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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE DESEMBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 18 de novembre de 2020

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Per a una alimentació sostenible.2020-2021. 

c) Informes

2. – Estat d'execució de la Mesura de Govern d'Impuls de les indústries creatives aprovada 
en el Plenari del Consell Municipal el 25 d'octubre de 2019. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions

3. – (28/2020) RATIFICAR el decret d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020, relatiu a 
l’aplicació de mesures excepcionals en relació a la taxa d’ocupació o aprofitament del 
domini públic municipal per les fires tradicionals. 

b) Propostes d'acord

4. – (03 OOFF2020-Recàrrec IEET) RESOLDRE l’al·legació presentada a l’ordenança fiscal 2.2 
reguladora del Recàrrec a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics per a 
2021 i exercicis successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal 
el 23 de setembre de 2020, en el sentit de l’informe que figura a l’expedient. APROVAR 
definitivament l’esmentada ordenança fiscal per a l’exercici 2021 i successius. 
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’ordenança fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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5. – (EM 2020-12/19) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades 
municipals sotmeses a auditoria obligatòria de conformitat amb la normativa mercantil 
o d’auditoria de comptes, Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA i Barcelona Activa, SAU SPM, auditors de cadascuna 
d’elles per als exercicis 2020, 2021 i 2022 a Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, SA. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, 
auditors dels seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2020, 2021 i 2022 a 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (450/20) APROVAR, el Mecanisme per l’Energia Sostenible, que es dotarà amb 50 
milions d’euros del pressupost dels anys 2021, 2022 i 2023, amb la finalitat de 
permetre acompanyar i accelerar la transició energètica i sostenible de tot el parc 
d’habitatges i equipaments de la ciutat, generar activitat econòmica i ocupació i 
impulsar la innovació empresarial. APROVAR la Memòria Tècnica del Mecanisme per 
l’Energia Sostenible. APROVAR les Bases del procediment per a l’homologació 
d’inversors privats per a la realització d’inversions de caràcter financer mitjançant el 
Mecanisme per l’Energia Sostenible, així com els seus Annexes. PUBLICAR les bases al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la Gaseta municipal i a la web de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

7. – (DP-2020-27879) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Consell de Cent núm. 553, amb el núm. del codi 
d’activitat 77, formulada pel senyor Manuel Heras Solanilla i, en conseqüència, 
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap 
classe a favor del titular de la concessió. 

8. – (DP-2020-27852) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Alfambra núm. 20, amb el núm. del codi d’activitat 
3, formulada pel senyor Marcos Bernal Ros i, en conseqüència, DECLARAR extingida 
l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves 
instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del 
titular de la concessió. 

9. – (DP-2020-27815) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 
municipal del quiosc situat al carrer Puigcerdà núm. 293, amb el núm. del codi 
d’activitat 224, formulada per la senyora Montserrat Muñoz Monteserin i, en 
conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la 
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o 
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 
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10. – (Bonificació IBI habitatges lloguer social 2020) DECLARAR d’utilitat municipal els 
habitatges de lloguer social que gestiona directament l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB), els de la Borsa de lloguer del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona, els del Programa de cessió promogut pel mateix Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona que gestiona la Fundació Hàbitat 3, i els destinats a lloguer 
social que gestiona l’IMHRB i que formen part del Programa municipal de Transició a 
l’Habitatge a través dels HUT’S, d’acord amb la relació que figura a l’expedient, i als 
efectes del que preveu l’article 9.10 de l’ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de 
l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2021 i següents. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/1539) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
iniciar una campanya que tingui per objectiu incentivar la demanda en establiments de 
la ciutat a través de bonificar la compra ciutadana en comerços de proximitat adherits 
a la mateixa. La campanya, en la línia que han fet altres municipis catalans, premia amb 
un val de 20€ per unitat familiar per cada 100€ de compra en els comerços adherits 
(import repartit com a mínim entre 4 establiments). Un val que es podrà bescanviar un 
cop acaba la campanya en els establiments que hagin participat. Per poder ser 
beneficiari d’aquesta campanya és necessari estar empadronat a Barcelona. Barcelona, 
15 de desembre de 2020 

