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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE JUNY DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 20 de maig de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Plans de promoció turística del Consorci de Turisme.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (02  OOFF2020)  RECTIFICAR  a  l'empara  de  l'article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,
l’error  material  apreciat en  el  text  de l'annex  1.  Quadre  de  tarifes, de  la  modificació
per  a  l'exercici  de  2020  i  successius  de  l’Ordenança  fiscal  núm.  3.17  Taxes  per  la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions
de transport d’energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs, aprovada definitivament pel
plenari del Consell Municipal per acord de 20 de desembre de 2019 i publicada en el
BOPB de 30 de desembre de 2019, en el sentit que on es regula el Grup I.II Electricitat.
Línies  soterrades  i  diu:  “Tipus  A2,Un  metre  de  línia  soterrada  d'alta  tensió.  Tensió
U≥400 Kv.”, ha de dir: “Tipus A2,Un metre de línia soterrada d'alta tensió 220 kV≤U <
kV.”; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (DP-2019-27722) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió
d’ús privatiu d’una part de la finca situada al carrer d’Eugeni d’Ors núm. 2-12 a favor de
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l’Associació  Cultural  pel  Desenvolupament  d’Activitats  Coreogràfiques  per  a  dur  a
terme el Projecte de Fàbrica de Creació La Caldera, per un termini de deu anys
prorrogable,  amb  efectes  des  del  23  de  juny  de  2020;  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  l’Associació  Cultural  pel
Desenvolupament d’Activitats Coreogràfiques; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar
i executar el present acord.

4. – (3-053/2020) APROVAR inicialment la modificació de crèdits pressupostaris del
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,  consistent  en
transferències de crèdit per import de 90.000.000,00 d’euros, per fer front a despeses
derivades  de  la  Covid-19  mitjançant  la  dotació  d’un  primer  fons  de  contingència  per
despeses socials de 35.000.000,00€, d’un segon fons de contingència per despeses de
reactivació econòmica per import de 30.000.000,00€, d’un tercer fons de contingència
per  despeses  en  espai  públic  i  mobilitat  de  15.000.000,00€  i  un  quart  fons  de
contingència  per  a  despeses  de  suport  a  la  cultura  per  import  de  10.000.000,00€,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20060990.  APROVAR  que  la
distribució dels esmentats fons s'efectuarà d'acord amb el que preveu la Base
Quaranta-tresena d'Execució del Pressupost 2020. EXPOSAR-LO al públic durant un
termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que es
considerin oportunes.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/948) A fi de recolzar la consolidació i el desenvolupament de les empreses
que conformen el teixit de l’economia cultural i creativa de la ciutat i de contribuir a la
generació  d’ocupació  en  els  diferents  sectors  de  la  cultura,  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda acorda instar el Govern municipal a:  PRIMER.- Crear, en coordinació amb el
conjunt de polítiques de l’Ajuntament dirigides als  sectors culturals i  creatius, un nou
recurs específic dins de Barcelona Activa que   contribueixi a aconseguir una major
sostenibilitat dels projectes, enfortint la seva vessant empresarial i econòmica i
facilitant  l’accés  a  noves  formes  de  finançament  adequades  al  nivell  de  risc,
progressivitat  i  oportunitats  d’escalabilitat  dels  projectes  culturals  i  creatius.  Aquest
recurs  ha  d’oferir  un  acompanyament  als  professionals  i  emprenedors  d’aquests
sectors  en totes les etapes de desenvolupament dels seus projectes, obrint els
múltiples canals de col·laboració que van des de la formació i assessoria,  les
incubadores,  les  residències  o  el  cofinançament  a  l’accés  a  fons  d’inversió  que
afavoreixin el desenvolupament de les seves màximes capacitats de creixement i
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sostenibilitat.  SEGON.- Acordar conjuntament amb Barcelona Activa i el Departament
d’Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat de Catalunya la creació d’una Oficina
del SOC especialitzada en ocupació dels sectors creatius, que permeti acompanyar als
professionals d’aquests sectors en la cerca de noves sortides professionals, concentrar
el coneixement sobre múltiples variants i derivades professionals dels sectors creatius
en  els  diferents  àmbits,  i  coordinar  i  compartir  estratègies  d’ocupació  en  els  sectors
creatius dins de l’àmbit europeu.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/977)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
posar en marxa un paquet de mesures de dinamització del teixit econòmic i comercial
de la ciutat, que inclogui: a. Bonificar l’IAE o rebaixar l’IBI per aquells negocis que han
vist afectada severament la seva activitat econòmica arran de la pandèmia. b. Aprovar
un pla de xoc de llicències, dotant-lo dels recursos necessaris per agilitzar la tramitació
de  llicències  i  facilitar  l’activitat  econòmica.  c.  Ampliar  les  mesures  de  suport  al
pagament de lloguers incloent-hi ajuts adreçats directament al llogater. . d. Avaluar i,
si s’escau, modificar, conjuntament amb el teixit comercial de la zona afectada aquells
talls de carrers que actualment tenen una afectació negativa al comerç i mercats
municipals pel que fa a la distribució de mercaderies i comandes així com l’arribada de
clients i treballadors, especialment en dissabtes. e. Treballar, en coordinació amb les
associacions comercials, professionals i gremis afectats, per impulsar la implantació
d'un segell oficial que acrediti la condició de "comerç segur" contra la Covid i que
permeti recuperar la confiança dels consumidors en els establiments comercials.

