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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió ordinària de 19 d'octubre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 21 de setembre 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. – (01 OOFF2023) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2023 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 
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 
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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, agua, i 
hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en 
els domicilis particulars; 3.19 Taxa pel manteniment dels serveis que presta el servei de 
protecció civil, prevenció, extinció d’incendis i salvament; núm. 4. Contribucions 
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; IMPOSAR les taxes 
incorporades a l’Ordenança fiscal núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus 
municipals generats en els domicilis particulars i a l’Ordenança Fiscal núm.3.19 Taxa pel 
manteniment dels serveis que presta el servei de protecció civil, prevenció, extinció 
d’incendis i salvament; 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. 

2. – (EM2022-10/15) PRIMER.- AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals SA la 
constitució de la societat mercantil de capital participada conjuntament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, AMB Informació i Serveis SA i per Barcelona Serveis 
Municipals SA, com a instrument de participació conjunta pel desenvolupament de 
l’activitat que forma part del seu objecte social. SEGON.- ADOPTAR, en exercici de les 
competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de la Societat Barcelona de 
Serveis Municipals, SA els acords següents: 1.- APROVAR inicialment la modificació 
d’estatuts de Barcelona de Serveis Municipals SA i els estatuts de la societat de nova 
creació que s’adjunten a l’expedient. 2.- AUTORITZAR a Barcelona de Serveis 
Municipals SA la signatura del Pacte de socis de la societat de responsabilitat 
limitada. 3.- SOTMETRE a exposició pública pel termini de trenta dies la modificació 
dels estatuts de Barcelona de Serveis Municipals SA i els estatuts de la nova entitat, en 
el benentès que si no es presenten al·legacions en l’esmentat termini s’entenen 
aprovats definitivament. 4.- FACULTAR el Consell d’Administració de Barcelona de 
Serveis Municipals SA per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 
efectivitat de l’acord. 

3. – (DP-2022-28675) ACCEPTAR, a sol.licitud de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la posposició en rang registral de les condicions 
resolutòries establertes per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de febrer de 
2022 i a l’acta de 21 d’abril de 2022, de cessió gratuïta de propietat de la finca del 
carrer Maresme núm. 89-93 (registral 22.708 del Registre de la Propietat núm. 30 de 
Barcelona), a favor de l’esmentat Institut, per tal de destinar els 27 habitatges de la 
promoció a la venda del dret de superfície a 75 anys; posposició respecte a la garantia 
hipotecària, que tindrà rang preferent, i que pugui constituir l’IMHAB sobre els referits 
habitatges per tal que els adquirents puguin optar a la seva subrogació. 
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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (S/N) Primer- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2023, integrat per: a) El de la mateixa Entitat; b) Els pressupostos 
dels organismes autònoms locals: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat; 
Institut Municipal d’Educació de Barcelona; Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona; Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona; Institut Municipal de Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida; Institut Municipal de Mercats de Barcelona; Institut 
Barcelona Esports; Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. c) Els estats de 
previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: Institut de 
Cultura de Barcelona;Institut Municipal de Parcs i Jardins; Institut Municipal 
d’Habitatge i Rehabilitació;Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe; 
Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme; d) Els estats de previsions 
d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: Barcelona de Serveis 
Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del 
Tibidabo, SA); Informació i Comunicació de Barcelona, SA; Barcelona Activa SAU SPM; 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA; Foment de Ciutat, SA; Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA. Així mateix, APROVAR les Bases d’Execució i els annexos que consten en 
l’expedient. Segon- APROVAR inicialment el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2023 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 
Tercer.- SOTMETRE aquest acord a exposició pública durant el termini de quinze dies 
hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que 
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

5. – (22S09759) APROVAR inicialment la modificació del Pressupost per 2022 de 
l'Ajuntament de Barcelona, consistent en CREAR les aplicacions pressupostàries 
nominatives 0200/48814/23031 Associació Gregal, per import 240.119,68 
euros, 0200/48881/23031 Fundació Roure, per import de 65.386,00 euros, i l'aplicació 
pressupostària 0200/48791/23031 Fundació Privada Jovent per import de 65.386,00 
euros. APROVAR inicialment la modificació de crèdit consistent en un crèdit 
extraordinari finançat amb baixa de crèdit pressupostari per import de 370.891,68 
euros de l'aplicació pressupostària 0200/48903/23031 convenis amb Institucions sense 
afany de lucre. EXPOSAR-LA al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal 
que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

6. – (2022-03-DPEF) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges en cessió d’ús que 
gestiona l’entitat sense ànim de lucre Sostre Cívic SCCL, situats al carrer Espronceda, 
131-135, 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. 

