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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D'OCTUBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de setembre de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

1. – Barcelona, ciutat de talent.

Informesc)
Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (01 OOFF2021) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2021 i
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1.
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica;
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm.
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions,
instal•lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis
de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics;
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm.
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la
prestació d'altres serveis;  núm. 3.11.  Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament
especial  del  domini  públic  municipal,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de
subministraments  d’interès  general;  núm.  3.12.  Taxes  per  l’estacionament  regulat  de
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per
serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament  especial  del  domini  públic  municipal,  a  favor  d’empreses  explotadores
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de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport
d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de
residus municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les
esmentades Ordenances fiscals 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; i TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la
modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions.

3. – (CO 2020-10/11) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de Fira
Internacional  de Barcelona amb l’objecte d’incorporar una nova Disposició Transitòria
Segona,  de  conformitat  amb  el  text  que  s’incorpora  en  l’expedient  administratiu.
SOTMETRE  aquest  acord  i  l’expedient  a  informació  pública  per  un  termini  de  trenta
dies, d’acord amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals; i en el cas de no presentar-se al·legacions, TENIR-LA per definitivament
aprovada,  i  com  a  conseqüència,  RATIFICAR,  en  virtut  de  l’article  322  del  Reglament
d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  l’acord adoptat pel  Consell  General  de Fira
Internacional de Barcelona, en la sessió extraordinària celebrada virtualment el 19 de
maig  de  2020,  relatiu  a  l’aprovació  de  la  modificació  dels  seus  estatuts  amb l’objecte
d’incorporar una nova Disposició Transitòria Segona.

4. – (19S18373-003)  RECTIFICAR  l’acord  del  Plenari  del  Consell  Municipal  de  20  de
desembre  de  2019,  pel  qual  s’aprova  el  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Generalitat
de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  de  Llobregat,
l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  Cambra  Oficial  de
Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Barcelona  per  al  finançament  de  l’ampliació  i
renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, en el sentit que
l’aplicació  pressupostària  dels  exercicis  2020  i  2021  ha  de  ser  0703-85001-93311,  en
lloc de 0701-75321-93311, restant inalterat la resta de l’acord. ANUL·LAR l'autorització
i disposició a favor de Fira 2000, SA, de la despesa total de 2.630.019,76 euros, dels
quals  1.315.009,88  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0701  75321  93311
del  pressupost  de  l’any  2020,  i  1.315.009,88  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  0701  75321  93311  del  pressupost  de  l’any  2021,  d’acord  amb
l’establert en el pacte primer I b) de l'esmentat conveni.

5. – (20XF0606) AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de Fira 2000, SA, la despesa total de
2.630.019,76  euros,  dels  quals  1.315.009,88  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  0703  85001  93311  del  pressupost  de  l’any  2020,  i  1.315.009,88  euros
amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0703  85001  93311  del  pressupost  de  l’any
2021, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost posterior
a l’actual,  d’acord amb l’establert en el  pacte primer I  b)  del  Conveni de col·laboració
signat  entre  la  Generalitat  de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  l’Ajuntament  de
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona
i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament
de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona.
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6. – (DP-2020-27806) CEDIR gratuïtamenta l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació
de Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer Reina Amàlia núm. 10,
grafiada en el plànol annex, amb la finalitat de constituir un dret de superfície a favor
d’entitats  sense  ànim  de  lucre  per  a  la  rehabilitació  integral  de  l’edifici  i  la  gestió
posterior dels habitatges de lloguer social i, d’acord amb allò que disposen els articles
49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals; 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 si en un termini de 6 anys
no  s’ha  destinat  a  la  mateixa  en  els  termes  de  l’article  50  del  referit  Reglament;
AUTORITZAR  a  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona  a
constituir un dret de superfície a favor d’entitats sense ànim de lucre per un termini de
99 anys per a la rehabilitació integral de l’edifici i la gestió posterior dels habitatges de
lloguer  social,  així  com  a  percebre,  en  el  seu  cas,  l’import  que  es  determini  en
concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats
necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la
contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

