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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 20 d'abril de 2022

II) Part Informativa

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

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (02 OOFF2022) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de 
l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana per a l'exercici de 2022 i successius, aprovada provisionalment pel Plenari del 
Consell Municipal en data 25 de març de 2022, en el sentit dels informes que obren a 
l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentada modificació de l’Ordenança Fiscal de 
l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. PUBLICAR 
aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

2. – (EM 2022-05-09) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, 
Barcelona Activa, SAU SPM, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona 
Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 
anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2021, integrats pel balanç, el compte de 
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria. APROVAR els informes de gestió de 2021 d’Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA SPM, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA. APROVAR l’informe de gestió i l’estat d’informació 
no financera de Barcelona de Serveis Municipals, SA, com aquests mateixos documents 
relatius als comptes anuals consolidats del grup format amb les societats dependents, 
tancats a 31 de desembre de 2021. APROVAR l’informe de gestió de 2021 que inclou 
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l’estat d’informació no financera de Barcelona Activa, SAU SPM. APROVAR la gestió 
realitzada en l'exercici 2021 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada 
societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2021, 
segons document que consta a l’expedient. 

3. – (EM 2022-05-07) APROVAR la renúncia de l’Ajuntament de Barcelona a comptar amb 
un representant municipal que actuï com a membre del Patronat de la Fundació 
Privada de la Pagesia de Catalunya. PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia del Sr. 
Álvaro Porro González com a membre del patronat de la Fundació i, en conseqüència, 
deixar sense efecte la designació del mateix efectuada per part de l’Ajuntament per tal 
d’actuar com a representant municipal en el referit patronat. NOTIFICAR l’acord al 
patronat de la Fundació i facultar el/la Regidor/a competent en la matèria per a la 
signatura dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat 
d’aquest acord, així com la inscripció de la renúncia al Registre de Fundacions. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (SD-023-2022 DUM) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges en cessió d’ús per 
part de cooperatives d’habitatge que gestionen les entitats sense ànim de lucre 
Habitatges La Borda SCCL situats al carrer Constitució, 85-59, de Barcelona i l’entitat 
sense ànim de lucre Llar Jove Marina Prat Vermell SCCL, situats al carrer Ulldecona, 26-
28, de Barcelona, als efectes del que preveu l’art. 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 2022 i 
següents. I DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

5. – (SD-024-2022) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges de lloguer social que 
gestiona directament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la titularitat dels quals 
correspon a l’Institut Català del Sòl (1.861 hab.), l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(280 hab.) i la Generalitat de Catalunya (22 hab.), d’acord amb la relació que figura a 
l’expedient, i als efectes del que preveu l’art. 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 2022 i següents. I 
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