7. – (DP-2022-28686) CONSTITUIR, en compliment dels acords de la Comissió de Govern en 
sessions de 30 de desembre de 2021 i 14 de juliol de 2022, un dret real de superfície a 
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favor de la societat Coyoacan Invest S.L., respecte la finca de propietat municipal 
situada a la ronda de Sant Pau núm. 46, per un termini de cinquanta-cinc anys i amb 
caràcter onerós, per a la construcció i gestió d'una promoció d'habitatges de protecció 
oficial de règim general i en règim de lloguer assequible, que incorporarà un local 
comercial en planta baixa que la superficiària transmetrà a l’Ajuntament de Barcelona 
per tal de permetre la reubicació del conegut actualment com a Gimnàs Social Sant 
Pau, en el termini màxim de quatre anys a comptar des de l’atorgament de la 
corresponent llicència d’obres; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 
termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat 
definitivament el present acord; ENCOMANAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona la supervisió de la construcció de la promoció i la gestió dels 
habitatges destinats a lloguer assequible per part de la superficiària; FORMALITZAR el 
dret d’acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; 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-2022-28692) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’empresa 
Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, com a 
adjudicatària del contracte de serveis de recollida de residus municipals i la neteja de 
l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació 
pública sostenible, Lot 2 zona oest (Districtes Municipals de Sants-Montjuïc, Les Corts i 
Sarrià-Sant Gervasi), amb efectes des del 12 de setembre de 2022, respecte de la finca 
de propietat municipal situada al carrer Motors núm. 21-23 (Motors núm. 266-270 de 
l’Hospitalet de Llobregat), grafiada en el plànol que consta a l'expedient, per un termini 
de vuit anys i un preu anual de 161.875,00 euros més l’IVA, per a la seva adequació i 
destinació com a pàrquing dels vehicles del servei; SOTMETRE l'expedient a informació 
pública durant un termini de vint 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 que consta a l'expedient, que s'aprova; 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. 

9. – (DP-2022-28667) MODIFICAR la condició onzena punt d), de les Condicions reguladores 
de la concessió d’us privatiu adjudicada a l’Associació Arxiu Històric del Poblenou per 
acord de a Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació en sessió de 29 d’abril de 2014 i 
formalitzada el 26 de juny de 2014, respecte la finca de propietat municipal del carrer 
Selva de Mar núm. 9X, anomenada Torre de les Aigües del Besòs i el seu annex conegut 
com Casa de les Vàlvules, que quedarà redactada en els termes següents: “d) Aniran a 
càrrec exclusiu de la concessionària la conservació dels espais cedits al llarg de la 
vigència de la concessió d'ús. La concessionària també assumirà les despeses de neteja 
de la Casa de les Vàlvules i de xarxa de dades i veu.”; MODIFICAR, igualment, el segon 
paràgraf de la condició quinzena de les esmentades Condicions reguladores, que 
quedarà redactat en els termes següents: “L'Ajuntament de Barcelona assumirà el 
manteniment de l'edifici, els consums d'aigua i electricitat, la neteja de la Torre de les 
Aigües i el sistema de vigilància (alarma). Així mateix aniran al seu càrrec els impostos, 
arbitris i taxes de qualsevol classe que pugi gravar la propietat dels espais o la seva 
ocupació.”; MANTENIR inalterades la resta de condicions reguladores de la concessió; 
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FORMALITZAR la modificació de la concessió mitjançant addenda; i FACULTAR l'Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar 
el present acord. 

10. – (DP-2022-28700) MODIFICAR les condicions sisena; novena (quart paràgraf); desena 
(tercer paràgraf); onzena punt b); tretzena punt f), g) nou paràgraf i nou punt 2; i 
catorzena (primer paràgraf) de les Condicions reguladores del dret de superfície 
atorgat a favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA per acords de 
d'aquesta Comissió de 19 de març, 17 de setembre i 21 d'octubre de 2019, respecte de 
la finca de propietat municipal FR.01 del Projecte de Reparcel.lació del PAU 1 del PMU 
del Sector I: Colorantes-Renfe subàmbit 2, actualment carrer de Fernando Pessoa núm. 
10-18, que quedaran redactades en els termes establerts en el document annex que 
consta a l'expedient i que s’aprova; MANTENIR inalterades la resta de condicions del 
dret de superfície; FORMALITZAR escriptura de constitució del dret de superfície; 
INSCRIURE-LA 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. 