7. – (DP-2020-27851) ADSCRIURE l’ús i  CONSTITUIR un dret real  d’aprofitament a favor de
l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona,  respecte  la  finca  de
domini públic situada al carrer Binèfar núm. 22-26 (finca resultant HD/7 1 del Projecte
de  Reparcel·lació  del  Polígon  d’actuació  urbanística  del  Pla  de  Millora  Urbana  de
l’àmbit  comprès  entre  els  carrers  Guipúscoa,  Ca  N’Oliva,  Binèfar  i  el  límit  del  terme
municipal de Sant Adrià del Besós, a Barcelona), grafiada en el plànol annex, destinada
a  la  construcció  i  gestió  d’un  edifici  d’habitatges  protegits  dotacionals  en  règim  de
lloguer social; 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 l’esmentada
adscripció  i  constitució  del  dret  real  d’aprofitament;  FORMALITZAR-LOS  d'acord  amb
les  condicions  del  document  annex,  que  s'aproven;  i  FACULTAR  l’Alcaldia  per  a  la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

8. – (DP-2020-27853) CONSTITUIR un dret real  de superfície a favor de l’Institut Municipal
d’habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), a la finca situada al carrer de Lisboa
núm. 35.B-67 (referència cadastral 9668253DF2896H0000WW) per un termini de
setanta-cinc  anys  i  amb  caràcter  gratuït,  per  destinar-la  a  la  construcció  d’habitatges
amb protecció oficial, que seran utilitzats prioritàriament com a allotjament temporal
derivat de les necessitats del Programa Habita Carmel; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions
o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret
de superfície d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova;
INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; 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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9. – (DP-2020-27854) ADSCRIURE l’ús i  CONSTITUIR un dret real  d’aprofitament a favor de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte de la
finca de domini públic, qualificada urbanísticament com a clau HD/7 (sistema
d’habitatge  dotacional públic), en virtut del “PMU en l’àmbit comprès entre els carrers
de  Guipúscoa,  Ca  N’Oliva,  de  Binèfar  i  el  límit  del  terme  municipal  de  Sant  Adrià  del
Besós,  aprovat  definitivament  el  31.05.2013,  situada  al  passatge  d’Arriassa,  s/n,
grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges
dotacionals  en  règim  de  lloguer  social;  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  l’esmentada  adscripció  i  constitució  del  dret  real  d’aprofitament;
FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i
FACULTAR  l’Alcaldia  per  a  la  realització  de  totes  les  actuacions  encaminades  a
concretar, clarificar i executar el present acord.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

