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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE FEBRER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 24 de gener de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Activitat turística 2019.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (02  OOFF2020)  RESOLDRE  les  reclamacions  presentades  a  la  l’ordenança  fiscal  3.18
Taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars
per a 2020 i exercicis successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell
Municipal en data 20 de desembre de 2019, en el sentit dels informes que consten a
l’expedient.  APROVAR  definitivament  l’esmentada  ordenança  fiscal  per  a  l’exercici
2020  i  successius.  PUBLICAR  aquest  acord  i  el  text  íntegre  de  l’ordenança  fiscal  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3. – (EM 2020-02/01) APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis
Municipals,  SA  (BSM),  l’alienació  del  15%  de  la  participació  que  aquesta  té  en  la
societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, números 1
a 195, ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de SFB, pel
procediment de subhasta pública i, en cas que aquesta quedés deserta, per mitjà de
l’exercici de l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor
de BSM el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR a BSM a alienar les accions de SFB, que n’és
titular, facultant-la àmpliament per tal que pugui convocar i seguir per tots els seus
tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta pública, així com
portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva adjudicació; i,
en  cas  que  la  subhasta  quedés  deserta,  pugui  exercir  l’opció  de  venda  atorgada  per
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Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. NOTIFICAR a
Pompas  Fúnebres  Mediterráneas,  SL,  en  la  seva  qualitat  d’accionista  privat  de  SFB,  i
titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda per BSM del 15% del capital
social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 d’octubre de 1997 de celebrar un
concurs públic, mitjançant un procediment obert, per a la selecció dels adquirents
d’accions representatives del 49 % del capital social de SFB, el qual haurà de ser tingut
en compte en el procediment de subhasta.

4. – (20878)  APROVAR  l’acord  transaccional  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  societat
OCA Inspección Técnica de Vehículos S.A., assolit dins les actuacions del procediment
ordinari núm. 104/2019-C del Jutjat de Primera Instància núm. 21 dels de Barcelona,
pel qual es resol de mutu acord el dret de superfície atorgat sobre la finca de propietat
municipal  situada  en  l’avinguda  Meridiana  núm.  662-680,  per  a  destinar-la  a  la
construcció  i  explotació  d’una  instal·lació  d’Inspecció  Tècnica  de  Vehicles  (ITV),
adjudicat a la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos Catalunya S.A.U. per acord
de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 18 de febrer de 2010 i formalitzat el 12 de
març de 2010 davant el Notari de Barcelona senyor Antonio Bosch i Carrera, amb
número de protocol 388, transmès a la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos
S.A., d’acord amb les condicions del conveni annex, que s’aprova; TORNAR a la societat
OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A. amb NIF A-50830967 la quantitat ingressada
en el moment de la constitució del dret de superfície i els pagaments percebuts
anualment per valor de 6.523.239,92 euros, més la quantitat de 1.044.361,88 euros en
concepte  d’IVA,  que  tindrà  caràcter  extrapressupostari.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  i
OBLIGAR la quantitat d’1.426.760,08 euros en concepte d’indemnització amb càrrec a
la partida corresponent del  Pressupost municipal  de l’any 2020,  a favor de la societat
OCA  Inspección  Técnica  de  Vehículos,  S.A.  FACULTAR  a  l’Im.  Sr.  Jaume  Collboni  i
Cuadrado, Primer Tinent d’Alcalde la signatura del conveni, així com per a la realització
de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord;
DONAR trasllat del present acord i del conveni al Jutjat de Primera Instància núm. 21
dels de Barcelona per a la seva homologació.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

5. – (DP-2019-27742) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer d’Aribau núm. 166 - Còrsega, amb el núm. del codi
d’activitat  13,  formulada  per  la  senyora  Maria-Teresa  Díez  Aules  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.

6. – (DP-2019-27743) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer de Cantàbria núm. 10-12, cantonada al d’Andrade
núm. 206, amb el núm. del codi d’activitat 35, formulada per la senyora Maria-Àngela
Llopart  Esteve  i,  en  conseqüència,  DECLARAR  extingida  l’esmentada  concessió;  i
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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.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/592)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  el  Govern  Municipal  a
incorporar  a  partir  dels  propers  Pressupostos  Municipals  de  2021,  l’elaboració  d’un
estudi  de  vinculació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  als  indicadors  de
benestar  i  progrés  (IBPS)  de l’IDESCAT,  i  la  incorporació  de la  perspectiva  d’infància  a
partir de la metodologia emprada per UNICEF.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/603) La Comissió d’Economia i  Hisenda acorda instar al  govern municipal  a:1.
Incloure  de  manera  explícita  a  la  Memòria  d’avaluació  de  l’impacte  normatiu  l’efecte
sobre la competitivitat de les microempreses i pimes de les ordenances i els
reglaments. 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.  3.  Introduir  un “Test de pimes” seguint les recomanacions de la Comissió
Europea  que  avaluï  l’impacte  de  les  iniciatives  normatives  (ordenances  i  reglaments)
sobre  les  pimes.  S’haurà  d’adjuntar  a  totes  les  ordenances  i  reglaments  que  tinguin
incidència  directa  o  indirecta  en  l’activitat  econòmica,  i  haurà  d’incloure:  la
identificació  de  la  població  d’empreses  afectades,  consulta  al  sector  afectat,
mesurament de l’impacte sobre les pimes i les mesures a adoptar per mitigar l’impacte
quan aquest sigui desproporcionat sobre les pimes.

