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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juliol de 2020

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

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:

9. – (M1923/1189)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
acorda: PRIMER.- Exigir al Govern municipal que articuli els mecanismes pertinents per
tal  de  garantir  el  retorn  íntegre  de:  a)  L’excés  de  cobrament  de  la  tarifa  del  servei
d’aigua  per  part  d’AGBAR  pels  consums  acumulats  en  el  darrer  rebut.  b)  L’excés  de
cobrament per part de les Administracions Públiques dels tributs que tenen com a
base  de  càlcul  el  consum de  l’aigua  a  causa  de  l’acumulació  de  consums en  el  darrer
rebut. c)  La part corresponent a la Taxa de recollida de residus domiciliaris regulada
per l’OF 3.18 cobrada abans de l’1 de juliol de 2020 ja que aquesta taxa merita a partir
d’aquesta  data.  SEGON.-  Instar  a  l’Àrea  Metropolitana  a  modificar  l’article  60  del
Reglament  del  servei  metropolità  del  cicle  integral  de  l’aigua  relatiu  als  consums
estimats i regularització per mal funcionament per tal de contemplar com actuar en
situacions excepcionals com l’actual.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1172) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern Municipal a
estudiar i implementar un pla, en el termini de 6 mesos, per incentivar el trasllat
d’oficines  en  edificis  residencials  cap  a  locals  comercials  buits  a  peu  de  carrer.  En
qualsevol cas, aquesta mesura haurà de recollir les sensibilitats i interessos de les
empreses i professionals situats actualment en pisos per oferir els incentius més
adients.
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