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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D'OCTUBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de setembre de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

10. – (DP-2020-27897) MODIFICAR el pacte quart (cànon) del document de formalització de
la  concessió  d’us  privatiuque  té  per  objecte  la  conservació,  subministrament,
instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la
ciutat de Barcelona, subscrit el 27 de juny de 2016 amb la societat Clear Channel
España S.L.U., de conformitat amb els informes de la Direcció de Serveis de Planificació
i  Coordinació  de  Patrimoni  de  data  1  i  6  d’octubre  de  2020  respectivament,  que
consten a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorporen al present acord, en el
sentit i pels conceptes següents: a) ESTABLIR un cànon pel període prorrogat de la
concessió  per  import  de  5.812.500.-  €;  b)  ESTABLIR  un  reforç  del  manteniment  per
import  de  369.783,06.-  €;  c)  ACCEPTAR  l’oferiment  a  cost  zero  per  un  total  de  9
campanyes de la realització del disseny de les creativitats i producció de la cartelleria
dels  6  circuïts  que  té  a  la  seva  disposició  l’Ajuntament  de  Barcelona;  i  d)  MANTENIR
l’import  d’inversió  (750.000.-  €)  i  de  manteniment  (1.947.939,32.-  €);  MANTENIR
inalterables  la  resta  de  pactes  de  l’esmentat  document  i  la  seva  remissió  al  Plec  de
clàusules regulador de la concessió; FORMALITZAR la modificació en document
administratiu; 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 Esquerra Republicana:

11. – (M1923/1335)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
acorda: Instar el Govern Municipal a prendre les següents mesures durant el temps
d’aturada  de  l’activitat  econòmica:  PRIMER.-  Suspendre  les  taxes  i  estudiar  la
suspensió  de  la  resta  de  tributs  municipals  durant  els  períodes  d’aturada  d’activitat
econòmica com a conseqüència de la contenció de la pandèmia. SEGON.- Fomentar i
promocionar  a  través  de l’Institut  Municipal  d’Hisenda (IMH) els  acords  d’ajornament
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d’impostos  i  informar  de  forma  proactiva  d’aquesta  possibilitat  a  les  empreses  i
autònoms  de  la  ciutat  afectades  directament  per  l’aturada  de  l’activitat  econòmica
com conseqüència de la contenció de la pandèmia. TERCER.- Informar de forma
proactiva,  des  dels  serveis  de  l’Oficina  d’Atenció  a  les  empreses,  de  mesures  com els
ERTOs per impediment, permetent així la bonificació al 100% de la quota de la
Seguretat  Social  dels  treballadors  i  treballadores.  QUART.-  Instar  l’Estat  a  prendre
mesures  en  l’àmbit  fiscal  que  permetin  l’alleujament  de  la  càrrega  fiscal  per  a
autònoms i PIMES, i a exonerar de forma directa, i sense necessitat de tramitació, la
quota  de  la  Seguretat  Social  del  règim  d’autònoms  per  a  les  persones  professionals
vinculades directament als sectors afectats.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1313)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
presentar a partir d’ara, a cada sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda, un informe
mensual  de  gestió,  de  retiment  de  comptes  i  d’impacte  de  les  mesures  de  suport  a
l’activitat  econòmica  que  s’han  dut  a  terme  des  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
Barcelona Activa i altres empreses municipals. Caldrà especificar totes les mesures
impulsades, i per a cadascuna de les mesures impulsades, el calendari previst, el
pressupost  que  s’hi  ha  destinat  i  el  pressupost  que  s’ha  executat,  el  número  de
beneficiaris als que s’ha arribat i els es pretenia arribar, per tant, el resultant obtingut i
els punts de millora a desenvolupar.