10. – (DP-2020-27897) MODIFICAR el pacte quart (cànon) del document de formalització de
la  concessió  d’us  privatiuque  té  per  objecte  la  conservació,  subministrament,
instal·lació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la
ciutat de Barcelona, subscrit el 27 de juny de 2016 amb la societat Clear Channel
España S.L.U., de conformitat amb els informes de la Direcció de Serveis de Planificació
i  Coordinació  de  Patrimoni  de  data  1  i  6  d’octubre  de  2020  respectivament,  que
consten a l’expedient i que, a efectes de motivació, s’incorporen al present acord, en el
sentit i pels conceptes següents: a) ESTABLIR un cànon pel període prorrogat de la
concessió  per  import  de  5.812.500.-  €;  b)  ESTABLIR  un  reforç  del  manteniment  per
import  de  369.783,06.-  €;  c)  ACCEPTAR  l’oferiment  a  cost  zero  per  un  total  de  9
campanyes de la realització del disseny de les creativitats i producció de la cartelleria
dels  6  circuïts  que  té  a  la  seva  disposició  l’Ajuntament  de  Barcelona;  i  d)  MANTENIR
l’import  d’inversió  (750.000.-  €)  i  de  manteniment  (1.947.939,32.-  €);  MANTENIR
inalterables  la  resta  de  pactes  de  l’esmentat  document  i  la  seva  remissió  al  Plec  de
clàusules regulador de la concessió; FORMALITZAR la modificació en document
administratiu; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/1335)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
acorda: Instar el Govern Municipal a prendre les següents mesures durant el temps
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d’aturada  de  l’activitat  econòmica:  PRIMER.-  Suspendre  les  taxes  i  estudiar  la
suspensió  de  la  resta  de  tributs  municipals  durant  els  períodes  d’aturada  d’activitat
econòmica com a conseqüència de la contenció de la pandèmia. SEGON.- Fomentar i
promocionar  a  través  de l’Institut  Municipal  d’Hisenda (IMH) els  acords  d’ajornament
d’impostos  i  informar  de  forma  proactiva  d’aquesta  possibilitat  a  les  empreses  i
autònoms  de  la  ciutat  afectades  directament  per  l’aturada  de  l’activitat  econòmica
com conseqüència de la contenció de la pandèmia. TERCER.- Informar de forma
proactiva,  des  dels  serveis  de  l’Oficina  d’Atenció  a  les  empreses,  de  mesures  com els
ERTOs per impediment, permetent així la bonificació al 100% de la quota de la
Seguretat  Social  dels  treballadors  i  treballadores.  QUART.-  Instar  l’Estat  a  prendre
mesures  en  l’àmbit  fiscal  que  permetin  l’alleujament  de  la  càrrega  fiscal  per  a
autònoms i PIMES, i a exonerar de forma directa, i sense necessitat de tramitació, la
quota  de  la  Seguretat  Social  del  règim  d’autònoms  per  a  les  persones  professionals
vinculades directament als sectors afectats.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1313)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
presentar a partir d’ara, a cada sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda, un informe
mensual  de  gestió,  de  retiment  de  comptes  i  d’impacte  de  les  mesures  de  suport  a
l’activitat  econòmica  que  s’han  dut  a  terme  des  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
Barcelona Activa i altres empreses municipals. Caldrà especificar totes les mesures
impulsades, i per a cadascuna de les mesures impulsades, el calendari previst, el
pressupost  que  s’hi  ha  destinat  i  el  pressupost  que  s’ha  executat,  el  número  de
beneficiaris als que s’ha arribat i els es pretenia arribar, per tant, el resultant obtingut i
els punts de millora a desenvolupar.

