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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'OCTUBRE DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de setembre de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

10. – (01- PPPNT2021) APROVAR inicialment l’ordenança per prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari del servei de desplegament de conductes portafibra òptica 
a l’interior del clavegueram, d’acord amb el text que consta a l’expedient. SOTMETRE 
l’esmentada ordenança a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins 
dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. 

11. – (0026/2021) APROVAR, l’Homologació dels següents inversos privats per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona: SI Capital Private Equity, SA, SGEIC i ACSA, Obras e 
Infraestructuras SAU. 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. 

12. – (DP-2021-28242) APLICAR, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, i a l’empara del 
Decret d’Alcaldia de 14 d’abril de 2020, una moratòria en la clàusula tercera del 
contracte de 8 de juny de 2020 de concessió d’ús privatiu del conjunt industrial 
protegit conegut com Palo Alto, situat al carrer de Pellaires núm. 30-38, atorgada a la 
Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto, relativa als terminis 
de transitorietat en les obres per a la implantació de la residència d’empreses amb 
projectes tractor i al model d’incubadora d’empreses, fins el 30 de juny de 2022 
respecte les obligacions derivades de les obres per la residència d’empreses tractor i 
fins el 31 de desembre de 2022 respecte les obligacions derivades de la implantació de 
la incubadora i ESTABLIR, en relació a la clàusula sisena del Plec de clàusules 
reguladores de la concessió, un preu de 10 euros/m2 per a tots els arrendaments 
durant un termini de 12 mesos a comptar des de l’1 d’octubre de 2020, en virtut de la 
sol·licitud del concessionari i la proposta realitzada per la Direcció de Serveis de 
Planificació i Coordinació de Patrimoni acceptada per aquest; i FACULTAR l'Alcaldia per 
a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 
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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. – (M1923/2642) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que el govern municipal 
presenti en el termini de dos mesos un programa de suport, ajuda i acompanyament a 
les PIMEs de la ciutat en matèria d'autoconsum energètic, amb l'objectiu de fomentar 
l'energia renovable generada al municipi de Barcelona i l'estalvi energètic, que 
complementi el programa MES Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2668) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el govern municipal a: Convocar 
de forma urgent els grups municipals per tal d’informar-los sobre el posicionament del 
Govern municipal en relació a la possible presentació de Barcelona com a seu de 
l’Exposició Universal de l’any 2030. Aportar als grups municipals la informació i la 
documentació sobre les reunions mantingudes fins el moment amb la societat civil i 
altres administracions en relació a la candidatura de Barcelona com a seu de l’Exposició 
Universal de 2030. Comprometre’s a buscar el consens amb els grups municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona sobre la possibilitat de celebrar a Barcelona un 
esdeveniment de gran importància com és una exposició universal. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/2657) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: Primer.-
Augmentar l'àmbit d'accés als programes de fons europeus habilitant una major 
quantitat de recursos destinats a la recuperació econòmica de pimes i autònoms, 
evitant limitar els mateixos a projectes de transformació urbanística i de grans 
empreses. Segon.- Fomentar i facilitar la participació de pimes i autònoms de la ciutat 
en els programes d'accés al finançament de fons europeus extraordinaris, habilitats 
com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, mitjançant l'assessorament necessari i 
acompanyament durant tot el procés fins la seva inclusió en aquests programes.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

17. – (M1923/2664) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a incloure, a 
les properes ordenances fiscals, la bonificació sobre la taxa de residus per aquells 
ciutadans subjectes a la recollida "porta a porta". 
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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.

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

18. – (M1923/2640) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que les empreses de 
plataforma digital contractin directament els repartidors i les repartidores i que cessin 
les contractacions en frau de llei a través d’empreses de treball temporal (ETT) i/o de 
logística. 2. Que es reconegui als repartidors i repartidores l’antiguitat en les 
contractacions que ja tenien treballant a l’empresa en situació de falsos autònoms. 3. 
Que les empreses cessin immediatament la pràctica per la qual molts treballadors i 
treballadores que passen a ser contractats, són acomiadats durant el període de prova, 
tot i fer diversos anys que reparteixen per a l’empresa. 4. Que es reconeguin els 
descansos que estableix la llei a les persones repartidores i que les empreses de 
plataforma abonin la part econòmica pel desgast del vehicle, la benzina, el telèfon, la 
connexió a la xarxa o la roba de treball. 5. Que les empreses de plataforma habilitin 
immediatament lavabos, fonts d’aigua i taquilles per a les seves repartidores i 
repartidors. 6. Que es proporcioni informació sobre normativa i seguretat viària i sobre 
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral als seus treballadors i 
treballadores. 7. Que les empreses disposin de protocols de prevenció contra 
l’assetjament sexual per a les treballadores de repartiment. 8. Que el govern de la 
Generalitat faci complir la llei a les empreses de plataforma. 9. Donar trasllat d'aquests 
acords als sindicats, al govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats 
municipalistes de Catalunya. 

EL SECRETARI GENERAL
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