Secretaria General

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JULIOL DE 2020
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 17 de juny de 2020
II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

Pla d’Impuls a l’Ocupació davant impacte del COVID-19.

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. –

(FD 2020-07/09) RATIFICAR la modificació dels articles 2, 3, 5, 10.2, 12, 13.2, 13.5,
16.1, 16.3 i 19.1 dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation, aprovada pel seu Patronat en la sessió del 5 d’abril de 2019, que
s’incorpora en l’expedient administratiu.

3. –

(2018/239) APROVAR l’acord transaccional i l’esmena número 2 del contracte subscrit
entre el Ministerio de Industria, Turismo i Comercio del Reino de España, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i
Turisme de Barcelona, que té per objecte l’extensió de la vigència contractual fins l’any
2024; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 5.000.000,00 euros a favor de la
Fundació Mobile World Capital Barcelona amb NIF G 65760431 amb càrrec al
pressupost i partida indicats en aquest mateix document per l’any 2023.

4. –

(DP-2020-27844) ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de
domini públic situada al carrer Victor Colomer núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex,
destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en
règim de lloguer per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant
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un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per
aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament;
FORMALITZAR-LO d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i
FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
5. –

(DP-2020-27845) ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de
domini públic situada al carrer Fernando Pessoa núm. 53-55 (parcel·la J del Sector de
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex,
destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en
règim de lloguer, i una escola bressol en planta baixa que serà retornada a la
Corporació municipal; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini
de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada
l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LO
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
6. –

(DP-2020-27829) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial signada en data
23 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, 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, a
partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de la societat adjudicatària JCDecaux España S.L.U., tot l’anterior en
aplicació del decret de l’Alcaldia de 14 de maig de 2020 ratificat per acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal de 20 de maig de 2020;
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

7. –

(DP-2020-27830) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial signada en data
23 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, 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,
a partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de la societat adjudicatària JCDecaux España S.L.U., tot l’anterior en
aplicació del decret de l’Alcaldia de 14 de maig de 2020 ratificat per acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal de 20 de maig de 2020;
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
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realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
8. –

(DP-2020-27831) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial signada en data
30 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, 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, a partir del dia 21 de
juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de la
societat adjudicatària Clear Channel España S.L.U., tot l’anterior en aplicació del decret
de l’Alcaldia de 14 de maig de 2020 ratificat per acord de la Comissió d’Economia i
Hisenda del Consell Municipal de 20 de maig de 2020; NOTIFICAR el present acord a
l’empresa contractista; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

c) Proposicions
V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/1080) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a
activar mesures de suport al sector turístic per fer front a la crisi del Covid, amb
l’objectiu de mantenir la ocupació, assegurar el manteniment de les empreses i
estimular la demanda turística. Les principals mesures haurien de ser: a) Reclamar al
govern de l’Estat i els grup polítics del Congreso que s’allarguin els Expedients de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de força major, com a mínim, fins a finals d’any
2020. b) Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per garantir la
capacitat de decisió sobre el destí final dels Fons Europeu de Reconstrucció que s’han
de destinar al sector turístic, en aplicació del principi de subsidiarietat. c)
Incrementar els recursos disponibles de Turisme de Barcelona per tal de reforçar la
promoció de Barcelona com a destinació turística segura i de qualitat.

Del Grup Municipal Ciutadans:
10. –

(M1923/1070) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a
desenvolupar mitjançant Barcelona Activa, un Pla d'Ocupació (Programa Barcelona
Reactiva-T), destinant un pressupost mínim de 10 milions d'euros, amb l'objectiu de
potenciar la recuperació econòmica de la ciutat també a nivell de generació de llocs de
treball, en tots els sectors i col·lectius, amb especial atenció a aquells que tenen una
dificultat afegida a l'hora de trobar feina com els joves o els majors de 50 anys. Aquest
pla es posarà en marxa mitjançant totes les eines disponibles, inclosa una aplicació
digital d'intermediació entre empreses i persones en cerca d'ocupació, i s'activarà
durant aquest any 2020, ampliant-se fins la recuperació dels nivells d'ocupació
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anteriors a la crisi de la Covid-19, dotant-lo pressupostàriament de forma suficient en
cada nou exercici.

