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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de maig de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

9. – (EM 2021-06/16) APROVAR inicialment la modificació del pressupost de l'Institut 
Municipal de Serveis Socials per a l'exercici 2021 relatiu a les subvencions nominatives 
del capítol IV del pressupost, segons document annex que s'incorpora a la present 
proposta de resolució. EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies per tal 
que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 
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:

10. – (M1923/2276) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Instar al Govern 
municipal a la presentació d'un informe previ a la votació de l'acord sobre horaris 
comercials que analitzi detalladament els impactes que pot generar sobre el comerç i 
sobre la ciutat aquesta decisió. SEGON.- Que s'apliqui, mitjançant els procediments 
administratius adequats, una pròrroga de l'actual regulació dels horaris comercials fins 
el 31 de desembre del 2021. Abans de la finalització d'aquest termini, s'ha de sotmetre 
a votació del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona una nova regulació que 
permeti ampliar el consens actual al màxim d'agents possible. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/2271) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Reclamar al Govern de 
l'estat que: 1. Revisi en profunditat l'actual sistema tarifari de l'electricitat reduint les 
càrregues, els peatges, i la tributació (rebaixant el tipus d'IVA aplicat) que encareixen el 
preu de l'electricitat per les famílies i redueixen competitivitat d'autònoms i empreses. 
2. Replantegi l'actual divisió per trams horaris que impedeix l'aprofitament de les hores 
vall tan per famílies com per negocis. 3. Instar el Govern municipal a: - Presentar en el 
termini de quatre mesos a la comissió d'Economia i Hisenda un estudi sobre l'afectació 
i l'impacte que el sistema tarifari recentment aprovat té sobre l'activitat econòmica 
d'autònoms i pimes de la nostra ciutat. -Incrementar les accions de difusió i 
assessorament a ciutadania, autònoms, i pimes per explicar els canvis de la tarifa 
elèctrica i les pràctiques a realitzar per ser més eficients en el consum i evitar 
increments en la despesa. - Presentar, en un termini no superior a 30 dies, quina serà 
l'estratègia de Barcelona Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda aquesta 
sobtada puja de preus 

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/2250) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: 1) 
Impulsar un acord amb les principals associacions d'autònoms de Barcelona per fer una 
proposta al Govern d'Espanya que corregeixi la falta de protecció que pateixen els 
treballadors per compte propi en casos de pèrdua d'ocupació, baixa laboral i jubilació. 
2) Instar el Govern d'Espanya a frenar la reforma de les cotitzacions dels autònoms fins 
que es trobi una fórmula equitativa, que eviti posar en risc la viabilitat dels negocis 
quan encara no s'ha recuperat l'activitat econòmica prèvia a la pandèmia. 3) Instar el 
Govern d'Espanya a seure amb les associacions d'autònoms per a consensuar les 
mesures i reformes necessàries per al sosteniment d'aquest col·lectiu. 4) Estudiar 
l'ampliació del programa Autònoms + o altres línies de subvenció específiques per al 
col·lectiu durant aquest exercici 2021 i, en tot cas, la reserva del pressupost necessari 
per als exercicis 2022 i posteriors, amb l'objectiu de reactivar l'activitat dels autònoms 
de la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

14. – (M1923/2244) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal insti 
el Congrés de Diputats a revisar el preu de la llum, per tal que el govern central 
rectifiqui la factura actual i es comprometi a rebaixar la part de la factura que es regula 
a través del BOE. 
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