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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de febrer de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

3. – (DP-2020-27802) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la
concessió de l'ús privatiu respecte de l’entitat 1 de propietat municipal de la finca de la
plaça de les Beates núm. 2, a favor de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i
Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos, amb caràcter onerós i un
termini de deu anys amb efectes 7 de juliol de 2020, amb la finalitat de destinar-la com
a seu de la Federació i les entitats que la integren, i el desenvolupament de les seves
activitats, en especial l'ús com a centre per a la difusió i producció de la cultura
popular i tradicional catalana, la recerca, producció, difusió i realització de les activitats
festives de caire tradicional de Barcelona, i el treball multidisciplinar i de col.laboració
entre associacions; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i,
si  no  s’hi  formulen  reclamacions  o  al·legacions,  TENIR  per  elevat  automàticament
aquest acord d’aprovació inicial  a definitiva;  ADJUDICAR la concessió directament a la
la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels
Entremesos; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

4. – (DP-2020-27829)  RATIFICAR la  resolució  de  l’Alcaldessa  de  14  de  maig  de  2020,per  la
qual es DEIXA CONSTÀNCIA,d’acord amb l’acta de suspensió de 13 de maig de 2020 i a
l’empara  dels  decrets  de  l’Alcaldia  de  17  i  23  de  març  de  2020,dela  suspensió  parcial
operada amb efectes 14 de març de 2020 inclòs i fins que es notifiqui al contractista la
finalització de la suspensió, del contracte administratiu especial que té per objecte la
conservació i explotació publicitària dels quioscos de premsa ubicats a la ciutat de
Barcelona, llevat els situats a la Rambla, adjudicat a la societat JCDecaux España S.L.U.,
per  acord  de  la  Comissió  d’Economia,  Empreses  i  Ocupació  en  sessió  de  11  de
desembre de 2013, prorrogat per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda en sessió
de  16  d’octubre  de  2018;  ES  DETERMINA  que  el  contractista  seguirà  prestant  els
serveis  considerats  com  a  essencials  en  els  termes  definits  en  l’acta  de  suspensió  de
data 13 de maig de 2020, aplicant el pla de contingència presentat, de conformitat
amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planificació  i  Coordinació  de  Patrimoni  de
data  7  d’abril  de  2020,  que  consta  a  l’expedient  i  que,  a  efectes  de  motivació,
s’incorpora a la present resolució, NOTIFICAR la present resolució al contractista.
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5. – (DP-2020-27830)  RATIFICAR la  resolució  de  l’Alcaldessa  de  14  de  maig  de  2020,per  la
qual es DEIXA CONSTÀNCIA, d’acord amb l’acta de suspensió de 13 de maig de 2020 i a
l’empara dels decrets de l’Alcaldia de 17 i 23 de març de 2020, de la suspensió parcial
operada amb efectes 14 de març de 2020 inclòs i fins que es notifiqui al contractista la
finalització de la suspensió, del contracte administratiu especial que té per objecte la
modificació, adaptació, conservació i explotació publicitària dels onze quioscs de
premsa ubicats a La Rambla de Barcelona, adjudicat a la societat JCDecaux España
S.L.U.,  per  resolució  del  Tinent  d’Alcalde  d’Hisenda  i  Promoció  Econòmica  en  data  22
de novembre de 2010; es DETERMINA que el contractista seguirà prestant els serveis
considerats  com a essencials  en els  termes definits  en l’acta  de suspensió  de data  13
de maig de 2020, aplicant el pla de contingència presentat, de conformitat amb
l’informe de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni de data 7
d’abril de 2020, que consta a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorpora a la
present resolució, i NOTIFICAR la present resolució al contractista.

6. – (DP-2020-27831)  RATIFICAR la  resolució  de  l’Alcaldessa  de  14  de  maig  de  2020,per  la
qual es DEIXA CONSTÀNCIA, d’acord amb l’acta de suspensió de 27 d’abril de 2020 i a
l’empara del decret de l’Alcaldia de 17 de març de 2020,dela suspensió parcial operada
amb efectes 14 de març de 2020 inclòs i fins que es notifiqui a la concessionària la
finalització de la suspensió, de la concessió que té per objecte la conservació,
subministrament, instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de
mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, adjudicada a la societat Clear Channel España
S.L.U., per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda en sessió de 21 de juny de 2016,
prorrogada  per  acord  de  la  mateixa  Comissió  en  sessió  de  17  d’abril  de  2018;  es
DETERMINA que la concessionària seguirà prestant els serveis considerats com a
essencials  en  els  termes  definits  en  l’acta  de  suspensió  de  data  27  d’abril  de  2020,
aplicant el pla de contingència que s’annexa a dita acta, de conformitat amb l’informe
de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni de data 7 d’abril de
2020,  que consta a  l’expedient  i  que,  a  efectes  de motivació,  s’incorpora a  la  present
resolució, i NOTIFICAR la present resolució a la concessionària.