Del Grup Municipal Partit Popular:
11. –

(M1923/1058) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal i
als grups polítics a comprometre’s a incloure una reducció substancial de la taxa de
terrasses i vetlladors en les Ordenances Fiscals per l’any 2021 amb l’objectiu de
facilitar la recuperació econòmica del sector de la restauració de la ciutat.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
12. –

(M1923/1052) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: PRIMER.- Instar al Govern espanyol a derogar mitjançant Reial Decret Llei en el
termini màxim de 15 dies l’article 18.3 del Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral pel que es modifica l’article 51 de
l’Estatut dels Treballadors. SEGON.- Instar al Govern espanyol a complir amb les
promeses electorals i els compromisos adoptats i derogar íntegrament en el termini
màxim de 2 mesos el Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per
a la reforma del mercat laboral. TERCER.- Instar al Govern espanyol a derogar
íntegrament en el termini màxim de 2 mesos la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de
mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. QUART.- Informar d’aquests
compromisos al Govern espanyol i als Grups Parlamentaris representats en el Congrés
dels Diputats i el Senat.

c) Precs
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
13. –

(M1923/1078) Que el govern municipal realitzi un programa de suport, promoció i
acompanyament de l’artesania local de la ciutat tenint en compte la singularitat i la
pluralitat del sector, i que explori, donada la concentració d’artesans existent al Poble
Espanyol, la possibilitat de poder en l’esmentat emplaçament crear un espai
d’exposició i formació dels oficis artesans.

14. –

(M1923/1081) Que el govern municipal es comprometi a treballar amb les
administracions competents en la regulació d’un règim sancionador que s’ocupi de
revisar i sancionar les males praxis i fer que es compleixin els terminis de pagament en
la legislació vigent, per tal d’afavorir la competitivitat de microempreses i pimes i
millorar la seva capacitat de finançament.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
15. –

(M1923/1072) Que el Govern Municipal posi en marxa i doti, amb caràcter d’urgència i
amb un pressupost mínim de 3 milions d’euros, un programa d’avals destinat a pimes i
autònoms, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament per a garantir la seva
activitat i liquiditat els pròxims mesos.

16. –

(M1923/1071) Que el Govern municipal reprengui la taula de comerç emblemàtic amb
la resta de partits i realitzi accions encaminades a dissenyar un pla específic de
protecció del comerç emblemàtic amb ajuts perquè puguin continuar la seva activitat.

Del Grup Municipal Partit Popular:
17. –

(M1923/1059) Que el Govern Municipal convoqui en una mateixa taula a comerciants,
veïns i partits polítics per a consensuar qualsevol actuació que afecti el transit rodat a
la Via Laietana i evitar així qualsevol impacte negatiu en l’activitat comercial de la
zona.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
18. –

(M1923/1062) Que l’Ajuntament doni continuïtat a la implementació de les
conclusions de la Taula d’Economia Digital més enllà del Pacte per Barcelona
consolidant l’espai de diàleg i proposta entre entitats, govern i grups polítics.

d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
19. –

(M1923/1053) Quines mesures prendrà el Govern municipal -i amb quin calendariper tal de potenciar el Programa Làbora i garantir la seva extensió a l’àmbit
metropolità?

20. –

(M1923/1051) Quins són els criteris de selecció de les activitats que s’inclouen a la
nova plataforma marketplace.barcelona per a la reactivació del turisme a la ciutat de
Barcelona?

Del Grup Municipal Partit Popular:
21. –

(M1923/1060) Quines accions està adoptant i té previst dur a terme el Govern
Municipal per a lluitar contra la venda ambulant il·legal als carrers de Barcelona?
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
22. –

(M1923/1063) Tenint en compte la situació econòmica i la incertesa futura, el govern
municipal ha pensat ampliar aquesta reducció a la taxa que s'aplica a les llicències per
a la concessió de terrasses més enllà de l’any 2020?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
23. –

(M1923/1079) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la
proposició aprovada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 19 de febrer de 2020, amb
el següent contingut: (M1923/603) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al
govern municipal a: 1. Incloure de manera explícita a la Memòria d’avaluació de
l’impacte normatiu l’efecte sobre la competitivitat de les microempreses i pimes de les
ordenances i els reglaments. 2. Incloure a la Memòria d’avaluació de l’impacte
normatiu el càlcul de les càrregues administratives i el seu impacte com a
conseqüència de noves ordenances i reglaments. 3. Introduir un “Test de pimes”
seguint les recomanacions de la Comissió Europea que avaluï l’impacte de les
iniciatives normatives (ordenances i reglaments) sobre les pimes. S’haurà d’adjuntar a
totes les ordenances i reglaments que tinguin incidència directa o indirecta en
l’activitat econòmica, i haurà d’incloure: la identificació de la població d’empreses
afectades, consulta al sector afectat, mesurament de l’impacte sobre les pimes i les
mesures a adoptar per mitigar l’impacte quan aquest sigui desproporcionat sobre les
pimes.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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