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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 15 de juny de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 18 de maig de 2022.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
6. (2022-01-DPEF) Declarar d'utilitat municipal el Complex Esportiu Guineueta, d'acord amb
els informes que consten a l'expedient, als efectes del que preveu l'article 9.9 de l'ordenança
fiscal vigent 1.1 reguladora de l'Impost de Béns Immobles per a l'aplicació de la bonificació
del 95% de la quota íntegra de l'IBI corresponent a l'exercici 2023 i successius. I donar-ne
trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
7. (DP-2022-28314) Desestimar la sol·licitud presentada per la societat INDIGO INFRA
ESPAÑA SA en data 26 de juny de 2020, com a concessionària de l'ús privatiu del subsòl
d'una porció de terreny de 4.846 metres quadrats situats al complex de les Tres Xemeneies,
entre l'avinguda Paral·lel i els carrers de Vilà i Vilà Cabanes i Palaudàries, en relació amb
l'equilibri econòmic financer de la concessió, de conformitat amb l'Informe de la Direcció de
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de data 23 de febrer de 2022, que consta a
l'expedient.
8. (DP-2022-28317) Desestimar la sol·licitud de data 29 de maig de 2020 presentada per el
Reial Automòbil Club de Catalunya, com a titular de la concessió relativa a l'ús privatiu de
domini públic municipal per a la instal·lació i explotació d'una unitat de subministrament de
benzina situada a l'Avinguda Doctor Marañón núm. 6 amb confluència amb el carrer Baldiri
Reixac, concessió aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en data 29 d'octubre
de 1999, en relació amb les conseqüències econòmiques derivades de l'impacte generat arran
de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, de conformitat amb l'Informe de
la Direcció de Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de data 1 de febrer de 2022, que
s'adjunta.
9. (DP-2022-28568) Desestimar la sol·licitud presentada per la societat EUROPROJECTES
FINANCE SL en data 21 de juliol de 2021, com a concessionària de l'ús privatiu d'una porció
de subsòl de domini públic en els terrenys de propietat municipal situats a l'illa delimitada
pels carrers Pintor Alsamora, Escultor Ordóñez i Brossa, en relació amb el retorn de la
garantia definitiva de l'esmentada concessió, de conformitat amb l'Informe de la Direcció de
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de data 1 de juny de 2022, que s'adjunta.
Part d'Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
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Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
10. (M1923/3975) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal es
comprometi a presentar abans de tres mesos un Pla de dinamització comercial de la Zona
Nord de Nou Barris que inclogui, com a mínim: La promoció de llurs mercats municipals, com
és el cas del de Ciutat Meridiana, per tal d'aconseguir la reobertura de les parades tancades.
Afegir els locals públics de la Plaça dels Eucaliptus, que són propietat de l'Ajuntament, a la
Mesura 'Amunt persianes' per tal de generar activitat comercial i revitalitzar l'entorn. Un
programa d'activitats a la via pública, de forma coordinada amb les associacions comercials
de la zona, que doni compliment a les necessitats de dinamització del barri i, especialment,
del comerç de la zona. En especial, s'impulsaran activitats vinculades al Nadal, fires de
comerç, o altres activitats que vinculin comerç i cultura. Una anàlisi i proposta de millores en
mesures de dinamització del comerç de la ciutat, com per exemple el Bonus Consum, amb
l'objectiu d'augmentar el seu impacte a la Zona Nord de Nou Barris.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
11. (M1923/3985) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a
presentar en la propera sessió de la comissió del mes de juliol: 1. Una relació de totes les
inversions pressupostades per l'Estat i la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona*
(en els pressupostos aprovats per a l'any 2022, 2021 i anteriors) i el seu grau
d'execució.
*Incloure les inversions no territorialitzades que tenen afectació a la ciutat de
Barcelona. 2. La previsió d'execució de les inversions pressupostades per l'Estat i la
Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona i que encara no han estat
executades.
*Incloure les inversions no territorialitzades que tenen afectació a la ciutat de
Barcelona. 3. Un informe sobre l'impacte econòmic a la ciutat de Barcelona de la no execució i
dels retards en l'execució d'inversions de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a Barcelona dels
darrers cinc anys
Del Grup Municipal Ciutadans:
12. (M1923/3989) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a modificar el
programa "Amunt Persianes" per tal d'assolir íntegrament els objectius marcats en el seu
disseny, de dinamització de locals buits a planta baixa, i donar un ús eficient dels recursos
destinats al mateix, incloent les següents mesures: - El local que pugui presentar qualsevol
propietari al procediment de compra pública haurà d'estar buit, sense activitat, des d'almenys
un any abans de la presentació. - Garantir que en cap cas es produirà la sortida de cap negoci
actiu d'un local, evitant qualsevol perjudici a una activitat en marxa i garantint-ne la
continuïtat. - El compromís, per part del Govern Municipal, de complir els requisits inclosos al
programa des de l'inici i tots aquells que siguin modificats, com l'obligació que sigui un local a
planta baixa i que no tingui cap tipus d'activitat.
Del Grup Municipal Partit Popular:
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13. (M1923/3995) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Aplicar mecanismes de
compensació als barcelonins i barcelonines que participin de la recollida selectiva dels residus
que generen, reduint-los al màxim la taxa per recollida domiciliària de residus a partir de
l'any vinent.
Del Grup Municipal Valents:
14. (M1923/3951) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a presentar, a
la primera Comissió després de l'estiu, un informe detallat sobre l'impacte econòmic, social i
urbanístic del programa "Obrim Carrers" pel comerç de proximitat, per avaluar els efectes
d'aquesta mesura.
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