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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de desembre de 2021

Sessió extraordinària 21 de desembre de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària 2021-2023. 

c) Informes

2. – Memòria Bonus Consum 2021. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/3125) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el govern municipal a portar a 
terme un pla de suport a la competència en igualtat de condicions de les pimes a 
Barcelona que inclogui les mesures següents: A.  Mesures de caràcter legislatiu: 1. 
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Introduir un “Test de pimes” seguint les recomanacions de la Comissió Europea que 
avaluï l’impacte de les iniciatives normatives (ordenances i reglaments) sobre la 
competitivitat les pimes. 2. Incloure a la Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu el 
càlcul de les càrregues administratives i el seu impacte com a conseqüència de noves 
ordenances i reglaments. B.  Mesures de caràcter administratiu: 3. Accelerar la 
implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) a Barcelona per tal de simplificar 
la relació de les empreses i emprenedors de la ciutat amb les administracions. 
C.  Mesures de lluita contra la morositat: 4. Actuar d’ofici i posar en marxa revisions, a 
través de la traçabilitat que permet el sistema de factura electrònica, per garantir que 
les empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona paguen dins del termini legal 
de 60 dies a les empreses subcontractades. 5. Adquirir el compromís d’excloure a grans 
empreses llur termini de pagament a pimes i autònoms superi el 60 dies de l’execució 
dels projectes presentats pel Consistori susceptibles de ser finançats pels fons NEXT 
GENERATION EU. D.  Mesures d’accés a recursos públics i suport: 6. Incrementar la 
quota d’accés de les pimes a la compra pública, que actualment se situa entorn del 
19% quan Europa recomana que el aquest percentatge s’assimili al pes que aporten les 
mateixes al PIB. 7. Instar al Govern de l’Estat a implantar pre-convocatòries d’accés als 
projectes susceptibles de ser finançats per als Fons NEXT GENERATION per tal de 
facilitar a les pimes la possibilitat de desenvolupar projectes amb l’anticipació, el rigor i 
l’acompanyament necessari i amb igualtat de condicions que les grans empreses. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/3106) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: Primer.-
dissenyar i implementar un nou pla de sostenibilitat i reactivació del sector turístic i 
hoteler adaptant l'actual model a les noves circumstàncies provocades per la nova 
onada de la Covid-19, de la variant òmicron, tenint en compte el nou escenari de 
paralització de l’activitat i les possibles afectacions que pugui tenir durant l’any 2022. 
Segon.- Reclamar a la Generalitat un pla d'ajudes directes al sector hoteler de la ciutat 
de Barcelona, que estigui coordinat amb l'Ajuntament, atesa l'afectació a l'activitat 
turística que estan provocant les restriccions com a conseqüència d'aquesta nova 
onada. Tercer.- cancel·lar l'aplicació del recàrrec municipal de Barcelona de l'Impost 
sobre les Estades a Establiments Turístics durant tot l'any 2022, atès que les previsions 
realitzades pel Govern Municipal per a la seva reactivació no tenen en compte les 
noves circumstàncies. Quart.- dissenyar i implementar juntament amb la Generalitat 
una campanya de promoció de la ciutat de Barcelona per als mesos entre Setmana 
Santa i estiu, que reforci les que estiguin previstes actualment. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/3118) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Debatre i aprovar els preus 
públics per a l’any 2022 en la propera sessió del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona. Publicar a la web de transparència de l’Ajuntament els costos de prestació 
dels serveis subjectes a preus públics. Anul·lar els augments dels preus públics per a 
l’any 2022 que no estan justificats amb un increment del costos de prestació. I aplicar 
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els preus públics per a l’any 2022 sobre la base d’un criteri de justícia social i d’igualtat 
territorial a la ciutat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/3101) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Instar el Govern espanyol a 
incloure la prevalença dels convenis col·lectius a nivell territorial en la nova reforma 
laboral per descentralitzar la negociació col·lectiva amb l’objectiu de poder abordar 
una proposta de salari mínim metropolità en el marc del diàleg social que es 
correspongui amb l’elevat cost de vida de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2) 
Informar d’aquest acord als agents socials, al Govern espanyol i als Grups 
Parlamentaris al Congrés dels Diputats. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. – (M1923/3110) Instem al Govern Municipal a que insti al Govern Central a liberalitzar la 
venda de test d’antígens. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3100) Que el govern municipal es comprometi a presentar, en el termini d’un 
mes, un informe amb totes les opcions possibles per a la instal·lació i manteniment de 
caixers automàtics en els barris de la ciutat on els bancs han deixat de prestar aquest 
servei. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3114) Instem al govern municipal a donar compte, en aquesta mateixa 
comissió, de les gestions i el treball realitzat per l’Ajuntament de Barcelona en relació 
al desenvolupament de les APEUs des de l’aprovació de la llei. Sol·licitem saber quina 
feina s’ha fet per donar a conèixer les possibilitats i oportunitats de les APEUs; quantes 
iniciatives s’han adreçat a l’Ajuntament per demanar informació o iniciar una APEU; 
quantes s’estan començant a tramitar i quines expectatives hi ha de cara al futur. Per 
tal d’aprofundir en el coneixement, emplacem al govern municipal a convocar una 
sessió de treball amb els grups de l’oposició on es comparteixi la feina amb més detall.