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/1557) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a reorientar 
una part important dels recursos extraordinaris que ha anunciat com a ingressos en el 
projecte de pressupostos per al 2021 i que ha decidit destinar únicament a inversions 
(capítols 6 i 7 de despeses), prioritzant les següents mesures: Primer.- La reducció del 
tipus general de l'IBI amb l'objectiu de revertir la pujada del 5,5% en el rebut aprovada 
en les Ordenances Fiscals per al 2020 amb l'eliminació dels "topalls". Segon.- La 
bonificació de l'IBI i l'IAE, i aplicar la reducció del 50% del preu públic de recollida de 
residus als sectors més afectats per la crisi de la Covid-19 com el sector hoteler, el 
comerç, la cultura, l'oci i la restauració. Tercer.- L'exoneració del pagament de la taxa 
de terrasses al sector de l'hostaleria i la restauració durant l'any 2021. Quart.-
L'ampliació dels recursos destinats als ajuts als col·lectius més vulnerables, ampliant els 
criteris per augmentar el nombre de persones beneficiades pel Fons d'Emergència 
Social i reduint les tarifes de les escoles bressol municipals. Cinquè.- L'ampliació dels 
recursos destinats a l'ocupació i als sectors econòmics més afectats. Sisè.- L'augment 
de les partides necessàries per realitzar una àmplia campanya de recuperació del 
turisme nacional i internacional, quan s'eliminin les restriccions als viatges, recuperant 
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així, la marca Barcelona i potenciant la ciutat com a destinació turística, de cultura, 
compres, arquitectura, gastronomia i esports.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1528) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a estudiar 
l’adopció de mesures d’urgència per garantir la supervivència i viabilitat futura del 
sector dels establiments hotelers de la ciutat, en la línia de les bonificacions i 
aplaçaments de tributs oferts en altres ciutats de la resta d’Espanya. I a presentar una 
mesura de govern específica sobre el sector a la propera Comissió d’Economia. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1550) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda 
instar el Govern espanyol, el Consell Europeu i els membres del Parlament europeu a: 
PRIMER.- Que no aprovin aquest acord de Comerç i Inversió entre la UE i Mercosur, i 
en el seu lloc promoguin acords comercials que s'ajustin als drets socials i les normes 
ambientals, que tinguin mecanismes per fer efectius els drets laborals, els drets 
humans, els serveis públics, l’equitat de gènere, la protecció del clima i de tots els 
éssers vius en particular, reorientant així el comerç de la UE, de manera que fomenti 
els objectius de la política social, ambiental i climàtica, així com l'Acord de París i el 
Conveni sobre la Diversitat Biològica. SEGON.- Donar suport als pobles indígenes i 
altres pobles en risc de l'Amazònia en la protecció de l'ecosistema que la selva 
amazònica proporciona a la població mundial, defensant els seus drets, en lloc 
d'amenaçar la seva existència mitjançant incentius per a l'apropiació de terres i la tala 
il·legal, així com reduccions aranzelàries per a la indústria de la carn, la soja i el sucre. 
TERCER.- Potenciar canvis en la política agrària europea, que enforteixin els sistemes 
agroecològics i a la pagesia locals, que protegeixen el clima i la biodiversitat -tant en els 
països de la UE com en els del Mercosur- a fi de permetre un comerç agrícola 
complementari basat en la sobirania i la sostenibilitat alimentària. QUART.- Que es 
garanteixi una política comercial de la UE que inclogui mecanismes per fer complir les 
normes de sostenibilitat acordades, prohibint com a mesura d'urgència l'entrada de 
productes d'empreses responsables de desforestació, desplaçament i violació de drets 
humans i normes ambientals, i permetent que es congelin els incentius comercials en 
el cas que s'infringeixin aquestes normes i donant suport a la legislació sobre la 
diligència deguda en la cadena de subministrament, inclosos mecanismes de sanció 
tant a nivell de la UE com dels Estats membre, així com a l’aprovació de la proposta de 
Tractat Vinculant de l’ONU sobre empreses transnacionals i drets humans, en la línia 
del que expressen les Resolucions del Parlament de Catalunya, aprovades per 
unanimitat el 3 de novembre de 2016 i el 11 de abril de 2019. CINQUÈ.- Que els acords 
comercials de la UE es negociïn de manera democràtica i transparent, fent partícip a 
totes les fases de negociació al Parlament Europeu, als parlaments i congressos dels 
Estats membre, a les autoritats locals i a la societat civil, exigint a les parts 
negociadores un procés igualment transparent i democràtic i establint avaluacions 
bilaterals d'impacte social i ambiental. 
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Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/1541) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Instar a la Generalitat de 
Catalunya a aixecar immediatament el tancament de centres comercials i permetre la 
seva reobertura consensuant amb el sector tots aquells requisits que permetin complir 
amb les mesures sanitàries necessàries per fer front a la pandèmia de la COVID-19. 2. 
Exigir a la Generalitat de Catalunya que es comprometi a destinar, tant en l’aturada 
actual com en possibles tancaments futurs causats per la pandèmia, les ajudes 
econòmiques directes suficients al rescat del sector. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1551) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori el càlcul estadístic que permeti 
analitzar el nivell de riquesa generat per la ciutat tenint en compte l’efecte provocat 
per l’anomenat “commuting”, és a dir, que calculi la riquesa generada per les persones 
treballadores residents a Barcelona, i que s’adjunti l’explicació pertinent sobre la 
divergència en el càlcul amb l’IDESCAT. 

