,  destinada  als  autònoms.  Es  tracta  d’una  subvenció  de  300  euros  per  a  autònoms  que
hagin disminuït les vendes en més del 75 % o que hagin hagut de tancar el negoci a causa de la crisi de
la covid-19. Assenyala que una de les condicions exigides per accedir a aquest ajut és estar empadronat
a la ciutat. El Grup del PP constata que aquest requisit deixa fora dels ajuts els autònoms que tot i no
estar empadronats a la ciutat hi tenen el domicili fiscal o hi desenvolupen gran part de la seva activitat
empresarial.  Assenyala  que  aquestes  persones  també  contribueixen  al  creixement  de  l’economia  de
Barcelona  i  creu  que  en  aquest  moment  també  necessiten  el  suport  de  l’ajuntament,  perquè  de  fet
aporten la mateixa riquesa a la ciutat tant si hi viuen com si no hi viuen. Allò que és important és que
treballen a la ciutat i hi generen riquesa.
Per aquesta raó, demana al Govern municipal que inclogui aquests autònoms entre els beneficiaris
d’aquest ajut de 300 euros.

El Sr. COLLBONI confirma que el Govern municipal va implementar una línia de suport per
complementar  l’ajut  de  l’Estat  als  autònoms,  amb una dotació  de  5  milions  d’euros,  que va  contra  el
fons  extraordinari  de  reactivació  econòmica  i  que  justament  s’ha  posat  en  marxa  aquest  mateix  dia.
Comenta  que  hi  ha  hagut  un  cert  col·lapse  perquè  s’han  presentat  moltes  peticions  i  l’acaben
d’informar  que  a  les  set  de  la  tarda  hi  havia  2.149  sol·licituds,  que  representen  644.000  euros,  i  això
solament el primer dia. Subratlla que aquesta circumstància demostra que la mesura ha estat ben
comunicada i ben pensada, i que tindrà molts beneficiaris.
Tot seguit, assenyala que a Barcelona hi ha 125.000 autònoms empadronats, dels quals un 75 % poden
ser  susceptibles  de  rebre  aquest  ajut.  L’estimació  que  ha  fet  el  Govern  és  que  hi  haurà  16.500
beneficiaris. Si s’amplien els beneficiaris a aquells que no són de Barcelona calcula que podrien arribar
als 46.000, la qual cosa suposaria una despesa de 14 milions d’euros.
Per  tant,  accepta  el  prec  amb la  condició  que aquesta  mesura  s’inclogui  en el  pacte  de pressupostos,
perquè  14  milions  d’euros  és  una  quantitat  molt  important.  En  aquest  sentit,  comenta  que  en  la
primera  fase  d’aquesta  mesura  per  ajudar  els  autònoms  ja  s’han  gastat  5  milions  d’euros,  aquest
mateix dia han anunciat rebaixes d’impostos i taxes al comerç i a la restauració per valor de 6 milions
d’euros, que ja en sumen 11, de manera que si  s’aprova la mesura que es proposa en el prec gairebé
haurien esgotat el marge disponible. Reconeix que és cert que els autònoms que treballen a Barcelona
però que no són residents fan una aportació a la ciutat, però indica que Barcelona Activa destina un 23
% dels recursos a atendre no residents a Barcelona, de manera que una quarta part dels usuaris
d’aquest organisme no són de la ciutat però se’ls atén amb els impostos que paguen els barcelonins.

El Sr. BOU puntualitza que sempre que ha defensat que es retalli la despesa es referia a les estructures
i  a  la  despesa ordinària,  però està convençut que s’haurà d’augmentar la  despesa social,  com ara per
distribuir aliments als districtes. Està segur que la situació serà molt greu i l’ajuntament haurà d’actuar
en molts àmbits. Entén que d’autònoms ho són tots i tots treballen per Barcelona, de manera que tots
es mereixen rebre aquest ajut.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
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24. – (M1923/814) Que en el marc dels programes de reconstrucció econòmica de Barcelona i com a
complement  a  la  modificació  de  l’ordenança  de  terrasses,  s’estudiï  l’impacte  econòmic  positiu  de  la
possibilitat,  com succeeix  en  altres  ciutats,  tant  de  la  resta  d’Espanya  com capitals  europees,  que  els
establiments que no disposin de terrassa i no puguin acollir-se al projecte de creació de noves terrasses
provisionals,  puguin  traure  la  barra  del  bar  al  carrer  amb  l’objectiu  de  facilitar,  des  de  totes  les
instàncies, la recuperació un sector que suposa el 7,6 del PIB i el 8,8% de l’ocupació a la ciutat.