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/975) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a ajornar
l'aplicació de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els
domicilis particulars fins l'any 2021, com a mínim, atès el perjudici que causa als
ciutadans en un moment en que ha augmentat de forma significativa el consum
d'aigua a les llars per les restriccions de mobilitat; així com a trobar una formula més
equitativa per a l'aplicació d'aquesta, deslligant-la del consum d'aigua i tenint en
compte la capacitat econòmica i l'esforç de separació de residus que realitzen els
ciutadans.

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/971)  La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a
crear un grup de treball format per tècnics municipals, experts en la matèria i
representants dels grups polítics perquè, en el termini màxim de sis mesos, presenti:
1)    Una diagnosi de les principals traves administratives i normatives que dificulten
l’activitat econòmica a la ciutat. 2)    Un pla de millora que adreci els canvis necessaris
per reduir o, en el millor dels casos, eliminar aquestes traves.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

9. – (M1923/968) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a elaborar un
pla de flexibilització del calendari i dels horaris comercials a tota la ciutat, fent viable
per als negocis recuperar part de les hores perdudes per raons de prevenció sanitària
en  el  decurs  de  l’any  vigent  i  amb  l’ànim  de  fomentar  la  facturació  en  el  context  del
comerç de proximitat.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/947) Que el Govern municipal es comprometi a acordar amb els paradistes un
protocol d'obertura del mercat Dominical de Sant Antoni que garanteixi l'obertura
simultània del conjunt de les parades sota les marquesines, les condicions de seguretat
i distància física que siguin necessàries (tal i com s'han aplicat a la resta dels mercats
no alimentaris)  així com una reducció significativa del cànon municipal 2020 i
l’endarreriment del pagament de juliol a setembre.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/958) Que el govern municipal es responsabilitzi de la totalitat del cost de la
Campanya de Nadal 2020 (enllumenat de carrers i equipaments, activitats de
dinamització, promoció i publicitat, etc.), directament assumint-ne la despesa o bé
finançant-la a través de sponsors.

12. – (M1923/959)  Que  el  govern  municipal  apliqui  fins  a  final  d’any  una  bonificació
significativa als cànons dels concessionaris del mercats Encants-Fira de Bellcaire,
Encants de Sant Antoni i Dominical de Sant Antoni, i que els ajorni el pagament de
cànons previst per principis de juliol.

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/974) Que el Govern Municipal mantingui la gratuïtat del servei telefònic
d’atenció  a  autònoms  i  empreses  que  ofereix  Barcelona  Activa  fins,  al  menys,  la
finalització de l’any 2021 per a facilitar les gestions i consultes durant tot el període de
recuperació.

Del Grup Municipal Partit Popular:

14. – (M1923/972)  Que  el  Govern  Municipal  habiliti  una  línia  extraordinària  d’ajudes  a
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petites i mitjanes empreses de la ciutat per a la realització de proves de detecció de la
COVID-19 entre els seus treballadors.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

15. – (M1923/969)  Que  l’Ajuntament  busqui,  en  col·laboració  amb  el  Consorci  de  la  Zona
Franca, un nou aliat industrial del sector automobilístic per a l’espai que deixarà Nissan
a la Zona Franca amb criteris sostenibles i tecnològicament avançats basats en la
propulsió per hidrogen i la conducció autònoma.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/949) Quants negocis del sector de la restauració s'han vist beneficiats de les
mesures per al foment de l'activitat econòmica i l'ampliació de l'aforament a dia
d'avui?

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/976)  Quins  fons  s’han  posat  a  disposició  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per
part de les administracions autonòmica, nacional i europea per a afrontar la
recuperació social i econòmica derivada del Covid19 i quines són les previsions de
recursos que es rebran per  part  d’aquestes administracions tant  per  aquest  any 2020
com per 2021?

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/973) Creu el Govern Municipal que les esmentades declaracions de
l’Alcaldessa  Ada  Colau  ajuden  a  crear  un  clima  propens  per  al  manteniment  de  la
fàbrica de Nissan a Barcelona així com l’arribada d’altres empreses multinacionals a la
nostra ciutat?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/981)  -       Quin  serà  l’impacte  pressupostari  per  a  l’Ajuntament  de  la
bonificació aplicada a la taxa per utilització privativa de la via pública (taxa de
terrasses),  del  descompte  que  s’aplicarà  pel  temps  en  què  els  establiments  hagin
hagut  d’estar  tancats  i  la  previsió  d’ingresos  per  l’activitat  sancionadora?  En  aquest
sentit,  i  per  saber  l’impacte  econòmic  inicial  de  la  Covid-19  sobre  el  teixit  productiu,
amb les dades disponibles de les sol·licituds per ampliar les terrasses, quants locals
amb aquesta possibilitat han obert i quin percentatge dels negocis encara no han
realitzat l’obertura?
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Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/946)  Que  s’informi  de  l’estat  d’execució  de  la  Proposició  atès  a  la  Comissió
d’Economia  i  Hisenda en data  17  de setembre de 2019  amb el  següent  contingut: La
Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  Govern  municipal  a  constituir,  en  el
termini d’un mes, un grup de treball format pels grups municipals i els agents implicats
per  elaborar  una proposta de taxa municipal  d’ús  del  domini  públic  a  les  plataformes
de comerç electrònic en un termini aproximat de 6 mesos. La totalitat de la seva
recaptació es destinarà a polítiques de foment del comerç de proximitat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/960) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició
aprovada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 20 de maig de 2020, amb el següent
contingut:  (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.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


