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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió ordinària de 14 de desembre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 16 de novembre de 2022

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/4623) Que comparegui el màxim responsable del Govern municipal per tal 
d’informar sobre el futur del Mercat de l’Estrella: Quina serà la ubicació definitiva de la 
carpa provisional que ha de garantir-ne la renovació; com complirà amb els calendaris 
de trasllat i reforma; i com garantirà la seguretat de paradistes i usuaris mentre no es 
renova. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (2022-05-DPEF) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 3.20 relativa a la taxa per 
aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a destins finals indicats 
pels consumidors de béns adquirits per comerç electrònic (B2C), per a l’exercici 2023 i 
successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient; IMPOSAR la 
taxa incorporada a la referida ordenança fiscal; SOTMETRE l’esmentada ordenança 
fiscal 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 l’ordenança fiscal 
en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

3. – (H210000070 - H210000089) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
H210000070 i H210000089 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que 
consten a l’annex, i per les factures i concepte que s’hi indiquen, atesa la necessitat de 
regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
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AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports 
indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (2022-10-DPEF) 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’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 2023 i següents; i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

5. – (DP-2022-28723) MODIFICAR la condició primera (objecte) del Plec de clàusules 
reguladores de la concessió d’ús privatiu adjudicada a la Fundació Privada Centre de 
Producció Artística i Cultural Palo Alto, per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda 
del Consell Municipal en sessió de 19 d’octubre de 2019 i formalitzada el 8 de juny de 
2020, respecte d’una part (naus B-C-D-E2-G-H-I-J-K) del conjunt industrial de propietat 
municipal situat al carrer Pellaires núm. 30-38, conegut com Palo Alto, en el sentit 
d’excloure la nau K de l’àmbit de la concessió i d’incloure la nau M dins d’aquest àmbit 
per a destinar-la a empreses tractor; ESTABLIR que les obres de retirada del 
fibrociment de les cobertes de les naus C,G, H i I objecte de concessió per un import 
total de 771.054,71.- €, seran realitzades per la concessionària dins del projecte de 
rehabilitació de les esmentades naus, i assumides financerament per la Corporació 
municipal com a propietària de les mateixes; i com a conseqüència, ESTABLIR que 
l’ingrés previst del cànon anual contemplat a la condició sisena de l’esmentat Plec, 
s’aplicarà anualment al rescabalament de l’import de les obres esmentades per part 
del concessionari, fins l’any 2030, d’acord amb l’estimació temporal obrant en 
l’expedient, o fins a abastar el seu cost total; MANTENIR inalterades la resta de 
condicions reguladores de la concessió; FORMALITZAR la modificació de la concessió i 
la modificació del contracte signat amb la concessionària, per recollir l’aplicació del 
cànon a les obres de retirada del fibrociment; 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 Esquerra Republicana:

6. – (M1923/4626) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: - Instar el Govern municipal a 
fer arribar per escrit als Grups Municipals l’informe presentat a la darrera Comissió de 
Seguiment sobre l’Acord d’horaris comercials a Barcelona en un termini de 48 hores
després de la finalització d’aquesta sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda. – Instar 
el Govern municipal a fer públics -i a complementar l’esmentat informe de balanç, en 
cas que no hi siguin inclosos- els següents indicadors sobre l’evolució del consum i 
generació d’ocupació i llocs de treball vinculats als nous horaris comercials, i a fer-ho 
abans de finals d’any, tal i com especificava la proposició aprovada en la Comissió 
d’Economia i Hisenda del passat mes de maig: a) Evolució en el consum total 
desestacionalitzat per tipus d’establiment (més i menys 300m2). b) Evolució 
en el consum total desestacionalitzat per tipus d’empresa (PIMEs vs. grans 
empreses). c) Evolució del consum total desestacionalitzat per barris (impacte 
territorial de la mesura). d) Alteracions en els patrons de consum de dilluns a 
dissabte per consum en diumenge. e) Evolució del nombre de llocs de treball 
generats directament per l’aplicació de la mesura. f) Salari mitjà per hora de les 
persones contractades. g) Nombre de persones amb contracte a temps parcial que han 
vist ampliat llur contracte gràcies a l’obertura dominical. h) Evolució de la bretxa 
salarial de gènere abans i després de la mesura. i) Enquesta de satisfacció de la mesura 
entre comerciants i treballadors/es. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/4603) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
elaborar un informe en un termini màxim de dos mesos, que reculli l’anàlisi detallat de 
l’impacte sobre l’activitat econòmica que tindrà la superilla de Sagrada Família i Camp 
d’en Grassot i que inclogui: L’anàlisi de les externalitats positives i negatives que pot 
comportar l’actuació urbanística sobre el comerç i sobre els equipaments públics. 
L’impacte sobre la mobilitat vinculada a l’activitat econòmica i particularment, a 
l’economia del visitant. L’afectació que aquesta actuació pot tenir sobre el valor dels 
immobles i els preus dels lloguers. L’impacte sobre el mercat del treball que suposarà 
una actuació d’aquesta dimensió. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/4576) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a 
desenvolupar i presentar als Grups Municipals un pla de reactivació específic per a 
aquells barris allunyats del centre on es pateix un dèficit d'activitat comercial, i hi ha un 
nombre elevat de locals buits, que inclogui ajuts directes a aquelles persones que 
vulguin desenvolupar un negoci a la zona.