RETIRAT

25. – (M1923/815) Que l’Ajuntament presenti  un Projecte per optimitzar la gestió econòmica dels fons que
reben  les  diferents  entitats  de  la  ciutat,  respectant  les  seves  particularitats,  per  tal  d’optimitzar
recursos, augmentar el seu impacte a la societat, garantir la viabilitat futura de l’activitat de totes elles
i professionalitzar-ne la gestió.

El Sr. VALLS exposa que algunes entitats reben diferents recursos, com ara subvencions o gestió
d’equipaments,  i  creu  que  a  vegades  no  hi  ha  prou  interacció  entre  aquestes  entitats  perquè  puguin
posar els recursos en comú. Assenyala que algunes d’aquestes entitats es veuran afectades per la crisi
econòmica derivada de la covid i les tensions de tresoreria poden posar en risc la seva viabilitat futura.
El  Grup de Barcelona pel  Canvi  entén que en aquest  context  econòmic,  en què s’està treballant en la
reformulació del pressupost municipal de 2020, aquestes subvencions poden minvar a causa de
l’emergència social i econòmica, i pot ser un bon moment per enfortir les entitats.
Per aquesta raó, el seu grup demana que s’elabori un projecte per optimitzar la gestió econòmica dels
fons que reben diferents entitats de la ciutat, per tal que n’augmenti l’impacte social, se’n garanteixi la
viabilitat futura i s’ajudi a professionalitzar les seves estructures.

La  Sra.  BALLARÍN  accepta  el  prec  perquè  el  Govern  ja  està  treballant  en  la  majoria  d’aquestes
demandes i fins i tot algunes ja estan implementades. Comenta que per optimitzar la gestió econòmica
dels fons que reben les diferents entitats de la ciutat pels efectes de la crisi derivada de la covid-19 el
23  d’abril  es  va  aprovar  un  decret  d’alcaldia  per  avançar  el  pagament  de  les  subvencions,  que  fins
aquest  moment es  pagaven quan hi  havia  una concessió definitiva i  a  partir  de la  publicació d’aquest
decret es poden pagar quan es dona la concessió provisional. Aquest decret també permet
subvencionar determinades despeses, es prorroga el termini per presentar la justificació de
subvencions d’anys anteriors fins al mes de setembre, i s’aproven noves convocatòries de subvencions
i ajuts per a situacions relacionades amb la covid-19. Matisa que la suspensió de terminis fa que sigui
molt complicat publicar les subvencions. En definitiva, considera que aquest decret permet a les
entitats flexibilitzar la gestió dels ajuts, els quals els arribaran abans, de manera que podran garantir la
viabilitat de moltes entitats.
D’altra banda, recorda que des de Barcelona Activa i des de l’àmbit d’Economia Social i Solidària s’estan
impulsant  moltes  actuacions,  com  el  programa  “Impulsem  el  que  fas”,  que  subvenciona  projectes  de
diferents  entitats  que puguin  interaccionar  i  trobar  sinèrgies.  Un dels  objectius  d’aquest  programa és
que  es  puguin  presentar  propostes  conjuntes  que  enriqueixin  el  projecte  i  també  l’impacte  que  té.
També s’està fomentant la intercooperació entre empreses i  entitats de l’àmbit de l’economia social  i
solidària.
En conclusió, admet que es pot continuar aprofundint en aquestes mesures, però constata que el
Govern està treballant en la línia d’allò que es demana en el prec.

