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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 de febrer de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Mercats durant l'estat d’alarma.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (DP-2020-27794)  CEDIR  gratuïtament  a  l’Arquebisbat  de  Barcelona  el  sòl  i  vol  de  la
finca de propietat municipal del carrer Provença núm. 450-B (finca registral 52.574 del
Registre de la Propìetat núm. 22 de Barcelona), grafiada en el plànol annex, per a
destinar-la  a  l’execució  de  la  Capella  de  l’Assumpte  integrada  en  el  Temple  de  la
Sagrada  Família,  de  conformitat  amb  les  previsions  de  la  MPGM  per  a  l’ajust  de
qualificacions  en  el  tram  del  carrer  Provença  corresponent  a  l’illa  del  temple  de  la
Sagrada  Família  aprovada  definitivament  el  4  d’abril  de  2019,  i  d’acord  amb  allò  que
disposa els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre
de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies
i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió;
FORMALITZAR  la  cessió,  fent  esment  de  l’afectació  de  la  finca  a  la  dita  finalitat
garantida  amb  clàusula  de  reversió  automàtica  en  els  termes  de  l’article  50  del
Reglament al.ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

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.

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
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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,
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.
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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.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

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.- Crear un organisme
específic a Barcelona Activa per tal de fomentar la relocalització de la producció
industrial deslocalitzada els darrers 30 anys. SEGON.- Enfortir els elements 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.
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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  per  ajudar  a  la  compra  d’EPIs  i  la  instal·lació  de  mesures  de  seguretat  i
higiene. 4.Implantar, en col·laboració amb els eixos i associacions comercials de la
ciutat, un sistema de punts que permeti bescanviar tiquets de compra en comerç de
proximitat associat per serveis i activitats culturals de la ciutat que posi a disposició
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  fins  i  tot  altres  administracions  (entrades  a  museus  i
teatres, títols de transport, Park Güell, Tibidabo, aparcaments, etc.), per tal
d’incentivar el consum en el comerç local.

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) Instar al 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  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 elaborar un
Pla de Comunicació i Promoció de la ciutat per incentivar el turisme des de la resta
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d’Espanya i a presentar-lo a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes de juny.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/824) Que el govern municipal, a través de la traçabilitat que permet el sistema
de  factura  electrònica,  actuïi  d’ofici  i  posi  en  marxa  revisions  per  garantir  que  les
empreses  proveïdores  de l’Ajuntament  de Barcelona paguen dins  del  termini  legal  de
60 dies a les empreses subcontractades.

19. – (M1923/825)  Que  el  govern  municipal  decreti  l’obligatorietat  de  l’ús  de  la  mascareta
per accedir als mercats municipals per tal de protegir tant a venedors com a clients, i
en faciliti el seu compliment.

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/840) Que el Govern municipal desenvolupi, junt amb les entitats implicades i
els Grups municipals, un pla de reactivació del comerç que abasti les diferents fases de
la reducció de les restriccions i, mínim, fins la campanya de Nadal. Que aquest pla
inclogui campanyes de promoció del comerç, garantint en tot moment les mesures de
protecció adequades a treballadors i clients, mesures de flexibilització d'horaris per a
la seva adaptació a les noves circumstàncies, en coordinació amb la resta
d'administracions, i facilitats en la liquidació de tributs municipal, entre d'altres.

21. – (M1923/836) Que el Govern municipal constitueixi, en el marc del Pacte per
Barcelona, un grup de treball específic de Turisme amb l'objectiu que es consensuï
amb els diferents agents socials i els grups municipals les mesures necessàries per a la
reactivació i la recuperació del sector, clau en l'economia de la ciutat tant per a
l'activitat com per a l'ocupació.

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/833) Que el Govern Municipal faciliti  la instal·lació de “food trucks” en espais
oberts i parcs municipals, garantint el compliment estricte de les normes sanitàries i
especialment de les mesures de distanciament social imposat per les autoritats.

23. – (M1923/834)  Que  el  Govern  Municipal  ampli  els  beneficiaris  de  l’ajut  de  300  euros  a
tots aquells autònoms que, tot i no estar empadronats a Barcelona, tenen el seu
domicili fiscal aquí o desenvolupen gran part de la seva activitat empresarial a la
ciutat.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/814) Que en el marc dels programes de reconstrucció econòmica de
Barcelona i  com a  complement  a  la  modificació  de  l’ordenança de terrasses,  s’estudiï
l’impacte econòmic positiu de la possibilitat, com succeeix en altres ciutats, tant de la
resta  d’Espanya  com  capitals  europees,  que  els  establiments  que  no  disposin  de
terrassa i no puguin acollir-se al projecte de creació de noves terrasses provisionals,
puguin  traure  la  barra  del  bar  al  carrer  amb  l’objectiu  de  facilitar,  des  de  totes  les
instàncies, la recuperació un sector que suposa el 7,6 del PIB i el 8,8% de l’ocupació a
la ciutat.

25. – (M1923/815)  Que  l’Ajuntament  presenti  un  Projecte  per  optimitzar  la  gestió
econòmica dels fons que reben les diferents entitats de la ciutat, respectant les seves
particularitats,  per  tal  d’optimitzar  recursos,  augmentar  el  seu  impacte  a  la  societat,
garantir la viabilitat futura de l’activitat de totes elles i professionalitzar-ne la gestió.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/828)  Quins  mecanismes  ha  activat  l'Ajuntament  per  tal  d’evitar  que 
empreses privades que facin elusió fiscal a través de paradisos fiscals puguin prestar
serveis públics a la nostra ciutat, i quantes n’han quedat excloses per l'Ajuntament des
de l'any 2016?

27. – (M1923/827) Quants establiments comercials s’han acollit, i es preveu que s’acullin, al
servei de mediació o orientació jurídica de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’arribar
a acords en matèria de lloguers comercials entre propietaris i llogaters?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

28. – (M1923/822)  Que  el  govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat a la Comissió d’Economia i Hisenda del 19 de febrer de 2020, amb el següent
contingut: (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.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


