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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'OCTUBRE DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de setembre de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – L'activitat turística a Barcelona: Estiu 2021. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (01 OOFF2022) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2022 i 
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 2.2 Recàrrec a l’Impost sobre Estades en Establiments 
Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de 
prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local i la prestació d'altres serveis a favor d’explotadors de serveis de 
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. 
Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 
serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via 
pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials 
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d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les 
fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua, i 
hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en 
els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals de les vies 
públiques de la Ciutat; IMPOSAR les taxes incorporades a l’ Ordenança fiscal núm. 3.9 
d’acord amb la documentació obrant a l’expedient; SOTMETRE les esmentades 
Ordenances fiscals 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 PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les 
ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions.

3. – (EM 2021-09/24) APROVAR definitivament la modificació del Pressupost de l’exercici 
2021 de l’Institut Municipal d’Informàtica, de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut Barcelona Esports, 
Institut Municipal de Mercats en concepte de crèdit extraordinari, per donar cobertura 
a les despeses de capítol 3 implementades per les entitats financeres i no previstes al 
pressupost. 

4. – (DP-2021-28226) MODIFICAR la condició resolutòria establerta per acord del Plenari 
del Consell Municipal de 22 de desembre de 2017 i en l’acta de cessió gratuïta a favor 
de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) formalitzada 
l’1 de juny de 2018, condició que grava la finca, objecte de cessió de propietat, del 
carrer General Vives núm. 4-6 (registral 34.340 del Registre de la Propietat núm. 8 de 
Barcelona), en el sentit d’establir que el termini de cinc anys atorgat per a dur a terme 
la construcció, instal·lació i posada en funcionament de la promoció d’habitatges 
començarà a comptar amb efectes 5 de juliol de 2021, data de formalització per part 
de l’IMHAB de l’escriptura de constitució del dret de superfície a favor de la 
cooperativa Torrent Viu SCCL, amb aquesta finalitat; i FACULTAR l’Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

5. – (DP-2021-28235) INCORPORAR, VINCULAR i DESTINAR el solar situat al carrer Doctor 
Letamendi núm. 99-101 (finca registral 19.443 del Registre de la Propietat núm. 11 de 
Barcelona), els immobles situats al carrer Doctor Letamendi núm. 103 (finca registral 
6.789 del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), al carrer Mont-ral núm. 37 
(finca registral 6.914 del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), i al carrer 
Mont-ral núm. 39-41 (finca registral 7.282 del Registre de la Propietat núm. 11 de 
Barcelona), tots ells de propietat municipal, al Conveni Marc formalitzat el 27 de 
novembre de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la 
Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, l’Associació Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de 
Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), i aprovat per acord del Plenari del 
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Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; i RETIRAR de la vinculació a 
l'esmentat Conveni i les seves finalitats el solar situat a la Via Augusta núm. 425, per 
manca d’idoneïtat a les finalitats previstes. 

6. – (DP-2021-28244) DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat 
respecte la finca situada al passeig Torras i Bages núm. 126-128, realitzada a favor de 
l’esmentat Institut per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de 
març i 25 d’octubre de 2019 i formalitzada en acta de 7 de juliol de 2020; 
FORMALITZAR la reversió de la propietat de la finca a favor de la Corporació municipal; 
INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé 
afectat al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; INSCRIURE l’esmentada finca al Registre 
de la Propietat; INCORPORAR, VINCULAR i DESTINAR l’esmentada finca al Conveni 
Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives 
d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, 
l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge 
Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya 
(GHS), i aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de 
novembre de 2020. 

7. – (DP-2021-28260) DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat 
respecte la finca situada al carrer Bolívia núm. 25-29, (anteriorment carrer Bolívia núm. 
23-27) realitzada a favor de l’esmentat Institut per acord del Plenari de 22 de 
desembre de 2017 i formalitzada en acta administrativa d’1 de juny de 2018; 
FORMALITZAR la reversió de la propietat de la finca a favor de la Corporació municipal; 
INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé 
afectat al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; INSCRIURE l’esmentada finca al Registre 
de la Propietat; INCORPORAR, VINCULAR i DESTINAR l’esmentada finca al Conveni 
Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives 
d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, 
l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge 
Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya 
(GHS), aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre 
de 2020. 