S’ACCEPTA

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/828)  Quins  mecanismes  ha  activat  l'Ajuntament per  tal  d’evitar  que empreses  privades  que
facin elusió fiscal a través de paradisos fiscals puguin prestar serveis públics a la nostra ciutat, i quantes
n’han quedat excloses per l'Ajuntament des de l'any 2016?

El Sr.  CASTELLANA intervé com a portaveu del Grup d’ERC. Recorda que a la sessió del  mes d’abril  de
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2016  el  seu  grup  va  presentar,  conjuntament  amb  el  Grup  Socialista,  una  proposició  d’adhesió  a  la
campanya per declarar Barcelona zona lliure de paradisos fiscals, impulsada per la Plataforma per una
fiscalitat justa i per Oxfam Intermon. Arran d’aquesta iniciativa es va presentar un decret d’alcaldia que
establia mesures per dificultar la contractació pública amb empreses que evadeixen impostos a
paradisos fiscals. Considera que és igual de greu que els fons públics vagin a parar a empreses que
evadeixen  impostos  o  que  n’eludeixen  el  pagament,  perquè  ambdues  generen  un  greuge  per  a  les
polítiques que es puguin desenvolupar a la ciutat, especialment les de cohesió.

La Sra. BALLARÍN assenyala que els paradisos fiscals representen una xacra contra els serveis públics i
creu que comparteix aquesta apreciació amb el Sr. Castellana. Diu que les empreses que tenen les seus
fiscals en paradisos i no paguen els impostos estan robant directament a tots els ciutadans els recursos
que s’haurien de destinar a salut, educació o serveis socials.  Afegeix que aquestes empreses són molt
poderoses perquè la lluita internacional  contra els  paradisos és molt  lenta.  Per tant,  està d’acord que
des dels municipis es poden fer gestos però constata que no són tan potents i efectius com voldrien.
A continuació, apunta que el decret sobre paradisos fiscals, aprovat el mes de maig de 2016 a partir
d’una  proposta  que  varen  presentar  conjuntament  el  Sr.  Castellana  i  ella  mateixa,  té  per  objecte
establir una clàusula essencial a tots els contractes del grup municipal per la qual es poden revocar
contractes  si  l’adjudicatari  incompleix  la  declaració  responsable  de  no  realitzar  operacions  financeres
en paradisos  fiscals.  Aquest  decret  va  ser  promogut  per  Oxfam Intermon i  s’ha  posat  com a  exemple
perquè  l’adoptin  altres  administracions.  Així,  la  Generalitat  de  Catalunya  va  incorporar  aquesta
clàusula alguns mesos més tard.
Per tal de fer efectiu el decret, l’ajuntament comprova la veracitat de la declaració de les empreses i el
seu compliment mitjançant consultes a bases de dades contractades expressament. A més a més, el
Govern continua col·laborant amb la Plataforma per una fiscalitat justa i amb Oxfam Intermon per
trobar mecanismes legals per detectar més eficaçment les operacions en paradisos fiscals, però de
moment no han trobat cap via nova.
Per  acabar,  indica  que la  legislació  vigent,  tant  l’estatal  com la  comunitària,  no  facilita  el  compliment
d’aquest  decret  i  de  moment  no  s’ha  pogut  excloure  cap  empresa  de  manera  clara  per  aquest
incompliment, però creu que la publicació de la llista d'aquestes empreses serveix per sacsejar les
consciències de les persones i dels clients que hi tenen relació.

El Sr. CASTELLANA puntualitza que han formulat aquesta pregunta perquè es temien que quatre anys
després de la publicació del decret la resposta seria que no s’ha pogut excloure cap empresa, però no
pas per una mala actuació de l’ajuntament sinó perquè el marc legal estatal i comunitari no acompanya
en aquest àmbit, com passa en molts altres àmbits. Per tant, s’ofereix a treballar conjuntament perquè
Barcelona  exerceixi  aquest  lideratge  en  un  àmbit  tan  important  com  la  lluita  contra  el  frau  i  l’evasió
fiscals, per buscar eines per evitar l’elusió fiscal i per plantejar a Madrid i a Brussel·les la necessitat que
els recursos públics no vagin a mans d’empreses que no paguen els impostos on pertoquen.