10. – (M1923/3115) La Comissió d’Economia i Hisenda insta al govern municipal a treballar i 
pactar amb els paradistes del Mercat de Sant Andreu un calendari de trasllat del 
mercat provisional al definitiu i l’adequació de les parades tenint en compte les 
necessitats i demandes que plantegen.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/3104) Que el Govern Municipal acceleri, durant el primer semestre d'aquest 
any 2022, els treballs als mercats municipals en relació amb les deficiències en el 
manteniment de les instal·lacions, la senyalització, l'accessibilitat i el servei de venda
digital, amb l'objectiu d'escurçar els terminis de reactivació i creixement del sector del 
mercat de proximitat.

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/3117) Que el Govern Municipal ens informi trimestralment en aquesta 
Comissió sobre cadascun dels projectes d’inversió que es portaran a terme a la ciutat 
de Barcelona l’any 2022, a càrrec dels fons de la Unió Europea previstos de 150 milions 
d’euros en el pressupost municipal, especificant la descripció de cada projecte, l’import 
previst i obligat, el procediment de contractació del proveïdor, el proveïdor i el 
calendari i grau d’execució.    

De Regidora no adscrita:

13. – (M1923/3111) Instem al Govern Municipal a coordinar-se amb el Gremi de la 
Restauració per avaluar la possibilitat de realitzar un altre convocatòria d’ajuts 
econòmics per tal de garantir l’aplicació del protocols necessaris en els seus locals. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/3099) Quines actuacions ha dut o durà a terme l'Ajuntament de Barcelona per 
tal de garantir la qualitat de la prestació del servei del Bus Turístic i les condicions 
laborals dignes dels informadors i informadores d'aquest servei? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3109) Quines previsions té el Govern Municipal quant a la participació en 
relació a l'edició d'aquest any 2022 del Mobile World Congress i quines mesures ha 
pres per garantir l'assistència del nombre més gran d'expositors i visitants?

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/3121) Quin import ha gastat el Grup Ajuntament de Barcelona en programes 
de foment de contractació de persones en empresesi demés entitats privades 
cadascun dels anys 2019, 2020 i 2021, quantes persones han participat i quin ha estat 
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el període de contractació de les persones participants? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/3116) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 15 de desembre de 2021, 
amb el següent contingut: (M1923/2961) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: -
Presentar a la propera Comissió d’Economia i Hisenda un informe escrit sobre 
l’execució de la campanya del Bonus Consum fins a 31 de desembre de 2021 que 
inclogui, com a mínim, els punts següents: * l’import total destinat per l’Ajuntament de 
Barcelona. * el nombre de vals bescanviats per eix comercial. * el nombre de vals 
bescanviats per barri i districte. * el nombre de vals bescanviats per mida d’establiment 
comercial. * distribució dels terminis de pagament de l’ajuntament als comerços. -
Ampliar la campanya del Bonus Consum, com a mínim, fins a 31 de gener. - Establir un 
límit màxim de despesa de Bonus Bonsum bescanviables per establiment. - Garantir 
una distribució territorial dels Bonus Consum equilibrada per tal que tot el sector 
comercial puguin gaudir dels seus beneficis. - Millorar la periodicitat de liquidació 
municipal per reintegrar als comerços les vendes en Bonus Consum. La periodicitat 
hauria de ser setmanal. - Dissenyar i implementar una campanya de comunicació i 
publicitat de major abast sobre els Bonus Consum. - Reforçar els vincles entre la 
utilització dels Bonus Consum i l’associacionisme comercial de manera que l’ús dels 
Bonus Consum per part de la ciutadania incentivi els establiments a associar-se. -
Implementar una App que faciliti i agilitzi la utilització dels Bonus Consum als 
comerços. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/3122) Que el govern municipal informi de l'estat d'execució del prec tractat a 
la Comissió d'Economia i Hisenda del 15 de setembre de 2021 amb el següent 
contingut: (M1923/2515) Que el Govern Municipal calculi el “deute ciutadà” de 
l´administració de la Generalitat amb la ciutadania de Barcelona al llarg de cadascun 
dels darrers deu anys, i ho publiqui a la web de Transparència de l´Ajuntament de 
Barcelona, actualitzant-lo al tancament de cada any, i que es reactivi la Comissió Mixta 
Ajuntament-Generalitat amb l´objectiu d´assolir un calendari de devolució d´aquest 
deute a favor dels barcelonins i barcelonines en els propers anys. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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