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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de juliol de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/1191) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria
pressupostària,  perquè  exposi  quina  és  l’execució  del  Pressupost  General  de
l’Ajuntament de Barcelona del 2020  amb data actual.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/1197) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’explicar
quin és el nombre de negocis que han tancat en els barris més cèntrics de Barcelona a
dia d’avui i quines són les previsions de cara a final d’any, quines mesures concretes es
duran a terme per revitalitzar el teixit econòmic del centre de la ciutat i incrementar-hi
el nombre de visitants i de públic local, i de quina manera es pensa ajudar a aguantar
els negocis que segueixen oberts.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (S1/D/2020-778) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 28 de juliol de 2020, que té per
objecte establir mesures complementàries a les previstes de forma genèrica pel Decret
d’Alcaldia  de  14  d’abril  de  2020  sobre  les  afectacions  en  matèria  patrimonial
municipal.  En concret, les mesures i els criteris establerts en el present decret amb
ocasió de l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada amb la COVID-19
afecten exclusivament als quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics.
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4. – (03  OOFF2020  Recàrrec  IEET)  APROVAR  provisionalment  l’ordenança  fiscal  2.2
reguladora  del  Recàrrec  a  l’Impost  sobre  les  Estades  en  Establiments  Turístics  per  a
2021  i  exercicis  successius,  d’acord  amb  el  text  que  figura  a  l’expedient;  SOTMETRE
l’esmentada ordenança fiscal a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
comptadors  des  de  l’endemà  de  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,
dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  l’expedient  i  presentar  les
reclamacions que estimin oportunes; i TENIR-LA PER APROVADA DEFINITIVAMENT en
el supòsit que no es presentin reclamacions.

5. – (carta  alimentaria)  APROVAR  L’Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la  Carta
Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. FACULTAR el Primer Tinent
d’Alcaldia  per  a  què  pugui  efectuar  totes  les  actuacions  encaminades  a  l’efectivitat
d’aquest acord.

6. – (F-2004) AUTORITZAR el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
(IMHAB) a concertar préstecs hipotecaris a llarg termini amb el Banc Santander per un
import màxim global de 19.100.000,00 euros per finançar tres edificis de la promoció
d’habitatges Bon Pastor Fase IV, en les condicions que s'adjunten a l'annex.

7. – (DP-2020-27846) CONSTITUIR un dret real  de superfície a favor de l’Institut Municipal
de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  (IMHAB),  respecte  la  finca  de  propietat
municipal situada al carrer Marroc núm. 180-182, grafiada en el plànol annex, per un
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en
el  termini  màxim de cinc  anys,  i  d’acord amb allò  que disposa l’article  165 i  següents
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament
el  present  acord;  FORMALITZAR  el  dret  d’acord  amb  les  condicions  del  document
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del
Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

8. – (DP-2020-27847) CONSTITUIR un dret real  de superfície a favor de l’Institut Municipal
de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  (IMHAB),  respecte  la  finca  de  propietat
municipal situada al carrer Pallars núm. 477-493, grafiada en el plànol annex, per un
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en
el  termini  màxim de cinc  anys,  i  d’acord amb allò  que disposa l’article  165 i  següents
del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament
el  present  acord;  FORMALITZAR  el  dret  d’acord  amb  les  condicions  del  document
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida

 



CCM 8/20 Economia 3/7

amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del
Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; 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

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/1189)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
acorda: PRIMER.- Exigir al Govern municipal que articuli els mecanismes pertinents per
tal  de  garantir  el  retorn  íntegre  de:  a)  L’excés  de  cobrament  de  la  tarifa  del  servei
d’aigua  per  part  d’AGBAR  pels  consums  acumulats  en  el  darrer  rebut.  b)  L’excés  de
cobrament per part de les Administracions Públiques dels tributs que tenen com a
base  de  càlcul  el  consum de  l’aigua  a  causa  de  l’acumulació  de  consums en  el  darrer
rebut. c)  La part corresponent a la Taxa de recollida de residus domiciliaris regulada
per l’OF 3.18 cobrada abans de l’1 de juliol de 2020 ja que aquesta taxa merita a partir
d’aquesta  data.  SEGON.-  Instar  a  l’Àrea  Metropolitana  a  modificar  l’article  60  del
Reglament  del  servei  metropolità  del  cicle  integral  de  l’aigua  relatiu  als  consums
estimats i regularització per mal funcionament per tal de contemplar com actuar en
situacions excepcionals com l’actual.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/1200)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
suprimir la taxa de recollida domiciliària de residus fins que no s’hagi desplegat un nou
sistema de recollida de residus que permeti bonificar les bones pràctiques i tributar en
funció de la generació.

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/1180) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Procedir a la
devolució dels imports cobrats de la taxa pel servei de recollida de residus municipals
generats en domicilis particulars corresponents al període d'aplicació de l'estat
d'alarma, mitjançant la seva bonificació en la factura següent. Segon.- Reduir en un
50% la quota d'aquesta taxa durant la resta d'exercici 2020, donada la situació
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econòmica actual. Tercer.- Instaurar per a l'exercici 2021 una fórmula equitativa per al
calcul de la taxa, que tingui en compte la capacitat econòmica i l'esforç de separació
de residus que realitzen els ciutadans, deslligant-la del consum d'aigua.