8. – (DP-2021-28236) 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 a l’avinguda del Carrilet núm. 22-24, destinada a la construcció i
gestió d’una promoció d’habitatges de protecció oficial per allotjament dotacional de 
titularitat pública, mitjançant cessió d’ús temporal o, si s’escau de manera excepcional, 
arrendament; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de vint 
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-LOS d'acord amb 
les condicions del document annex, que s'aproven; 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. 

9. – (DP-2021-28264) APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i 
Gestió, SA (REGESA) i l’Ajuntament de Barcelona per a la resolució i liquidació de 
determinats convenis subscrits amb REGESA, que s’incorporen a l’expedient i, en la 
seva aplicació: APROVAR, d’acord amb l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’acord transaccional de resolució dels convenis següents: Conveni de 16 de gener de 
2009 signat entre l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i REGESA per a la redacció de 
la modificació del Pla General Metropolità a la Guineueta Vella (Canyelles) per a la 
implantació d’habitatges dotacionals i protegits i nou camp de futbol; Conveni de 16 de 
març de 2006 signat entre l’IMU i REGESA mitjançant el qual s’encarrega a REGESA la 
gestió per obtenir la finca núm. 271-289 del Pg. Valldaura per expropiació (casetes 
Renfe); Conveni de 9 de juliol de 2004 signat entre l’IMU i REGESA sobre l’execució de 
la MPGM Primer Cinturó, tram Guinardó; Conveni de 9 de juliol de 2004 signat entre 
l’IMU i REGESA sobre l’execució de la MPGM Primer Cinturó, tram Garcilaso; ESTABLIR 
un saldo resultant de l’execució dels convenis d'1.693.405,78 euros a favor de REGESA i 
de 2.274.679,58 euros a favor de l’Ajuntament de Barcelona; TENIR per liquidats 
definitivament els referits Convenis; ESTABLIR un saldo total a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona de 581.273,80 euros; i REQUERIR a REGESA, com a resultat final de les 
liquidacions dels referits Convenis, l’abonament, mitjançant transferència bancària, a 
l’Institut Municipal d’Urbanisme, amb NIF P5801910J, com a màxim fins el dia 31 de 
desembre de 2021, d’un import de 581.273,80 euros. APROVAR, d’acord amb l’article 
230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la indemnització a favor de REGESA per un 
import de 609.868,00 euros (IVA inclòs) en concepte de liquidació definitiva de les 
despeses derivades de l’execució de l’obra d’urbanització del passatge Llívia; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 609.868,00 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 0500/22611/15011, a favor de REGESA, amb NIF A-08905580. 
APROVAR, també en aplicació del Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i REGESA 
que s’aprova, els següents acords, per terminació convencional, de conformitat amb 
l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques: APROVAR la resolució anticipada de mutu acord del 
Conveni subscrit amb la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, 
SA (REGESA) el 4 de setembre de 2009, en desenvolupament de l’Acord Marc de 
Col·laboració subscrit pel Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de Barcelona 
el 12 de gener de 2009, relatiu a l’encàrrec de gestió directa per a la construcció i 
explotació de l’aparcament subterrani per a vehicles situat a la plaça Eucaliptus de 
Torre Baró, amb la reversió a l’Ajuntament de la totalitat de les obres i instal·lacions; 
REVOCAR l’adscripció i constitució de dret real d’aprofitament atorgats a REGESA per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 24 de febrer de 2012, rectificat per 
acord del mateix òrgan el 27 d’abril de 2012, respecte a la finca municipal situada a 
l’avinguda d’Escolapi Càncer, núm. 2 (plaça dels Eucaliptus); APROVAR la indemnització 
a favor de REGESA per import de 2.022.508,72 euros, com a conseqüència de la 
resolució del conveni i dels drets d’adscripció d’ús i dret real d’aprofitament; 
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AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 
0500/22611/15011 a favor de REGESA, amb NIF A-08905580; ENCARREGAR a l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) la gestió del referit 
aparcament. RESOLDRE i LIQUIDAR el Conveni subscrit amb REGESA, de 20 de 
desembre de 2013, de proveïment de lloguer assequible al barri de Torre Baró; 
APROVAR la despesa de 2.450.788,41 euros en concepte de dèficit d’explotació a favor 
de REGESA amb NIF A-08905580, desglossada en 776.788,41 euros en concepte de 
dèficit d’explotació fins l’1 de setembre de 2019 i en 1.674.000,00 euros corresponent 
al període des de l’1 de setembre de 2019 fins la data de transmissió a l’IMHAB dels 
habitatges, aparcaments i locals de Torre Baró; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa de 2.450.788,41 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 0202-44320-
15211, de l’exercici 2021, a favor de l’IMHAB per destinar-lo a les despeses de dèficit 
d’explotació del conveni de lloguer assequible al barri de Torre Baró. AUTORITZAR 
l’IMHAB i FACULTAR expressament la seva Presidenta per a que adquireixi els 
habitatges, locals i aparcaments ubicats en els edificis B,C, D i G de Torre Baró, 
identificats en l’annex 2 del present conveni, i derivats del conveni subscrit amb 
REGESA, de 20 de desembre de 2013, de proveïment de lloguer assequible al barri de 
Torre Baró, i en aquest sentit: AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR, en concepte de 
transferència de capital, la despesa de 8.164.448,98 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0202-74322-15211 de l’exercici 2021, a favor de l’IMHAB per destinar-lo 
a les despeses d’adquisició a REGESA dels habitatges, locals i aparcaments ubicats en 
els edificis B, C, D i G de Torre Baró, identificats en l’annex 2 del present conveni, i
derivats del conveni subscrit amb REGESA, de 20 de desembre de 2013, de proveïment 
de lloguer assequible al barri de Torre Baró. AUTORITZAR a l’IMHAB per subrogar 4 
préstecs hipotecaris sobre 4 edificis d’habitatges al barri de Torre Baró de REGESA, 
d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen en l’expedient núm. F-2104 
tramitat per la Direcció de Finançament de la Gerència de Pressupostos i Hisenda. 
FACULTAR per a la signatura del Conveni l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer 
Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