Del Grup Municipal Partit Popular:
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9. – (M1923/4615) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Liderar, crear i mantenir una 
plataforma digital per al comerç de barri a la ciutat, amb finançament principalment 
dels fons europeus, i en col·laboració amb les entitats de comerciants, que permeti 
sobre tot mostrar i vendre online els productes i serveis del comerç de proximitat, 
facilitant als usuaris que puguin accedir a través del web de comerç de l’Ajuntament i 
d’una app creada per a aquesta finalitat. 

Del Grup Municipal Valents:

10. – (M1923/4607) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a 
aplicar una bonificació del 75% de l’IVTM per a les famílies nombroses, als vehicles de 5 
places o més. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/4625) Que el Govern municipal faci pública la situació i l’estat d’execució dels 
Fons Next Generation a la ciutat de Barcelona, a desembre de 2022, amb el mateix 
nivell de detall, com a mínim, de l’informe que va presentar el mes de febrer de 2022. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/4598) Que en el mes de gener, abans de la propera comissió d’Economia, el 
govern municipal presenti una avaluació detallada de l’execució dels Fons Next 
Generation, així com de l’impacte transformador previst i real -en cas d’haver-se iniciat 
l’execució- de cada projecte. 

13. – (M1923/4600) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori i presenti abans de la Comissió 
d’Economia i Hisenda del mes de març, un informe sobre l’exclusió financera que 
pateixen determinats barris de la ciutat i en el que s’analitzi la viabilitat d’instal·lar 
caixers automàtics els equipaments de titularitat municipal, així com en d’altres espais 
de la via pública per revertir la situació d’exclusió financera que pateixen alguns barris 
de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/4571) Que el Govern Municipal, mitjançant l'Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, realitzi les accions necessàries per a la rehabilitació del mercat de Canyelles, 
tant a les instal·lacions interiors com al seu entorn, amb l'objectiu de revertir les 
deficiències actuals que estan ocasionant un perjudici a la seva activitat.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/4614) Que el Govern municipal decideixi amb celeritat el nou emplaçament 
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provisional per ubicar el Mercat de l’Estrella, per tal de procedir al seu trasllat a la 
primavera de l’any 2023. 

De Regidora no adscrita:

16. – (M1923/4609) Instem el Govern Municipal a presentar tots els grups municipals, abans 
de la pròxima comissió d’economia, un informe sobre l’impacte econòmic de les obres 
del carrer Consell de Cent. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/4624) Quan té previst el Govern municipal presentar l’informe sobre la 
capacitat de càrrega turística de la ciutat de Barcelona, al qual es va comprometre al 
Consell Plenari de novembre de 2021? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/4572) Quines mesures ha desenvolupat el Govern Municipal per evitar el 
tancament d'un nombre major de locals i negocis de restauració emblemàtics de la 
ciutat?

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/4616) Com valora el Govern de la Ciutat les aportacions extraordinàries 
previstes per l’Estat en el Pressupost municipal 2023. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/4599) Que el Govern Municipal informi dels avenços duts a terme per part del 
Govern Municipal per donar compliment al prec acceptat en sessió de 19 d'octubre del 
2022, amb el redactat següent: (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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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