6. – (SD-025-2022) APROVAR, l’homologació dels següents inversors privats per a la 
realització d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia 
Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona: Construcciones Rubau SA; COMSA Service 
Facility Management SA; Energia Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA; Acelera 
Energia SCR, SA, Atlas Energia Comercial, SL i Engie Servicios Energeticos 
SA. PUBLICAR el llistat d’inversors privats homologats a la web de l’Ajuntament de 
Barcelona. FACULTAR el Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 
per la signatura dels acords d’inversió. 
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7. – (EM 2022-05-08) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 
Pressupost de l’exercici 2022 de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per un 
import de 574.827,36 euros, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per 
un import de 47.491,04 euros, de l’Institut Municipal de Serveis Socials per un import 
de 665.014,87 euros,de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per import de 
48.639,51 euros i de l'Institut Municipal de Barcelona Esports per un import de 
37.888,36 euros en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions 
detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de la incorporació de 
Romanent líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2021; EXPOSAR-LO al públic 
durant un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions que 
es considerin oportunes. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3867) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal es 
comprometi a presentar, abans de finals d’any, un informe de balanç d’implantació 
dels nous horaris comercials a la ciutat de Barcelona, que inclogui, com a mínim: a) Els 
següents indicadors sobre l’evolució del consum i dels patrons de consum de les 
persones consumidores: - Evolució en el consum total desestacionalitzat per tipus 
d’establiment (més i menys 300m2). - Evolució en el consum total desestacionalitzat 
per tipus d’empresa (PIMEs vs. grans empreses). - Evolució del consum total 
desestacionalitzat per barris (impacte territorial de la mesura). - Alteracions en els 
patrons de consum de dilluns a dissabte per consum en diumenge. b) Els següents 
indicadors en generació d’ocupació i en condicions laborals: - Evolució del nombre de 
llocs de treball generats directament per l’aplicació de la mesura. - Salari mitjà per hora 
de les persones contractades. - Nombre de persones amb contracte a temps parcial 
que han vist ampliat llur contracte gràcies a l’obertura dominical. - Evolució de la 
bretxa salarial de gènere abans i després de la mesura. - Enquesta de satisfacció de la 
mesura entre comerciants i treballadors/es. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3892) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal 
presenti una mesura de govern, no més enllà del ple de juliol d’enguany - per tal de 
poder incorporar-ho al setembre als treballs de la proposta d'OOFF-, adreçada a reduir 
els efectes negatius de les obres entre el veïnat i les activitats econòmiques que s’hi 
desenvolupen, i inclogui, com a mínim: - Una nova línia d’ajuts i subvencions específica 
pels comerços que vegin afectada la seva activitat econòmica directament a causa de 
les obres -tan si son executades per l’administració local com també per altres 
administracions. Una convocatòria extraordinària d’ajuts i subvencions adreçades a les 
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associacions de comerciants afectades per zones amb obres de llarga durada, i que 
tingui com a destinació accions, campanyes i activitats que dinamitzin el comerç i 
permetin guanyar en visibilitat durant el període que dura l’obra i fins a sis mesos 
després de la seva finalització. La bonificació de taxes als veïns i veïnes, així com també 
les activitats econòmiques, afectades per les obres, que contempli com a mínim: 
Bonificació de l’Ordenança fiscal 3.18, Taxa pel servei de recollida de residus municipals 
generats en els domicilis particulars, per les molèsties ocasionades en el trasllat d’àrees 
de contenidors, així com també horaris i proximitat. Bonificació de l’Ordenança fiscal 
3.10, Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal i la prestació d’altres serveis, per les molèsties ocasionades en l’entrada i 
sortida de vehicles en guals; per les molèsties i pèrdua d’atractiu en terrasses; i per 
molèsties ocasionades a l’activitat de quioscos i parades de mercats. Bonificació de 
l’Ordenança fiscal 3.6, Taxes de Mercats, per les molèsties ocasionades per les obres en 
l’entorn, que afecten directament l’afluència de clients. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/3878) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a garantir 
que al pla d'usos de l'Eixample les restriccions i limitacions al comerç i a l'activitat 
econòmica, incloses en aquest pla, s'aplicaran exclusivament als eixos verds que es 
vagin generant al districte.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/3887) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Destinar les transferències 
pressupostades de la Unió Europea, per 150 milions d’euros l’any 2022, principalment 
a la construcció d’habitatge públic, la dotació d’equipaments municipals, i executar els 
plans urbanístics de barri i les expropiacions, pendents i necessàries a la ciutat des de 
fa anys. 

Del Grup Municipal Valents:

12. – (M1923/3845) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Bonificar l’impost de bens 
immobles (IBI) a aquells propietaris que hagin denunciat una ocupació il·legal de 
qualsevol pis, local o solar mentre aquesta propietat continuï ocupada. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3869) Que el Govern municipal destini els 3,2 milions d’euros previstos per 
a l’adquisició de locals per tal de dinamitzar zones comercials, i que ara han quedat 
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inexecutats, a ajudes per a la dinamització del comerç local i de proximitat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3889) Que el govern municipal doni trasllat sobre les següents qüestions del 
programa Amunt Persianes: Les gestions que ha fet l’Ajuntament en el procés de 
negociació amb el propietari dels locals de les Corts. La informació que manca en 
l’informe sobre les compres realitzades amb el programa Amunt Persianes i un 
aclariment sobre l’afirmació que conté l’informe “segons les Notes Simples Registrals 
incloses als expedients, dels 53 locals l’adquisició dels quals es va aprovar en els 
concursos públics de Ciutat, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, 30 són del mateix propietari 
o família des del 2015”. El llistat dels locals en que s’ha formalitzat la compravenda. El 
llistat de locals que estan en disposició efectiva de l’Ajuntament. El llistat dels locals 
que estan cedits a tercers (indicant el nom cessionari i a través de quin procés s’ha 
realitzat la cessió). El llistat de locals que estan en procés de cessió. El procediment de 
selecció i adjudicació dels locals cedits a tercers així com les condicions del conveni o 
contracte de cessió. En cas que no s’hagi fet demanem saber com es pretén fer-ho. 
Sol·licitem que tota aquesta informació sigui entregada per escrit al finalitzar la sessió. 

15. – (M1923/3890) Que el govern municipal dugui a terme, abans de finals del mes de maig, 
una campanya informativa especialment adreçada al turisme sobre els nous horaris 
comercials en diumenges i festius a la nova zona turística per obertura comercial de 
Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3876) Que el Govern Municipal posi en marxa de forma immediata un pla 
d'ajuts al comerç i l'activitat econòmica en general afectada pel projecte de reforma 
integral de la Via Laietana. Que aquest pla sigui consensuat amb les entitats 
representatives del comerç de les zones afectades i contempli ajudes no només als 
comerços i activitats de la mateixa Via Laietana, sinó també als carrers i zones de la 
seva influència, mantenint-se fins a la completa finalització de la reforma i incloent-hi 
els exercicis pressupostaris necessaris per a la seva execució.

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3883) Instar el Govern Municipal a posar en marxa una campanya informativa 
aquest estiu dirigida a les persones turistes sobre qüestions bàsiques de convivència i 
civisme a Barcelona, i fer-ho especialment a l’arribada a la ciutat, en col·laboració amb 
AENA i el Port de Barcelona i el sector de l’hostaleria i albergs. 
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De Regidora no adscrita:

18. – (M1923/3850) Fer efectiva i de manera immediata la bonificació del 40% a la taxa de 
residus, tal i com es va comprometre als pressupostos de 2022, a tots els veïns afectats 
pel sistema de recollida Porta a Porta. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/3871) Quines accions durà a terme el Govern municipal per tal de garantir de 
nou la posada en funcionament de la plataforma BCN Market amb la major brevetat 
possible? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/3877) Quins programes i línies d’ajuts nous ha posat en marxa o ha reforçat el 
Govern Municipal dirigits a dones autònomes i emprenedores des de l’inici d’aquest 
mandat i, especialment, des de l’inici de la pandèmia del Covid-19 al març de 2020, que 
abordin específicament les problemàtiques sorgides els últims anys? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3881) Com valora el Govern municipal el destacat increment d’un 30% de 
l’import recaptat per multes de trànsit a Barcelona al llarg d’aquest mandat? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/3891) Que el Govern Municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat 
a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes d’abril de 2022,amb el següent redactat: 
(M1923/3769) Que a la Comissió d’Economia i Hisenda de maig de 2022 i en el marc de 
la campanya turística d’estiu, es presenti un informe amb: Les previsions d’impacte del 
conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, les restriccions dels països asiàtics, la davallada 
de l’oferta de connexions amb el mercat turístic nord americà, l’increment de l’IPC i 
l’increment del cost del combustible sobre el sector turístic de la ciutat de Barcelona en 
la propera campanya d’estiu. Les mesures que té previstes dur a terme per a la propera 
campanya d’estiu el govern municipal de promoció del turisme i de suport al sector, 
així com la seva concreció pressupostària, calendarització i els indicadors per poder 
avaluar-ne el resultat i l’impacte econòmic generat de cadascuna d’elles. 

VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals
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