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23 de juny del 2022
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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 18 de maig de 2022.

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 18 de maig de 2022, s'hi reuneix la
Comissió d'Economia i Hisenda, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Jordi
Castellana Gamisans. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors:
Montserrat Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc Xavier
Marcé Carol, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Ferran Mascarell i Canalda,
María Luz Guilarte Sánchez, Josep Bou Vila, Eva Parera Escrichs i María Magdalena Barceló
Verea, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja Escobedo, que actua per
delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents l'Ima. Sra. Eva Baró Ramos, l'Im. Sr. Francisco Sierra López, la Sra.
Raquel Gil i Eiroà, Comissionada de Promoció d'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat
Laboral i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, interventor general.
Excusen la seva absència la Ima. Sra. regidora i els Ims. Srs. regidors: Marc Serra Solé, Jordi
Rabassa Massons, Pau Gonzàlez Val, Ernest Maragall i Mira i Elsa Artadi Vila.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 16.05 h.
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 20 d'abril de 2022, l'esborrany de
la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. (22000997) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 7 d'abril de
2022, que adjudica a Auditoria de Medios, SL el contracte relatiu a l'anàlisi qualitatiu sobre la
informació en mitjans de comunicació de les accions i projectes impulsats per l'Àrea
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, per als exercicis 2022-2023, i per un import de
17.424,00 euros (IVA inclòs).
2. Del gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 7 d'abril de 2022, que prorroga
per un període comprès des del 17.06.2022 fins al 16.06.2023, el contracte relatiu als serveis
d'assistència tècnica per a la coordinació, creació i gestió de continguts i manteniment dels
canals de comunicació digitals adreçats a la comunitat internacional de Barcelona per part de
la Direcció de Promoció de Ciutat, lot 2, producció de fotografies i materials audiovisuals,
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adjudicat a Igluuu Studio, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 35.937,00
euros (IVA inclòs).
3. De la gerent municipal, de 8 d'abril de 2022, que adjudica a Fiatc Mutua Seguros el
contracte relatiu a les pòlisses d'assegurances que cobreixin les conseqüències econòmiques
derivades de l'ús d'embarcacions, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 612,36
euros (IVA exempt).
4. De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que adjudica a Tandem Social, SCCL el
contracte relatiu al servei de secretaria tècnica per a la coordinació, gestió, dinamització,
relatoria, desenvolupament, avaluació i portar a l'acció l'Acord de Ciutat per a l'Estratègia de
l'Economia Social i Solidària a Barcelona 2030, per als exercicis 2022-2023, i per un import
de 167.766,50 euros (IVA inclòs).
5. Del gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 25 d'abril de 2022, que
reajusta les anualitats i amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de
109.666,50 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de retoc i tractament d'imatges
per a llibres i documents que edita l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la direcció de
Serveis Editorials, la creació i presentació d'un concepte creatiu, la imatge gràfica i
audiovisual i la producció d'aquesta proposta creativa que podria tenir caràcter d'instal·lació
interactiva itinerant, per donar a conèixer Barcelona a públics internacionals, prefertment
professionals, per a la promoció econòmica de la Ciutat i el posicionament de la Marca
Barcelona a nivell global, adjudicat a Byfacility, SL & Folch Studio UTE, amb càrrec a l'exercici
2022.
6. De la gerent municipal, de 2 de maig de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'assistència
tècnica per al manteniment de continguts especialitats del web de Barcelona International
Welcome (BIW), per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de
22.675,88 euros (IVA inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2022
7. (22-SJS-012) Aprovar l'acord general de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona,
mitjançant el Districte de Ciutat Vella i el Sr. Yakov Knaani, per establir el marc i el
desenvolupament d'actuacions per promoure la rehabilitació de la finca ubicada al carrer d'en
Santcliment 15, la cessió de certs béns immobles a favor de l'Ajuntament de Barcelona, i les
condicions de lloguer dels restants habitatges. Facultar el regidor del Districte de Ciutat Vella
per a la signatura d'aquest conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
8. (3/027-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-027/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'ingrés del Servei d’Ocupació de
Catalunya en concepte de subvencions del SOC per al Programa Treball i Formació 2017 i per
al Programa Referent d’Ocupació Juvenil 2018, per un import total de 280.117,46 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable 22040495; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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9. (3/048-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-048/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 800.000,00 euros, per atendre despeses derivades del servei d'Agents Cívics
que gestiona Barcelona Serveis Municipals, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient referència comptable núm.
22033191; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
10. (3/049-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-049/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'Ingrés de la Comissió Europea,
per destinar al projecte LOCALISED, el qual té com a objectiu traduir els objectius climàtics
nacionals i de la UE a nivell local, per un import de 69.418,75 euros, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient,
referència comptable 22033195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 28 d'abril de 2022
11. (3/052-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-052/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al Pressupost per a
l'exercici 2022, relatiu als Projectes S.20000.006 (Coneixement i Innovació Turística) i
S.21000.024 (Projectes Turístics Territorials), per un import d'1.261.790,44 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable 22040295; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
12. (3/055-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-055/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb reconeixements d'Ingrés de la Unió Europea, per
destinar als projectes C-Mobile i INMAB - Estudi Rondes, per un import de 38.884,88 euros,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
consta a l'expedient, referència comptable 22041995; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2022
13. (3-058/2022) Aprovar l'expedient núm. 3-058/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 2.300.000,00 euros, per atendre despeses derivades de l'increment del cost
de la energia elèctrica per l'exercici 2022 en els centres gestionats pel Consorci d'Educació de
Barcelona i de competència municipal, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient referència comptable núm.
22042691; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
14. (3-060-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-060/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
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2022, d'import 10.213.071,30 euros, per atendre despeses derivades del Conveni de
Col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2020 2023 per a l'establiment del calendari anual d'aportacions al sistema de finançament