17. – (M1923/1552) Que el Govern municipal, a través de Barcelona Activa, elabori Plans 
d’ocupació per a persones majors de 60 anys i que hagin estat expulsades del mercat 
laboral, amb l’objectiu de què aquestes persones puguin accedir a una jubilació digna. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/1544) Que el govern municipal crei un Fons amb l’objectiu de reforçar la 
solvència de les petites i mitjanes empreses de la ciutat a través de la seva 
recapitalització via préstecs participatius. 

19. – (M1923/1540) Que el govern municipal presenti en la propera comissió d’economia, la 
de gener, un estudi de la campanya de promoció de turisme internacional. Volem 
saber: quin és el calendari d’actuacions que es preveuen, quin és el pressupost que es 
pensa destinar, a quins mercats anirà destinada la campanya, quin serà el missatge i 
quina és la previsió de retorn que es contempla de la campanya. Barcelona, 15 de 
desembre de 2020.

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/1555) Que el Govern Municipal elimini durant l'any 2021 de l'Ordenança Fiscal 
3.10, de taxes per la utilització privativa de domini públic municipal, la categoria 0 de 
via pública als efectes d'instal·lació de terrasses, atès que no existeix l'efecte de major 
concurrència de públic pel turisme en què es va basar la inclusió d'aquesta nova 
categoria, generant això un greuge comparatiu per als negocis d'aquestes zones.
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21. – (M1923/1556) Que el Govern Municipal impulsi, amb les principals associacions i 
entitats de treballadors autònoms, els acords o convenis necessaris amb l'objectiu de 
promoure i intensificar l'assessorament especialitzat a autònoms amb dificultats 
econòmiques i incentivar la modernització i digitalització dels seus negocis, amb 
l'objectiu d'augmentar la seva competitivitat i garantir la continuïtat dels mateixos i els 
llocs de treball que generen.

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1543) Que el Govern Municipal: 1. Reclami al Govern Central la suspensió o 
ajornament fins a desembre de 2022 dels deutes i obligacions amb l’Estat que els 
establiments no poden afrontar en la situació de tancament actual. 2. Exigeixi a la 
Generalitat de Catalunya que es comprometi a augmentar les ajudes econòmiques 
directes al rescat del sector. 3. Insti a la Generalitat de Catalunya a permetre la 
reobertura de locals d’oci nocturn per a l’exercici d’activitats equiparades a aquelles 
que exerceixen els locals que actualment tenen permès obrir i complint amb les 
mesures sanitàries necessàries per a fer front a la pandèmia de la COVID-19. 

23. – (M1923/1542) Que el Govern Municipal posi a disposició del sector de la restauració 
una línia d’ajudes destinada a la compra de material per a terrasses durant la 
temporada d’hivern (estufes, mantes, etc.) per tal de promoure el consum a l’exterior. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1526) Que el govern municipal ordeni la revisió de l’informe econòmic 
corresponent a la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal i la prestació d’altres serveis i, d’acord amb la realitat econòmica i 
turística actual, plantegi segons calgui una modificació de la categoria de zona de les 
diferents ubicacions de la ciutat. I que aquesta revisió de la zonificació es faci buscant 
l’acord amb el sector. 

25. – (M1923/1527) Sol·licitem al govern municipal que estableixi, per a cada una de les 
ordenances fiscals, un protocol d'actuació sobre la manera en què l’afectaria un nou 
estat d'alarma o una situació de noves restriccions d’activitat, amb l’objectiu d’oferir 
als diferents agents econòmics un marc estable i previsible en el qual desenvolupar la 
seva activitat. 

d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/1535) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió 
d’Economia i Hisenda en data 11 de desembre de 2019 amb el següent contingut: 
(M1923/359) Que en el marc de l’aprovació de la regulació dels preus públics de 
l’Ajuntament de Barcelona que s’aproven en Comissió de Govern es treballi 
conjuntament amb tots els agents implicats una tarifa per a joves de 18 a 29 anys en 
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els equipaments esportius municipals, a partir de l’any 2021, amb un descompte de 
mínim el 33% del preu de la quota d’adult. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/1548) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 21 d'octubre de 2020, amb 
el següent contingut: (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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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