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/1328)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda:  Primer.-  El  reconeixement
dels  sectors  de  l’oci  nocturn,  hostaleria,  restauració  i  locals  musicals  com  a  sectors
d’especial  afectació,  donat  que  les  característiques  de  la  pandèmia  han  suposat
restriccions per a aquests locals que impedeixen el normal desenvolupament de la
seva activitat i estant posant en perill la viabilitat dels negocis i el manteniment dels
llocs  de  treball  que  d’ells  en  depenen.  Els  sectors  d’especial  afectació  seran  objecte
d’un seguiment específic  i  del  desenvolupament de mesures reforçades i  adaptades a
la seva problemàtica. Segon.- L’elaboració d’un Pla específic d’ajuts per a les empreses
i  autònoms  d’aquests  sectors  que,  per  les  seves  característiques,  són  especialment
vulnerables en aquesta situació. El Pla haurà de contenir tant ajuts directes i facilitació
de liquidesa mitjançant avals, com el reforç i ampliació de programes existents
adreçats  a  aquests  col·lectius.  Tercer.-  L’articulació  de mesures  fiscals  de bonificació  i
exoneració  d’impostos  i  taxes,  amb  l’objectiu  de  pal·liar  la  situació  econòmica  dels
negocis  d’aquests  sectors.  En  especial,  la  presentació  d’una  proposta  d’ordenança
fiscal d’ocupació de via pública per a terrasses i vetlladors que exoneri el pagament de
la taxa municipal a aquestes empreses durant l’exercici 2021 i durant la duració de les
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restriccions d’aforament. Aquesta proposta serà presentada a la Comissió d’Economia i
Hisenda  de  forma  separada  a  la  resta  d’ordenances  fiscals  per  assegurar  la  seva
aprovació  amb  caràcter  d’urgència  amb  el  major  consens  possible  dels  grups
municipals.  Quart.-  L’estudi  i  posterior  modificació  o  proposta  de  modificació  de  la
corresponent normativa municipal i/o autonòmica, en el seu cas, per permetre la
concessió  de llicències extraordinàries i temporals com bar i/o cafeteria als locals d’oci
nocturn, restauració i locals musicals, amb la finalitat que aquests empresaris puguin
desenvolupar  la  seva  activitat  en  aquestes  circumstàncies  excepcionals  a  l’empara
d’una  doble  llicència  i  que  aquestes  puguin  ser  concedides  d’una  forma  àgil,
minimitzant  els  processos  administratius  i  contribuint  al  manteniment  de  l’activitat 
econòmica i  de l’ocupació en aquest sector. Cinquè.- La concessió, així  mateix, com a 
resultat  de  l’autorització  de  les  llicències  esmentades  en  el  punt  anterior,  dels
corresponents  permisos  d’ús  de  l’espai  públic  per  a  la  instal·lació  de  terrasses  pels
establiments interessats mitjançant declaració responsable. Sisè.- Instar el govern
d’España,  concretament al  Ministerio de Industria,  Comercio y Turismo, a l’elaboració
d’un  Pla  de  suport  per  al  sector  de  l’oci  nocturn,  hostaleria,  restauració  i  locals
musicals  que,  entre  d’altres  mesures,  contingui  l’extensió  de  l’ajornament  del
pagament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries sobre els préstecs
personals,  la  recuperació  de  la  prestació  extraordinària  per  cessament  d’activitat  per
als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin caure els seus ingressos per les
restriccions  que  siguin  decretades  per  les  autoritats  sanitàries  i  l’ampliació  dels  ajuts
extraordinaris per als ERTOs fins al moment que es pugui recuperar la situació prèvia a
l’impacte  de  la  crisi  de  la  COVID-19.  Setè.-  Instar  el  govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya a elaborar i presentar, amb la màxima brevetat possible, un Pla de rescat
econòmic  amb  ajudes  específiques  per  al  sector  de  l’oci  nocturn,  hostaleria,
restauració i locals musicals, per evitar que aquestes empreses i els llocs de treball
desapareixin i que puguin fer front a aquesta greu crisi econòmica. Vuitè.- Instar el
govern de la Generalitat de Catalunya a acatar i aplicar les resolucions del TSJC, en
relació  a  les  resolucions  sobre  el  tancament  dels  locals  d’oci  nocturn,  hostaleria,
restauració i locals musicals, i garantir-los la seguretat jurídica. Novè.- Traslladar
aquests acords al govern de la Generalitat, al Gobierno de España i a las Cortes
Generales,  a  la  Federació  Catalana  de  Locals  d’Oci  Nocturn  (Fecalon),  a  la  Federació
Catalana  d’Associacions  de  Restauració  i  Musicals  (Fecasarm)  i  al  Gremi  de
Restauració, i es doni compte a la resta de grups municipals de les mesures que
s’adoptin d'acord amb aquests.

Del Grup Municipal Partit Popular:

14. – (M1923/1307) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern Municipal es
comprometi  a  incloure  en  el  proper  projecte  d’Ordenances  Fiscals  per  a  2021,  una
reducció significativa de la pressió fiscal causada per determinades figures impositives
(entre altres: IBI, IAE, taxes de terrasses, taxes de recollida de residus comercials, etc.)
que pateixen aquells sectors (restauració, establiments turístics, cultura, oci nocturn,
etc.) especialment afectats per les restriccions provocades per la pandèmia de la
COVID-19.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

15. – (M1923/1316) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a
iniciar  els  tràmits  per  eliminar  durant  12  mesos  l’IBI  dels  negocis  dedicats  a  turisme i
hostaleria.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1336) Que el govern municipal impulsi els canvis normatius necessaris per tal
de que es puguin reprendre les activitats ramaderes al municipi de Barcelona dins el
Parc  Natural  de  Collserola,  amb  l’objectiu  de  fomentar  aquest  tipus  d’activitat
econòmica i alhora abaratir els costos associats a la gestió i manteniment forestal.