10. – (01- PPPNT2021) APROVAR inicialment l’ordenança per prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari del servei de desplegament de conductes portafibra òptica 
a l’interior del clavegueram, d’acord amb el text que consta a l’expedient. SOTMETRE 
l’esmentada ordenança 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. 

11. – (0026/2021) APROVAR, l’Homologació dels següents inversos privats per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona: SI Capital Private Equity, SA, SGEIC i ACSA, Obras e 
Infraestructuras SAU. PUBLICAR el llistat d’inversors privats homologats a la web de 
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l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i 
Promoció Econòmica per la signatura dels acords d’inversió. 

12. – (DP-2021-28242) APLICAR, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, i a l’empara del 
Decret d’Alcaldia de 14 d’abril de 2020, una moratòria en la clàusula tercera del 
contracte de 8 de juny de 2020 de concessió d’ús privatiu del conjunt industrial 
protegit conegut com Palo Alto, situat al carrer de Pellaires núm. 30-38, atorgada a la 
Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto, relativa als terminis 
de transitorietat en les obres per a la implantació de la residència d’empreses amb 
projectes tractor i al model d’incubadora d’empreses, fins el 30 de juny de 2022 
respecte les obligacions derivades de les obres per la residència d’empreses tractor i 
fins el 31 de desembre de 2022 respecte les obligacions derivades de la implantació de 
la incubadora i ESTABLIR, en relació a la clàusula sisena del Plec de clàusules 
reguladores de la concessió, un preu de 10 euros/m2 per a tots els arrendaments 
durant un termini de 12 mesos a comptar des de l’1 d’octubre de 2020, en virtut de la 
sol·licitud del concessionari i la proposta realitzada per la Direcció de Serveis de 
Planificació i Coordinació de Patrimoni acceptada per aquest; 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 Esquerra Republicana:

13. – (M1923/2642) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que el govern municipal 
presenti en el termini de dos mesos un programa de suport, ajuda i acompanyament a 
les PIMEs de la ciutat en matèria d'autoconsum energètic, amb l'objectiu de fomentar 
l'energia renovable generada al municipi de Barcelona i l'estalvi energètic, que 
complementi el programa MES Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2668) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el govern municipal a: Convocar 
de forma urgent els grups municipals per tal d’informar-los sobre el posicionament del 
Govern municipal en relació a la possible presentació de Barcelona com a seu de 
l’Exposició Universal de l’any 2030. Aportar als grups municipals la informació i la 
documentació sobre les reunions mantingudes fins el moment amb la societat civil i 
altres administracions en relació a la candidatura de Barcelona com a seu de l’Exposició 
Universal de 2030. Comprometre’s a buscar el consens amb els grups municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona sobre la possibilitat de celebrar a Barcelona un 
esdeveniment de gran importància com és una exposició universal. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/2657) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: Primer.-
Augmentar l'àmbit d'accés als programes de fons europeus habilitant una major 
quantitat de recursos destinats a la recuperació econòmica de pimes i autònoms, 
evitant limitar els mateixos a projectes de transformació urbanística i de grans 
empreses. Segon.- Fomentar i facilitar la participació de pimes i autònoms de la ciutat 
en els programes d'accés al finançament de fons europeus extraordinaris, habilitats 
com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, mitjançant l'assessorament necessari i 
acompanyament durant tot el procés fins la seva inclusió en aquests programes.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/2658) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Reduir els impostos i les taxes 
locals que suporten els barcelonins i les barcelonines a partir de l’any 2022, i 
compensar la disminució dels ingressos tributaris locals amb part del retorn del deute 
“ciutadà” de la Generalitat amb Barcelona, així com la reducció del nombre i les 
despeses de l’entramat del Grup Ajuntament, i l’eliminació de despeses municipals 
supèrflues o innecessàries per a la prestació de serveis públics bàsics. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

17. – (M1923/2664) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a incloure, a 
les properes ordenances fiscals, la bonificació sobre la taxa de residus per aquells 
ciutadans subjectes a la recollida "porta a porta". 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

18. – (M1923/2640) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que les empreses de 
plataforma digital contractin directament els repartidors i les repartidores i que cessin 
les contractacions en frau de llei a través d’empreses de treball temporal (ETT) i/o de 
logística. 2. Que es reconegui als repartidors i repartidores l’antiguitat en les 
contractacions que ja tenien treballant a l’empresa en situació de falsos autònoms. 3. 
Que les empreses cessin immediatament la pràctica per la qual molts treballadors i 
treballadores que passen a ser contractats, són acomiadats durant el període de prova, 
tot i fer diversos anys que reparteixen per a l’empresa. 4. Que es reconeguin els 
descansos que estableix la llei a les persones repartidores i que les empreses de 
plataforma abonin la part econòmica pel desgast del vehicle, la benzina, el telèfon, la 
connexió a la xarxa o la roba de treball. 5. Que les empreses de plataforma habilitin 
immediatament lavabos, fonts d’aigua i taquilles per a les seves repartidores i 
repartidors. 6. Que es proporcioni informació sobre normativa i seguretat viària i sobre 
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prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral als seus treballadors i 
treballadores. 7. Que les empreses disposin de protocols de prevenció contra 
l’assetjament sexual per a les treballadores de repartiment. 8. Que el govern de la 
Generalitat faci complir la llei a les empreses de plataforma. 9. Donar trasllat d'aquests 
acords a CCOO, al govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes de 
Catalunya. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/2643) Que el govern municipal es comprometi a flexibilitzar les condicions 
d’implantació dels comerços alimentaris especialitzats als diferents eixos de la ciutat, 
ara força restrictives, amb l’objectiu de garantir-ne la diversitat i la qualitat de l’oferta 
comercial. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/2677) Que l’Ajuntament de Barcelona dirigeixi la Campanya de Nadal 2021 a 
promocionar el comerç de proximitat als deu districtes de la ciutat, donant la 
consideració de fira de ciutat a aquelles fires organitzades des dels districtes, així com 
unificant els criteris i protocols dels diferents districtes a l’hora de celebrar fires de 
comerç al carrer. 

21. – (M1923/2676) Que el govern municipal convoqui un grup de treball amb les entitats de 
comerç de la ciutat i els grups de l’oposició on es treballi i s’acordi quina ha de ser 
l’estratègia municipal pel 2022 per a la captació de Fons Europeus Next Generation que 
generen impacte en l’activitat comercial de la ciutat. Sol·licitem que en aquest espai de 
treball se’ns doni retorn dels projectes que s’han realitzat aquest any. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/2655) Que el Govern Municipal posi en marxa una taula de treball amb els 
representants de comerç de la Ronda Sant Antoni per a consensuar amb aquests una 
solució provisional pel carrer, escoltant els problemes que estan patint des de la 
finalització de les obres de renovació del mercat i que estan perjudicant greument la 
seva activitat, així com per a consensuar la planificació i calendarització de la reforma 
definitiva de la Ronda. 