7. – (DP-2020-27838)  PRORROGAR,  a  l’empara  del  decret  de  l’Alcaldia,  de  23  de  març  de
2020,  la  concessió  d’us  privatiu,  que  té  per  objecte  la  conservació,  subministrament,
instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la
ciutat de Barcelona, adjudicada a la societat Clear Channel España SLU, per acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda en sessió, de 21 de juny de 2016, prorrogada per acord
de la mateixa Comissió en sessió, de 17 d’abril  de 2018; fins que sigui adjudicada una
nova  concessió  per  a  la  prestació  de  l’objecte  de  la  que  ara  es  prorroga  i,  en  tot  cas,
fins un màxim de nou mesos a comptar des de l'1 de juliol de 2020, mantenint
inalterables la resta de condicions de la concessió; FORMALITZAR la prorroga en
document administratiu; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

8. – (DP-2019-27587) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat a la cantonada del carrer Jorge Manrique amb Herrera el
Vell,  amb el núm. de codi d’activitat 184, formulada pel senyor Julio Escudero Yuste i,
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en conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi
la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

9. – (DP-2019-27639) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat a la Travessera de Gràcia núm. 264/Nàpols, amb el núm. de
codi d’activitat 146, formulada pel senyor MD Solayman i, en conseqüència, DECLARAR
extingida  l’esmentada  concessió;  i  RETORNAR al  municipi  la  possessió  del  quiosc  i  les
seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a
favor del titular de la concessió.

10. – (DP-2019-27741) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 214, amb el núm.
del  codi  d’activitat  152,  formulada  pel  senyor  Hugo  Langa  Ayala,  en  conseqüència,
DECLARAR  extingida  l’esmentada  concessió;  i  RETORNAR  al  municipi,  la  possessió  del
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap
classe a favor del titular de la concessió.

11. – (DP-2020-27753) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Mare de Déu del Coll núm.87-89 amb el núm. del
codi  d’activitat  220,  formulada  per  el  senyor  Antonio  Cucurull  Casado  i,  en
conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i  RETORNAR al municipi,  la
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.

12. – (DP-2020-27763) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Rambla Guipúscoa núm.16 cantonada amb el
carrer  Espronceda  amb  el  núm.  del  codi  d’activitat  172,  formulada  per  la  senyora
Maria  Silvina  Carvajal  Rivarola  i,  en  conseqüència,  DECLARAR  extingida  l’esmentada
concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions
fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular de la
concessió.

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:

13. – (M1923/826)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  que  el  Govern  municipal
elabori un Pla de reindustrialització a la ciutat per tal de: PRIMER.- Impulsar una
estratègia específica des de Barcelona Activa per tal de fomentar la relocalització de la
producció industrial deslocalitzada els darrers 30 anys. SEGON.- Enfortir els elements
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que conformen els ecosistemes que es generen al voltant dels clústers econòmics de la
nostra ciutat, fent especial èmfasi en la relació i coordinació entre ells i garantir un
impacte social  en les mesures que s’implementin.  TERCER.-  Impulsar la modernització
dels polígons industrials de la ciutat per tal que s’enforteixin i  siguin atractius per a la
instal·lació de noves iniciatives emprenedores. QUART.- Facilitar la transformació
industrial a les empreses que amb l’emergència sanitària han tingut dificultats i vulguin
reconvertir-se cap a altres sectors, tenint present paràmetres com el foment de la
innovació  i  la  digitalització.  CINQUÈ.-  Desplegar  nous  programes  d’assessorament  a
PIMES en eficiència energètica, màrqueting digital i digitalització.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/823)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
impulsar  de  forma  immediata  un  Pla  d’Acció  destinat  al  comerç  local  i  de  proximitat
per  tal  d’estimular  el  consum,  que  inclogui  els  següents  ítems:  1.-  Apel·lar  al
retrobament de les barcelonines i els barcelonins amb la seva ciutat i en la necessitat
de donar suport, en aquests moments, al comerç local en front de les grans
plataformes  digitals  a  través  d’una  campanya  que  posi  en  valor  la  necessitat  de
preservar el comerç de proximitat, els avantatges pel client que té (qualitat, varietat,
tracte personalitzat, etc.) i alhora que doni visibilitat a la seva diversitat que fa de
Barcelona  una  ciutat  on  s’hi  pot  trobar  de  tot.  2.-  Donar  suport  a  les  iniciatives  dels
eixos i associacions comercials de la ciutat que estan desenvolupant eines de
Marketplace per digitalitzar el sector i competir amb els grans proveïdors que
provoquen el tancament dels negocis de proximitat. 3.- Aprovar una línia de
subvencions  o  consensuar  amb  el  sector  altres  mecanismes  d’ajuts  directes  o
indirectes,  per  ajudar  a  la  compra  d’EPIs  i  la  instal·lació  de  mesures  de  seguretat  i
higiene. 4.- Implantar, de comú acord entre els departaments i empreses municipals
necessaris (Comerç, ICUB, B:SM, etc.) i els eixos i associacions comercials de la ciutat,
un sistema que permeti bescanviar compres en el comerç de proximitat associat per
entrades a equipaments culturals públics (i  fins i  tot privats que s’hi vulguin afegir) i  a
instal·lacions  municipals  dedicades  al  lleure,  per  tal  d’activar  la  demanda  comercial,
cultural i de lleure de la ciutat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/837) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a procedir a
la bonificació en un 50% de l'import corresponent a l'exercici 2020 del preu públic de
la recollida comercial de residus a tots aquells comerços que han vist reduïda o
paralitzada la seva activitat comercial durant la crisi provocada pel Covid19, com a
mesura de suport a la seva liquidesa i al finançament de l'adquisició de materials per
garantir la seguretat sanitària de treballadors i de clients.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/835)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  insta  el  Govern  Municipal  a  acordar
amb el teixit comercial i empresarial de cada zona tota actuació prevista, tant si és
temporal  com  especialment  si  és  permanent,  en  el  marc  del  Pla  d’acció  per  adaptar
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l’espai públic i la mobilitat al nou escenari de sortida progressiva del confinament, amb
l’objectiu que les actuacions dutes a terme no perjudiquin l’activitat comercial.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/810) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a proposar a
Turisme de Barcelona l'elaboració d'un Pla de Comunicació i Promoció de la ciutat per
atreure turisme de la resta d'Espanya i presentar-lo a la Comissió d'Economia i Hisenda
del mes de juny.