ES DÓNA PER TRACTADA

27. – (M1923/827)  Quants  establiments  comercials  s’han  acollit,  i  es  preveu  que  s’acullin,  al  servei  de
mediació  o  orientació  jurídica  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  tal  d’arribar  a  acords  en  matèria  de
lloguers comercials entre propietaris i llogaters?

El  Sr.  CASTELLANA  intervé  com  a  portaveu  del  Grup  d’ERC.  Recorda  que  a  final  del  mes  d’abril  es  va
anunciar  que  l’Ajuntament  de  Barcelona,  mitjançant  l’Oficina  d’Atenció  a  les  Empreses  de  Barcelona
Activa,  signava  un  conveni  amb  el  Col·legi  de  l’Advocacia  de  Barcelona  per  establir  un  servei  gratuït
d’orientació jurídica als  comerciants  en la  negociació dels  lloguers per evitar  que aquests  esdevinguin
causa de tancament del negoci. El seu grup considera que aquesta mesura va arribar tard perquè
durant  mig  mes  de  març  i  tot  el  mes  d’abril  molts  comerços  varen  estar  tancats.  Recorda  que  a
començament d’abril ja varen proposar mesures, que no es varen aplicar, per tal de generar incentius.
Malgrat aquest retard, entenen que aquest conveni és una mesura positiva, i pregunta quantes
empreses s’hi han acollit i quina previsió hi ha de cara al futur.

La Sra. BALLARÍN creu que tots coincideixen en taules de diàleg amb persones que es dediquen al
comerç i saben que una de les preocupacions principals que tenen són les despeses fixes, de manera
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molt  important  els  preus del  lloguer,  que molts  propietaris  s’han negat  a  negociar  a  la  baixa,  malgrat
que molts comerços han patit una reducció dràstica dels ingressos. Atès que aquesta situació els
preocupa,  el  Govern  va  decidir  oferir  aquest  servei  amb  el  Col·legi  de  l’Advocacia  de  Barcelona  i  fins
aquest  moment  l’OAE  de  Barcelona  Activa  ha  rebut  54  sol·licituds  d’assessorament,  de  les  quals  la
majoria corresponen als sectors de l’hostaleria, turisme, oci i comerç. D’aquestes sol·licituds, 48 les ha
pogut resoldre l’equip de l’OAE i 6 han estat derivades al Col·legi de l’Advocacia perquè faci la mediació.

El Sr. CASTELLANA insisteix que la mesura ha arribat tard. Espera que aquests 54 establiments puguin
continuar operant i  que aquesta mesura els  beneficiï,  però remarca que la  majoria d’eixos comercials
de la ciutat tenen més associats. Per tant, creu que aquesta xifra demostra que l'Administració hauria
d’haver  reaccionat  abans.  En  tot  cas,  celebra  que  s’hagi  pres  aquesta  mesura  i  espera  que  es  puguin
salvar tants negocis com sigui possible.

La Sra. BALLARÍN diu que el Govern continuarà publicitant aquesta mesura perquè en aquest moment
l’excés  d’informació  dificulta  que  els  possibles  beneficiaris  s’assabentin  de  les  mesures.  En  aquest
sentit, Barcelona Activa ha començat a posar ordre en les mesures que arriben des de diferents
administracions per tal que aquesta informació estigui més a l’abast dels comerços. En tot cas, reconeix
que han de fer un esforç addicional per difondre aquestes mesures, que són molt importants, perquè
segurament els comerciants primer es fixen en les subvencions, però opina que sovint una mesura de
mediació pot arribar a ser més efectiva que una petita subvenció.

ES DÓNA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

28. – (M1923/822) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec acceptat a la Comissió
d’Economia i Hisenda del 19 de febrer de 2020, amb el següent contingut: (M1923/602) Que el govern
municipal dugui a terme tots els tràmits necessaris per posar en funcionament, en el termini de sis
mesos, la Finestreta Única Empresarial (FUE) per tal de simplificar la relació de les empreses i
emprenedors de la ciutat amb les administracions.