23. – (M1923/2656) Que en el procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’any 
2022, el Govern Municipal presenti i consensuï amb els Grups Municipals una reducció 
general de la pressió fiscal a la ciutat, tant pels ciutadans com per pimes i autònoms, 
amb l’objectiu de reduir el preu de la vida a Barcelona i d’accelerar i consolidar la 
reactivació econòmica. 
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Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/2666) Que el Govern Municipal ens informi sobre els resultats de l’activitat del 
turisme (nombre de turistes i visitants, nombre de pernoctacions, estada mitjana, 
origen dels turistes, despesa promig dels turistes, tràfic de passatgers a l’aeroport i el 
port, entre altres) en la campanya d’estiu 2021 a la ciutat, en comparació amb els anys 
2019 i 2020, així com que ens informi sobre els resultats de les mesures adoptades pel 
Govern municipal per a l’estiu passat com en el marc del Pla Estratègic de Turisme 
2020. Sol·licitem que se’ns lliuri resposta per escrit en la mateixa sessió de la 
Comissió.   

De Regidora no adscrita:

25. – (M1923/2651) Instar el govern municipal a elaborar i presentar un informe, durant la 
Comissió del mes de Desembre, sobre quin ha estat l'impacte econòmic i de recaptació 
de la taxa de residus, l'impacte en els canvis de conducta dels veïns i en el cost del 
tractament de residus. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/2644) Quina és la situació de la convocatòria d’ajuts del fons ‘Reactivem 
Barcelona’ tancada el passat 9 de setembre’? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

27. – (M1923/2665) Quin és el cost previst de cadascuna de les activitats a realitzar per 
l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes dependents, relacionades amb la 
campanya del Nadal d’enguany, detallat per concepte i districte (l’enllumenat dels 
carrers, activitats a la Plaça Catalunya, el pessebre, Cap d’Any, la cavalcada, entre 
d’altres), així com el procediment de contractació, l’organisme contractant i l’empresa 
proveïdora contractada? Sol·licitem que se’ns lliuri resposta per escrit en la mateixa 
sessió de la Comissió.   

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

28. – (M1923/2645) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió 
d’Economia i Hisenda en data 17 de febrer de 2021 amb el següent contingut: 
(M1923/1749) Que l’equip de govern garanteixi la continuïtat de les ajudes a les 
famílies monoparentals per reduir o compensar l’import de l’impost de béns immobles 
(IBI) i les convoqui en el termini d’un mes. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

29. – (M1923/2667) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició amb contingut de declaració institucional (M1923/2271) aprovada amb 
transacció a la Comissió d’Economia i Hisenda del 16 de juny del 2021, amb el següent 
contingut: La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Reclamar al Govern de l'estat 
que: 1. Revisi en profunditat l'actual sistema tarifari de l'electricitat reduint les 
càrregues, els peatges, i la tributació (rebaixant el tipus d'IVA aplicat) que encareixen el 
preu de l'electricitat per les famílies i redueixen competitivitat d'autònoms i empreses. 
2. Replantegi l'actual divisió per trams horaris que impedeix l'aprofitament de les hores 
vall tan per famílies com per negocis. 3. Instar el Govern municipal a: - Presentar en el 
termini de quatre mesos a la comissió d'Economia i Hisenda un estudi sobre l'afectació 
i l'impacte que el sistema tarifari recentment aprovat té sobre l'activitat econòmica 
d'autònoms i pimes de la nostra ciutat. -Incrementar les accions de difusió i 
assessorament a ciutadania, autònoms, i pimes per explicar els canvis de la tarifa 
elèctrica i les pràctiques a realitzar per ser més eficients en el consum i evitar 
increments en la despesa. - Presentar, en un termini no superior a 30 dies, quina serà 
l'estratègia de Barcelona Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda aquesta 
sobtada puja de preus. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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