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/1328)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda:  Primer.-  El  reconeixement
dels  sectors  de  l’oci  nocturn,  hostaleria,  restauració  i  locals  musicals  com  a  sectors
d’especial  afectació,  donat  que  les  característiques  de  la  pandèmia  han  suposat
restriccions per a aquests locals que impedeixen el normal desenvolupament de la
seva activitat i estant posant en perill la viabilitat dels negocis i el manteniment dels
llocs  de  treball  que  d’ells  en  depenen.  Els  sectors  d’especial  afectació  seran  objecte
d’un seguiment específic  i  del  desenvolupament de mesures reforçades i  adaptades a
la seva problemàtica. Segon.- L’elaboració d’un Pla específic d’ajuts per a les empreses
i  autònoms  d’aquests  sectors  que,  per  les  seves  característiques,  són  especialment
vulnerables en aquesta situació. El Pla haurà de contenir tant ajuts directes i facilitació
de liquidesa mitjançant avals, com el reforç i ampliació de programes existents
adreçats  a  aquests  col·lectius.  Tercer.-  L’articulació  de mesures  fiscals  de bonificació  i
exoneració  d’impostos  i  taxes,  amb  l’objectiu  de  pal·liar  la  situació  econòmica  dels
negocis  d’aquests  sectors.  En  especial,  la  presentació  d’una  proposta  d’ordenança
fiscal d’ocupació de via pública per a terrasses i vetlladors que exoneri el pagament de
la taxa municipal a aquestes empreses durant l’exercici 2021 i durant la duració de les
restriccions d’aforament. Aquesta proposta serà presentada a la Comissió d’Economia i
Hisenda  de  forma  separada  a  la  resta  d’ordenances  fiscals  per  assegurar  la  seva
aprovació  amb  caràcter  d’urgència  amb  el  major  consens  possible  dels  grups
municipals.  Quart.-  L’estudi  i  posterior  modificació  o  proposta  de  modificació  de  la
corresponent normativa municipal i/o autonòmica, en el seu cas, per permetre la
concessió  de llicències extraordinàries i temporals com bar i/o cafeteria als locals d’oci
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nocturn, restauració i locals musicals, amb la finalitat que aquests empresaris puguin
desenvolupar  la  seva  activitat  en  aquestes  circumstàncies  excepcionals  a  l’empara
d’una  doble  llicència  i  que  aquestes  puguin  ser  concedides  d’una  forma  àgil,
minimitzant  els  processos  administratius  i  contribuint  al  manteniment  de  l’activitat 
econòmica i  de l’ocupació en aquest sector. Cinquè.- La concessió, així  mateix, com a 
resultat  de  l’autorització  de  les  llicències  esmentades  en  el  punt  anterior,  dels
corresponents  permisos  d’ús  de  l’espai  públic  per  a  la  instal·lació  de  terrasses  pels
establiments interessats mitjançant declaració responsable. Sisè.- Instar el govern
d’España,  concretament al  Ministerio de Industria,  Comercio y Turismo, a l’elaboració
d’un  Pla  de  suport  per  al  sector  de  l’oci  nocturn,  hostaleria,  restauració  i  locals
musicals  que,  entre  d’altres  mesures,  contingui  l’extensió  de  l’ajornament  del
pagament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries sobre els préstecs
personals,  la  recuperació  de  la  prestació  extraordinària  per  cessament  d’activitat  per
als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin caure els seus ingressos per les
restriccions  que  siguin  decretades  per  les  autoritats  sanitàries  i  l’ampliació  dels  ajuts
extraordinaris per als ERTOs fins al moment que es pugui recuperar la situació prèvia a
l’impacte  de  la  crisi  de  la  COVID-19.  Setè.-  Instar  el  govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya a elaborar i presentar, amb la màxima brevetat possible, un Pla de rescat
econòmic  amb  ajudes  específiques  per  al  sector  de  l’oci  nocturn,  hostaleria,
restauració i locals musicals, per evitar que aquestes empreses i els llocs de treball
desapareixin i que puguin fer front a aquesta greu crisi econòmica. Vuitè.- Instar el
govern de la Generalitat de Catalunya a acatar i aplicar les resolucions del TSJC, en
relació  a  les  resolucions  sobre  el  tancament  dels  locals  d’oci  nocturn,  hostaleria,
restauració i locals musicals, i garantir-los la seguretat jurídica. Novè.- Traslladar
aquests acords al govern de la Generalitat, al Gobierno de España i a las Cortes
Generales,  a  la  Federació  Catalana  de  Locals  d’Oci  Nocturn  (Fecalon),  a  la  Federació
Catalana  d’Associacions  de  Restauració  i  Musicals  (Fecasarm)  i  al  Gremi  de
Restauració, i es doni compte a la resta de grups municipals de les mesures que
s’adoptin d'acord amb aquests.

EL SECRETARI GENERAL
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