11. – (DP-2022-28702) MODIFICAR les condicions quarta; cinquena; vuitena (quart paràgraf); 
novena (tercer paràgraf); desena punt b); dotzena punt f), g), nou paràgraf i nou punt 
2; i tretzena (primer paràgraf), de les Condicions reguladores del dret de superfície 
atorgat a favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA per acords de 
d'aquesta Comissió de 19 de març, 17 de setembre i 21 d'octubre de 2019, respecte de 
les finques de propietat municipal dels carrers de Cal Cisó núm. 44-48, Ulldecona núm. 
16-24 (actualment 16-22), i Gran de la Sagrera núm. 52-58, que quedaran redactades 
en els termes establerts en el document annex que consta a l'expedient i que s’aprova; 
MANTENIR inalterades la resta de condicions del dret de superfície; FORMALITZAR 
escriptura de constitució del dret de superfície; INSCRIURE-LA 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. 

12. – (DP-2022-28701) MODIFICAR les condicions sisena; novena (quart paràgraf); desena 
(tercer paràgraf); onzena punt b); tretzena punt f), g) nou paràgraf i nou punt 2; i 
catorzena (primer paràgraf) de les Condicions reguladores del dret de superfície 
atorgat a favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA per acords de 
d'aquesta Comissió de 19 de març, 17 de setembre i 21 d'octubre de 2019, respecte de 
la finca de propietat municipal del passeig de Torras i Bages núm. 136-138, que 
quedaran redactades en els termes establerts en el document annex que consta a 
l'expedient i que s’aprova; MANTENIR inalterades la resta de condicions del dret de 
superfície; FORMALITZAR escriptura de constitució del dret de superfície; INSCRIURE-
LA 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. 

c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/4400) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
posar en marxa mesures fiscals i econòmiques als mercats municipals que inclogui: - La 
modificació de les ordenances fiscals per permetre: . la bonificació del cànon per a 
aquells mercats que estan en ple procés de reforma i que pateixen endarreriments en 
l’execució de l’obra i el trasllat a la carpa provisional. En aquest cas, demanem la 
bonificació del cànon des de la data en què es preveu el trasllat fins a la data en què 
aquest es fa efectiu. . la bonificació del cànon per a aquells mercats on la reforma del 
mateix suposa el trasllat de punts de venda dins del mateix mercat. En aquest cas, 
demanem l’exempció que ja es contempla a l’ordenança vigent per als llocs de venda 
en mercats provisionals. - La facilitació en el traspàs de llicències per tal d’evitar que les 
parades del mercat quedin buides el menor temps possible afavorint la dinamització 
del mercat i la disminució de les despeses que repercuteix en cada un dels 
concessionaris. - L’execució del projectes de reforma de mercats previstos i que estan 
patint endarreriments en la seva execució, com és el cas del Mercat d’Horta, o en la 
seva planificació, com és el cas del Mercat de Sagrada Família, etc.). Sol·licitem en 
aquest sentit, tenir una calendarització de les properes reformes que es planteja 
l’IMMB d’acord amb el Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015 – 2025. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/4406) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a habilitar, 
amb caràcter d'urgència, una línia d'ajuts extraordinària adreçada al comerç afectat 
pels actes vandàlics ocorreguts a la zona de Creu Coberta (Sants – Montjuïc) durant les 
festes passades de la Mercè . Aquesta línia extraordinària estarà dotada amb el 
pressupost necessari per cobrir els costos dels desperfectes ocasionats i els productes 
sostrets.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/4408) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda crear una línia d’ajuts l’any 
2023 dirigida a les persones autònomes i les petites empreses establertes a la ciutat, 
que acreditin una destacada caiguda dels ingressos de facturació i/o un marcat 
augment dels costos energètics i de matèries primeres en l’activitat empresarial o 
professional. 