La Sra. ARTADI exposa que el mes de febrer el Grup de JxCat va formular un prec perquè l’Ajuntament
de Barcelona s’adherís al sistema de finestreta única empresarial, una reclamació de fa molt de temps
del sector econòmic. Indica que la no-adhesió a aquest sistema representa un incompliment legal des
de 2016. Recorda que aquest prec va ser acceptat i el Sr. Collboni va manifestar que tenien temps fins
al  mes d’agost  per  adoptar  aquesta mesura,  tot  i  que segurament aquesta qüestió es  podria  resoldre
abans.  Entén  que  precisament  en  aquest  moment  l’adhesió  a  la  FUE  ha  de  ser  prioritària  per  reduir
burocràcia, per millorar la connectivitat i per informar millor. Considera que en aquest moment que hi
ha hagut  un increment de regulació  i  d’ajuts,  i  per  tant  de dubtes  per  a  pimes i  autònoms,  la  FUE ha
servit de canal de comunicació i  d’integració bilateral atès que incorpora el 97 % dels ajuntaments de
Catalunya, entre els quals no hi ha Barcelona. Per tant, volen saber en quin estat es troba aquesta
qüestió.

El Sr. COLLBONI confirma que el Govern va acceptar aquest prec i en aquell moment va manifestar el
seu compromís per avançar en aquesta línia de simplificació de tràmits i de relació amb l’emprenedor
que permet la finestreta única. Indica que la situació provocada per la pandèmia ha afectat els serveis
municipals i les prioritats de treball. Tanmateix, assenyala que la línia 900 és una experiència que serà
molt positiva, que de facto està començant a funcionar com una finestreta única per canalitzar
consultes, demandes i algunes gestions. Així, doncs, la crisi ha afectat allò que estava planificat però
també ha accelerat altres serveis, com ara aquesta línia 900, que es va posar en marxa per atendre
totes les consultes del món econòmic sobre les mesures que s’estan prenent en relació amb la crisi de
la covid.
A continuació,  comenta  que  durant  aquests  tres  mesos  s’ha  avançat  en  la  identificació  dels  punts  de
millora de la relació entre els agents econòmics i l'Administració, i no solament pel que fa a tràmits,
sinó també quant a la percepció i la usabilitat dels serveis. Entre aquests punts, esmenta millorar
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l’atenció en anglès a les OAP; realitzar un estudi d’impacte del termini de resolució pels serveis tècnics
de  les  llicències  d’activitat  per  agilitzar  tràmits;  unificar  i  simplificar  els  criteris  de  plans  d’usos  dels
districtes de la ciutat, perquè no hi ha un criteri homogeni i coordinat; estudiar la simplificació de la
normativa municipal, i realitzar un estudi d’impacte d’eficiència de les taxes municipals.

La Sra. ARTADI considera que tot el que ha explicat el Sr. Collboni és positiu i li agradaria tenir aquesta
informació perquè de vegades fan preguntes orals sobre aquestes qüestions i no els donen resposta,
de manera que finalment les formulen per escrit. Tanmateix, creu que no ha respost al que ha
preguntat sobre com està la tramitació per a l’adhesió a la FUE. Li sembla molt bé la feina que es fa des
de  la  línia  900,  però  opina  que  duplica  feines  amb  una  transició  que  ja  s’estava  fent.  No  sap  si  hi  ha
algun aspecte que no hagi entès.

El Sr. COLLBONI aclareix que ha explicat què ha fet el Govern durant aquests tres mesos perquè abans
de sol·licitar l’adhesió a la finestreta única fan una feina prèvia de diagnosi dels processos de relació de
l’ajuntament amb el món empresarial. Manifesta que abans d’acoblar els àmbits de la Generalitat i de
l’ajuntament han d’haver diagnosticat on hi  ha en aquests moments els  colls  d’ampolla i  els  punts de
millora. Per tant, son a la fase de diagnosi. Pel que fa a la línia 900, reitera que és una eina important
perquè obtenen dades de les informacions que el món econòmic i els emprenedors demanen, que
afecten concretament la crisi de la covid, però també els tràmits municipals en general.

