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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE JUNY DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de maig de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

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
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.

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació  tenen  naturalesa  d’actes  d’impuls  polític  de  l’acció  del  govern  i  no
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produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

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
programa 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
programa  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
sostenibilitat.  SEGON.-  Instar  al  SOC  la  creació  d’una  unitat  especialitzada  en
l’ocupació  dels  professionals  dels  sectors  culturals  i  creatius  per  tal  d’afavorir,  entre
d’altres,  la  inserció  laboral  dels  emprenedors  formats  en  els  diversos  programes  de
formació, promoció, tecnificació i acceleració empresarial desenvolupats per
Barcelona Activa. Generar, a tals efectes, les complicitats necessàries entre el SOC i
Barcelona Activa  per  crear  i  consolidar  estratègies  d’inserció  laboral  en  l’àmbit  de  les
indústries creatives a escala local, nacional i europea.

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:  1.-  Presentar  un  pla  de  reactivar  l’activitat  econòmica  que
prioritzi les mesures dirigides a aquells negocis que han vist afectada severament la
seva activitat econòmica arran de la pandèmia. 2.- Aprovar un pla de xoc de llicències,
dotant-lo dels recursos necessaris per agilitzar la tramitació de llicències i facilitar
l’activitat  econòmica.  3.-  Difondre  al  màxim  les  mesures  aprovades  per  fomentar  la
rebaixa del lloguer dels locals comercials i de restauració, avaluar-ne conjuntament
amb  el  sector  la  seva  eficàcia  i,  si  s’escau,  introduir-ne  de  noves.  4.-  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. 5.- 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.
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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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