Declaracions Institucionals

1. – La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Reiterar el suport de l’Ajuntament
de Barcelona al col·lectiu de treballadors i treballadores de Nissan davant la situació
que s’està vivint a la planta de Zona Franca i que posa en risc el futur dels seus llocs de
treball. SEGON.- Instar Nissan a mantenir el seu compromís corporatiu amb les
fàbriques de Barcelona, Montcada i Sant Andreu de la Barca prenent en ferm tan aviat
com sigui possible les mesures que permetin capgirar la situació actual, com
l’adjudicació  de  la  producció  d'un  nou  model  de  vehicle.  TERCER.-  Refermar  la
importància  de  la  indústria  de  l’automòbil,  el  compromís  total  amb  la  seva
modernització, i l’aposta pel foment de polítiques adreçades al manteniment del teixit
industrial a la ciutat, especialment d’aquelles activitats que generen llocs de treball de
qualitat.  QUART.-  Defensar  que  l’àrea  metropolitana  de  Barcelona  compta  amb  totes
les condicions des del punt de vista econòmic, industrial, digital i tecnològic, així com
una  important  tradició  d’un  segle  en  la  fabricació  automobilística,  per  poder  ser  un
espai adequat per la producció de vehicle elèctric, atenent a les noves demandes del
mercat en matèria de sostenibilitat i competitivitat. CINQUÈ.- Donar trasllat del
present acord al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat, instant-los a posar en
marxa i coordinar les accions necessàries per iniciar un procés de negociació que
permeti  revertir  la  situació  d’incertesa  actual.  SISÈ.-  I  donar  també  trasllat  d’aquest
acord al Comitè d’Empresa de Nissan.

2. – La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda:  Primer.-  Instar  al  Govern  de  l’Estat  que
modifiqui la “Ley 37/1992, de 28 de septiembre del impuesto sobre el valor añadido”,
implementant la seva modificació cap a un IVA reduït del 10% en la prestació de
serveis vinculats amb la pràctica d’activitat física i esportiva tot deixant sense efecte la
gravació fiscal del 21% en relació amb aquestes. Segon.-Instar al Govern de l’Estat que
implementi  alhora la creació d’un nou IVA híper reduït del 4% aplicable a la prestació
de  serveis  vinculats  amb  la  pràctica  d’activitat  física  i  esportiva  en  centres  esportius
tant públics com privats adreçats a persones amb prescripció mèdica específica feta
des  dels  Centres  d’Atenció  Primària.   Tercer.- Donar  trasllat  d’aquests  acords  la
Delegació  del  Govern  de  l’Estat  a  Catalunya,  al  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i  al
Ministeri  de  Sanitat,  Consum  i  Serveis  Socials  del  Govern  de  l’Estat,  als  Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris del Senat, als Grups
Parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a  la  Secretaria  General  de  l’Esport  del
Govern de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de
Municipis, a la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), a la UFEC (Unió de
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Federacions  Esportives  de  Catalunya),  al  CEEB  (Consell  de  l’Esport  Escolar  de
Barcelona), a les Universitats de Catalunya, a Foment de Treball, a PIMEC, a INDESCAT
(Catalan  Sports  Cluster),  i  a  l’ADECAF  (Associació  d’Empresaris  de  clubs  Catalans  de
Fitness).

EL SECRETARI GENERAL
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