Secretaria General

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JULIOL DE 2020
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de juny de 2020
Part Decisòria / Executiva

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
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
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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.
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
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
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 el 31 de
desembre de 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, i amb
el compromís d’incloure la ciutat de Barcelona com a receptora finalista ateses les
seves especificitats com a destí de turisme urbà de primera importància nacional. 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
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
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facilitar la recuperació econòmica del sector de la restauració de la ciutat.

Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.
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 amb la màxima celeritat i
mitjançant Reial Decret Llei 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 el Reial DecretLlei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
amb la màxima celeritat. TERCER.- Instar al Govern espanyol a derogar íntegrament i
amb la màxima celeritat 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.
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