17. – (M1923/1337)  Que  el  Govern  municipal  impulsi  mesures  d’impuls  al  comerç  de
proximitat enfocades a la propera campanya de Nadal de forma acordada amb les
principals  entitats  comercials  de  la  ciutat,  com  és  la  celebració  d’activitats  al  carrer
descentralitzades, campanyes de promoció i de descomptes en entrades en
equipaments municipals com poden ser museus o altres activitats culturals, entre
altres, i  també acordi amb aquestes entitats com abordar qüestions com l’enllumenat
de  Nadal  per  garantir,  de  cara  als  propers  anys,  un  salt  qualitatiu  en  l’enllumenat  de
Nadal a la ciutat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/1311) Que el govern municipal expressi el seu compromís total amb la
divulgació i el desenvolupament dels APEUs durant aquest mandat i presenti quins
seran els seus eixos de treball en aquesta matèria un cop s’aprovi el Projecte de Llei de
les Àrees de Promoció Econòmica Urbana al Parlament de Catalunya.

19. – (M1923/1312)   Que el govern municipal presenti en el termini de dues setmanes un
informe l’enfocament que tindrà la imminent campanya de Nadal, concretant: a)    Les
mesures sanitàries que hauran d’adoptar les fires de Nadal de la ciutat (com ara les de
Santa Llúcia, Sagrada Família, Port Vell, etc.). b)    La resposta que ha tingut entre les
associacions  de  comerciants  el  nou  model  d’enllumenat  nadalenc,  especificant  les
subvencions i ajuts adjudicats per aquells eixos que les hagin demanat. c)    Les accions
de promoció i dinamització que es duran a terme.

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/1327)  Que  el  govern  municipal  garanteixi  l’aplicació  de  la  bonificació
compromesa amb els paradistes dels mercats no alimentaris de Barcelona en el rebut
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corresponent  al  quart  trimestre  de  2020,  i  retorni,  en  el  mateix  rebut,  l’import
equivalent a aquesta bonificació que hauria d’haver-se aplicat en el tercer trimestre.

21. – (M1923/1325)  Que  el  govern  municipal  apliqui  una  bonificació  en  l’IBI  dels  locals
comercials  de  la  ciutat  de  Barcelona  per  a  l’exercici  2021.  Aquesta  bonificació  haurà
d’incloure  l’obligació  per  part  de  la  propietat  de  demostrar  la  reducció  de  la  renda
aplicada a  l’inquilí  en  els  casos  que el  propietari  del  local  i  el  titular  del  negoci  siguin
diferents, sent proporcional a l’esmentada reducció.

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1308) Instar al Govern Municipal a convocar abans de 15 dies una cimera
urgent amb representants del sector i partits polítics per acordar, entre tots, mesures
de  xoc  concretes  a  adoptar  per  l’administració  municipal  en  suport  del  sector  de  la
restauració.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/1309) A quines causes atribueix el Govern Municipal que només 16 eixos
comercials  hagin  optat  pel  nou  model  de  contracte  centralitzat  de  l’enllumenat  de
Nadal promogut per l’Ajuntament de Barcelona?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1314)  Al  Pla  de  Xoc  per  l’Ocupació  s’hi  van  assignar  6  milions  d’euros,  dels
quals 4,2 corresponien al Fons Covid i 1,8 a nous plans d’ocupació. Quins han estat els
resultats d’aquesta mesura?

25. – (M1923/1315)  Al  mes  d’agost  de  2020  el  grau  d'execució  del  pressupost  de  despesa
per polítiques previst per "Comerç, turisme i pimes" era del 37,4% mentre que al
mateix  període  de  2019  era  del  51,3%.  A  què  es  deu  aquesta  manca  d’execució
pressupostària?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/1310)  Que  el  govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat a la Comissió d’Economia i  Hisenda del  20 de maig de 2020,  amb el  següent
contingut: (M1923/824) Que el govern municipal, a través de la traçabilitat que
permet  el  sistema  de  factura  electrònica,  actuï  d’ofici  i  posi  en  marxa  revisions  per
garantir  que les  empreses  proveïdores  de l’Ajuntament  de Barcelona paguen dins  del
termini legal de 30 dies a les empreses subcontractades.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

27. – (M1923/1326) Que el Govern Municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat
corresponent a la Comissió d’octubre de 2019, amb el següent contingut: (M1923/139)
Que el Govern Municipal torni a posar en marxa els projectes inacabats d’APEUS en el
Born i Gran de Sant Andreu.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