La Sra. ARTADI replica que la resposta que li va donar tres mesos enrere no tenia res a veure amb la
que dona ara, perquè en aquell moment va dir que aquest era un tema informàtic. Tanmateix, s’alegra
que s’estigui avançant en aquesta qüestió.

ES DÓNA PER TRACTADA

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

1. – La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Reiterar el suport de l’Ajuntament de Barcelona al
col·lectiu  de  treballadors  i  treballadores  de  Nissan  davant  la  situació  que  s’està  vivint  a  la  planta  de
Zona Franca i que posa en risc el futur dels seus llocs de treball. SEGON.- Instar Nissan a mantenir el
seu compromís corporatiu amb les fàbriques de Barcelona, Montcada i Sant Andreu de la Barca
prenent en ferm tan aviat com sigui possible les mesures que permetin capgirar la situació actual, com
l’adjudicació  de  la  producció  d'un  nou  model  de  vehicle.  TERCER.-  Refermar  la  importància  de  la
indústria  de  l’automòbil,  el  compromís  total  amb  la  seva  modernització,  i  l’aposta  pel  foment  de
polítiques adreçades al  manteniment del teixit  industrial  a la ciutat,  especialment d’aquelles activitats
que  generen  llocs  de  treball  de  qualitat.  QUART.-  Defensar  que  l’àrea  metropolitana  de  Barcelona
compta amb totes les condicions des del punt de vista econòmic, industrial, digital i tecnològic, així
com una important tradició d’un segle en la fabricació automobilística, per poder ser un espai adequat
per la producció de vehicle elèctric, atenent a les noves demandes del mercat en matèria de
sostenibilitat i competitivitat. CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al Govern de l’Estat i al Govern
de la Generalitat, instant-los a posar en marxa i coordinar les accions necessàries per iniciar un procés
de negociació que permeti revertir la situació d’incertesa actual. SISÈ.- I  donar també trasllat d’aquest
acord al Comitè d’Empresa de Nissan.

El Sr. COLLBONI en llegeix la part resolutòria.

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

2. – Primer.-  Instar al  Govern de l’Estat  que modifiqui  la  “Ley 37/1992,  de 28 de septiembre del  impuesto
sobre el valor añadido”, implementant la seva modificació cap a un IVA reduït del 10% en la prestació
de  serveis  vinculats  amb  la  pràctica  d’activitat  física  i  esportiva  tot  deixant  sense  efecte  la  gravació
fiscal  del  21%  en  relació  amb  aquestes.  Segon.-Instar  al  Govern  de  l’Estat  que  implementi  alhora  la
creació  d’un  nou  IVA  híper  reduït  del  4%  aplicable  a  la  prestació  de  serveis  vinculats  amb  la  pràctica
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d’activitat  física  i  esportiva  en  centres  esportius  tant  públics  com  privats  adreçats  a  persones  amb
prescripció mèdica específica feta des dels Centres d’Atenció Primària. Tercer.- Donar trasllat d’aquests
acords la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Ministeri de
Sanitat,  Consum  i  Serveis  Socials  del  Govern  de  l’Estat,  als  Grups  Parlamentaris  del  Congrés  dels
Diputats, als Grups Parlamentaris del Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Secretaria  General  de  l’Esport  del  Govern  de  Catalunya,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  a  la
Federació Catalana de Municipis, a la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), a la UFEC (Unió
de  Federacions  Esportives  de  Catalunya),  al  CEEB  (Consell  de  l’Esport  Escolar  de  Barcelona),  a  les
Universitats de Catalunya, a Foment de Treball, a PIMEC, a INDESCAT (Catalan Sports Cluster), i a
l’ADECAF (Associació d’Empresaris de clubs Catalans de Fitness).

El Sr. MASCARELL fa un resum de la part introductòria i llegeix la part resolutòria.

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

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20,30h.
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