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/606) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal,
mitjançant Barcelona Activa, augmenti els recursos destinats al programa "Llança't",
d'ajudes a l'inici de l'activitat dels treballadors autònoms, amb l'objectiu d'incrementar
el nombre de persones beneficiàries i poder cobrir les despeses incloses durant els dos
primers anys d'activitat, ampliant un any més el programa actual.

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/595) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que el Govern Municipal dugui
a terme un Pla de Contingència en benefici dels comerços de la Plaça Reial que
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inclogui, entre altres, les següents mesures: - Activar un conjunt de mesures fiscals i
econòmiques (bonificacions, línia de subvencions, etc.) per a revertir la pujada
totalment desproporcionada de la taxa de vetlladors i terrasses aprovada pel Ple
durant el plenari de desembre de 2019 i que posa en perill la continuació del teixit
comercial de la zona. - Incrementar la presència policial a la zona per a millorar la
seguretat de clients i consumidors. - Pactar amb l’associació de comerciants un pla per
a fer front a l’impacte negatiu de les futures obres de la Rambla, que inclogui mesures
fiscals i de promoció de l’activitat comercial i de restauració.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

11. – (M1923/588) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a elaborar,
en el termini de 3 mesos, un pla per incentivar el trasllat d'oficines en edificis
d'habitatge cap a locals comercials buits a peu de carrer.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/591) Que el govern municipal es comprometi a realitzar els canvis de
normativa, ajuts i incentius necessaris, amb consonància amb el document
d'estratègies i d'actuació de l'entorn Rambla, per tal de dinamitzar i afavorir l'obertura
de comerços de proximitat de qualitat,  evitant la presència de locals tancats en els
entorn de la Rambla.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/602) Que el govern municipal dugui a terme tots els tràmits necessaris per
posar en funcionament, en el termini de sis mesos, la Finestreta Única Empresarial
(FUE) per tal de simplificar la relació de les empreses i emprenedors de la ciutat amb
les administracions.

14. – (M1923/605) Que el govern municipal inclogui el Gaixample com un eix comercial més
a  la  pàgina  web  de  comerç  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  tal  de  donar-li  més
visibilitat a les activitats i accions que realitza.

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/610) Que el Govern municipal posi en marxa una taula tècnica amb caràcter
d'urgència, amb els principals sectors afectats per la cancel·lació del Mobile World
Congress 2020, per desenvolupar un pla de mesures amb l'objectiu de reduir l'impacte
d'aquesta cancel·lació, en col·laboració amb la Generalitat i el Govern de Espanya, que
inclogui, entre d'altres, bonificacions en els impostos i exempció de taxes que s'han
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augmentat per a aquest mateix exercici, la intensificació de campanyes que reforcin
l'activitat en aquests àmbits i ajuts al finançament; especialment dirigida a l'ocupació
que s'ha perdut i a les pymes.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/593) Que el Govern Municipal aturi la implementació del recàrrec sobre
l’Impost  sobre  les  Estades  en  Establiments  Turístics  amb  l’objectiu  de  no  perjudicar,
encara més, el sector turístic de la ciutat que es veurà greument afectat per la
cancel·lació del Mobile World Congress.

17. – (M1923/594) Que el Govern Municipal dugui a terme una prova pilot per estudiar la
reconversió de quioscos en desús en punts de recollida d’última milla i de compres de
comerç de proximitat.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/590)  En  quins  recursos  turístics  concrets,  més  enllà  d’elements  transversals
genèrics,  està  treballant  el  govern  municipal  per  tal  d’ampliar  el  perímetre  turístic
actual a la ciutat de Barcelona?

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/608) Quin és el projecte concret del Govern municipal (calendari, fases, inici,
etc.) per a la zona nord del 22@ quant a la creació de nous espais destinats al
desenvolupament econòmic, la innovació i la captació de noves empreses i inversions?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

20. – (M1923/598) Quin ha estat el balanç del Punt Brexit des de la seva posada en marxa,
tant en el nombre de peticions ateses a empreses i particulars com en el nombre i
tamany d'empreses que han fugit del Brexit i s'han instal·lat a Barcelona?

21. – (M1923/587) En quin estat es troba el projecte de la rehabilitació, necessària i
reiteradament promesa des de fa diversos mandats, del Mercat Galvany, i quin és el
calendari previst per a la seva execució.

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/601) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició
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aprovada  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  del  20  de  novembre  de  2019,  amb  el
següent  contingut:  (M1923/287)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al
govern municipal a impulsar un instrument de cooperació publico-privada que
promogui la màxima col·laboració de les empreses del sector turístic per desenvolupar
accions de mecenatge i patrocini que contribueixin a afavorir projectes relacionats
amb  la  conservació  de  l’entorn  i  en  projectes  de  millores  urbanístiques,  ambientals  i
socials i culturals en els diferents districtes de la ciutat.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