Del Grup Municipal Valents:

16. – (M1923/4379) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda presentar abans de la propera 
Comissió d’Economia, un informe sobre l’aplicació dels Fons Next Generation que ha 
rebut l’Ajuntament de Barcelona. Que aquest informe inclogui l’import assignat, 
l’import rebut, les assignacions pressupostàries que ha fet l’Ajuntament, els projectes 
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als quals se'ls ha assignat alguna partida procedent dels Fons, el seu estat i calendari 
d’execució i el retorn que s’espera de la inversió d’aquests fons, el retorn econòmic i 
social que suposarà per la ciutat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/4390) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Considerar necessari 
que l’Estat espanyol ratifiqui l’acord de la patent unitària i d’adhesió a l’espai europeu 
de patent unitària. Segon.- Fer una crida al Parlament Europeu i a la Comissió Europea 
per tal de redefinir els termes d’aquesta patent unitària per tal de: a) Permetre la 
incorporació i adhesió d’administracions no estatals a l’espai europeu de patent 
unitària. b) Regular els drets compensatoris i prevenir el risc de pràctiques de patents 
disfuncionals que serveixen per a protegir monopolis en comptes d’incentivar la 
creació de coneixement. c) Cobrir la totalitat del territori del mercat interior europeu i 
garantir la seguretat jurídica de la protecció de la patent que s’ofereix. d) Realitzar una 
revisió dels actuals criteris lingüístics per tal de donar cabuda a la diversitat idiomàtica 
d’Europa. Tercer.- Instar l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a 
manifestar el seu interès davant les institucions europees per a participar en l’espai de 
patent unitària europeu. Quart.- Informar d’aquests compromisos als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i Senat, Grups Parlamentaris del Parlament 
Europeu i la Comissió Europea. 

c) Precs

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/4397) Que el Govern municipal presenti als grups municipals en la Comissió 
d’Economia i Hisenda del mes de novembre un informe detallat de la implantació de la 
“tarifa plana fiscal” l’any 2023 per als contribuents barcelonins que inclogui des de les
característiques de la “tarifa”, les figures tributàries afectades, els contribuents 
afectats, el procediment per a l’accés i aplicació, etc. com la calendarització de la 
implantació (tant a nivell de gestió de l’administració tributària municipal com 
d’aplicació efectiva vers la ciutadania). 

19. – (M1923/4398) Que el Govern municipal informi de manera detallada als grups 
municipals sobre les gestions que s’han realitzat fins ara en relació a la creació de la 
taxa i que aporti la tota documentació que consta en l’expedient (dictàmens, informes 
tècnics i jurídics...). Així mateix sol·licitem que es convoqui una trobada per poder 
treballar el projecte de taxa.

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/4403) Que el Govern Municipal desenvolupi un pla específic per al comerç de 
la Rambla i els carrers del voltant amb l’objectiu que les obres de reforma d’aquest 
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carrer, que s’allargaran divuit mesos en la seva primera fase i fins 2030 en la reforma 
total, afectin el mínim possible l’activitat econòmica d’aquesta zona. 

De Regidora no adscrita:

21. – (M1923/4377) Presentar abans de la propera Comissió d’Economia, un informe sobre 
els resultats del programa “Activa Autono+”. Que aquest informe inclogui els resultats 
de les ajudes, el numero d’autònoms que s’han beneficiat, la xifra de negoci de 
cadascun dels sol·licitants, quantitats sol·licitades, les que han sigut finalment 
acceptades i els terminis de temps en que es faran efectives les ajudes del programa. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/4386) Quines mesures està prenent el Govern municipal per tal de reduir la 
despesa energètica dels paradistes dels mercats municipals? 

23. – (M1923/4389) Quins són els criteris de selecció dels projectes finançats amb l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics a la ciutat de Barcelona? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

24. – (M1923/4401) Quina actuació té previst dur a terme el Govern Municipal en el projecte 
d'ordenances fiscals per a l'any 2023 en relació amb l'ordenança fiscal 3.18, de taxes 
pel servei de recollida de residus municipals generats als domicilis particulars, davant la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat mes de juliol, que va 
declarar nul·la aquesta ordenança?

Del Grup Municipal Partit Popular:

25. – (M1923/4409) Quan està previst que la Generalitat de Catalunya retorni el “deute 
ciutadà” als barcelonins i les barcelonines en serveis i programes d’ocupació i formació, 
per l’import reconegut de 116,36 milions d’euros? 

26. – (M1923/4411) 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, activitats 
comercials, entre d’altres)? 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 Junts per Catalunya:

27. – (M1923/4399) Que el Govern Municipal informi dels avenços duts a terme per part del 
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Govern Municipal per donar compliment a la Proposició aprovada a la sessió de la 
Comissió d'Economia i Hisenda de 18 de maig de 2022 amb en contingut següent: 
(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 
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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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