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/1204) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal i
als Grups polítics municipals a: 1.Engegar immediatament el procés per a eliminar la
recentment  creada  “Taxa  de  servei  de  recollida  de  residus  municipal  generats  en
domicilis  particulars”.  2.  Comprometre’s  a  no  establir  una  nova  taxa  per  a  la  mateixa
finalitat fins que no es pugui vincular el seu import a la quantitat de residus
efectivament generats per cada llar i no al rebut de consum d’aigua.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1172) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern Municipal a
estudiar i implementar un pla, en el termini de 6 mesos, per incentivar el trasllat
d’oficines  en  edificis  residencials  cap  a  locals  comercials  buits  a  peu  de  carrer.  En
qualsevol cas, aquesta mesura haurà de recollir les sensibilitats i interessos de les
empreses i professionals situats actualment en pisos per oferir els incentius més
adients.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1187) Que el Govern municipal insti a B:SM, actual gestor del Port Olímpic, a
dur  a  terme  les  accions  suficients  i  necessàries  amb  l’objectiu:  a)  Que  els  preus  dels
lloguers del Moll de Gregal es revisin i acordin amb els restauradors cada quatre mesos
mentre duri la situació actual. b)  Que s’iniciï un pla de promoció comercial de la zona
amb  l’objectiu  d’atraure  el  client  de  proximitat.  c)   Que  es  garanteixi  que  la  zona
esdevingui un espai segur per a la ciutadania.

15. – (M1923/1190) Que el Govern municipal es comprometi a reprendre la ‘taula de Nadal
2020’  entre  Ajuntament  i  comerciants  constituïda  el  passat  mes  de  gener  per  tal  de
consensuar la preparació de la campanya de Nadal 2020.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/1199)  Que  el  govern  municipal  presenti  un  informe  quantificant  l’impacte
econòmic sobre el sector de la restauració de les denegacions de llicències d’ampliació
de  terrasses  –fent  especial  èmfasi  als  districtes  de  Ciutat  Vella  i  Gràcia  pel  seu  alt
volum de denegacions- i que es creï un canal específic per revisar totes aquestes
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denegacions i poder revertir així el greuge econòmic causat a tots aquests negocis.

17. – (M1923/1198) Que el govern municipal dissenyi un pla a curt, mig i llarg termini que
descrigui la Barcelona innovadora que volem en el futur -que permeti situar-la entre
les 10 ciutats més innovadores del món-, i que es defineixi de forma urgent un
programa d’acompanyament  i  reubicació  a  totes  les  iniciatives  existents  al  Canòdrom
que  ho  precisin  de  manera  que  puguin  seguir  aprofitant  les  sinèrgies  que  s’havien
creat entre elles.

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/1181) Que, degut a la importància del sector del taxi en l'ocupació, economia i
consum de la nostra ciutat, el Govern municipal articuli un pla de suport als autònoms
del sector i traslladi a l'Institut Municipal del Taxi la preocupació de la ciutat pel sector.

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/1192)  Que  el  Govern  Municipal  informi  sobre  l’impacte  econòmic  causat  pel
retard en la resposta a les sol·licituds per a instal·lar noves terrasses o ampliar les ja
existents,  des  de  l’entrada  en  vigor  de  la  Fase  1  de  la  desescalada  fins  al  dia  d’avui,
indicant, entre altres aspectes: -       Nombre de sol·licituds rebudes, resoltes,
acceptades  i  denegades,  en  l’àmbit  de  ciutat  i  desglossat  per  districte,  així  com
l’impacte  econòmic  estimat  causat  pel  retard  generalitzat  en  la  resposta  a  les
sol·licituds  i  la  denegació  de  gran  part  d’aquestes.  -       Despesa  destinada  a  les
actuacions  en  vorera  finalitzades  i  en  curs,  en  l’àmbit  de  ciutat  i  desglossada  per
districte. Sol·licitem còpia per escrit de la resposta al prec.

20. – (M1923/1205) Que el Govern Municipal insti al Govern Central a estendre fins a la
Setmana Santa de 2021, els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) per
força major en aquells sectors més castigats per la crisi econòmica i, molt
especialment, en el sector turístic.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

21. – (M1923/1171) Que el Govern de la ciutat, davant la greu situació econòmica que
vivim, materialitzi una revisió completa de les ordenances fiscals i del panorama
tributari  amb la  intenció  d’alleugerir  la  pressió  fiscal  a  la  que estan sotmesos  tant  els
ciutadans com les empreses i autònoms que operen a la ciutat.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/1183) Quina és la previsió d'ingressos per al pressupost municipal
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corresponent a l'exercici 2021 i quin és el desglos en quant a les fons de finançament
previstes per aquests ingressos?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

23. – (M1923/1170) Quina taxa pensa crear el Govern municipal o sota quins paraigües
legals existents pensa el govern proposar aquesta taxa? A quines empreses afectarà
aquest tribut? Gravarà també les transaccions o el transport per a petits comerços? I si
no és així, com busca fer-ho possible, sota quina norma es pot evitar incomplir la
normativa europea defensora de la lliure competència? Gravar aquestes transaccions
no pot provocar un encariment dels productes i serveis per als consumidors finals?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/1188) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió
d’Economia  i  Hisenda,  en  data  15  de  juliol  de  2020  amb  el  següent
contingut:(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
Decret-Llei 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.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/1202)  Que  el  govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda del  17  de  juny  de  2020,  amb el  següent
contingut:  (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:

26. – (M1923/1182) 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 contingut següent: (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
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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.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