metropolità i els programa de col·laboració en l'àmbit de l'espai públic, els equipaments i les
infraestructures del municipi de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient referència comptable núm.
22042891; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2022
15. (20002566L01-001) Prorrogar per un període comprès des del dia 16.06.2022 fins al dia
15.06.2023, el lot 1 del contracte número 20002566L01- 001, que té per objecte el servei
d'assistència tècnica per a l'organització i captació de patrocinis de la 7ena edició del "Dia de
la comunitat internacional de Barcelona" i l'organització d'activitats de dinamització durant
l'any, adjudicat a l'empresa BOTH PEOPLE & COMMS SL, amb NIF B62934682, per un import
total de 142.562,20 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta a
l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
114.049,76 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 94.256,00
euros i import IVA de 19.793,76 euros, tipus impositiu del 21 per cent, a l'aplicació
pressupostària, D/22703/43322 0700. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 28.512,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 23.564,00 euros i import IVA de 4.948,44 euros, tipus impositiu del 21 per cent, a
l'aplicació pressupostària D/22703/43322 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient al pressupost 2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i
Hisenda.
16. (22XP0036) Prorrogar el contracte 22XP0036, que té per objecte el lloguer del local del
carrer Aragó,326-328, on s'ubica l'OAC del Districte de l'Eixample, a favor d'ARAGON 326,CB,
amb NIF E65885220, per un termini de 4 anys (del 20 de juliol del 2022 al 19 de juliol del
2026) i una renda mensual de 10.284,00 euros i més IVA 21%, mitjançant la nòmina de
lloguer amb la subjecció a les normes de la Llei d'arrendaments urbans. Autoritzar i disposar
la despesa de l'esmentat contracte, corresponent a la 4ª pròrroga i última, per un import de
597.294,72 euros(dels quals 493.632,00 euros corresponen al preu net i els restants
103.662,72 euros a l'IVA 21%), amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest
mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
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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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes
de Catalunya, contrari de Ciutadans, l'abstenció de Junts per Catalunya i Partit Popular i la
reserva d'Esquerra Republicana, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló
Verea.
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 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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes
de Catalunya, l'abstenció d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i la reserva
de Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
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
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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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló
Verea i l'abstenció d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
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.
Es tracta conjuntament amb el punt 5
Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a
María Magdalena Barceló Verea.
Aprovada
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.
Tractada amb el punt anterior.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a
María Magdalena Barceló Verea.
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Aprovada
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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Collboni, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a
María Magdalena Barceló Verea.
Aprovada
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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a
María Magdalena Barceló Verea.
Aprovada
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
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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.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/3867)La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal es
comprometi a elaborar i a presentar, conjuntament amb el Departament d'Empresa i Treball a
la Generalitat de Catalunya, 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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera, Barceló i Collboni.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya i Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans, Valents i
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Aprovada amb text transaccionat
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 incorporarho 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
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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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Mascarell, Puig, Guilarte, Bou, Parera, Barceló i Ballarín.
Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular,
Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i desfavorable de Barcelona
en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya.
Aprovada
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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Baró, Mascarell, Bou, Parera, Barceló, Ballarín i Martí.
Votació favorable de Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i desfavorable
de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana.
Aprovada
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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Bou, Puig, Mascarell, Sierra, Parera, Barceló i Martí.
Votació favorable de Ciutadans i Partit Popular, desfavorable de Barcelona en Comú, Partit
dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya,
Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Rebutjada
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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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Puig, Mascarell, Sierra, Bou, Barceló, Ballarín i la
secretària.
Votació favorable de Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea,
desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra
Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular.
Rebutjada
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
inexecutats, a ajudes per a la dinamització del comerç local i de proximitat.
Intervenen el Sr. Castellana i el Sr. Martí.
No acceptat
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 SantsMontjuïc, 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.
Intervenen el Sr. Mascarell i el Sr. Martí.
No acceptat
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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.
Intervenen el Sr. Mascarell i el Sr. Marcé.
Acceptat
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.
Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.
Acceptat
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.
Intervenen el Sr. Bou i el Sr. Marcé.
Acceptat
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.
No tractada, es contestarà per escrit
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?
Intervenen el Sr. Castellana i el Sra. Ballarín.

11
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
23 de juny del 2022

CSV: 36f2-6c7b-f470-f8a6

Es dóna per tractada
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?
Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Gil.
Es dóna per tractada
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?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.
Es dóna per tractada
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.
Intervenen el Sr. Mascarell i el Sr. Marcé.
Es dóna per tractat
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.14 h.
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