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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE GENER DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió de 15 de desembre de 2020

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (01- PPPNT2020) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 
durant el període d’exposició pública, la modificació de l’ordenança per prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l’exercici 
2021, aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda en data 20 de 
novembre de 2020, d’acord amb el text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest 
acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

2. – (DP-2020-27971) MODIFICAR la finalitat (condició segona) de l’adscripció i constitució 
d’un dret real d’aprofitament atorgada a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 24 
de juliol de 2020, respecte de la finca de domini públic situada al carrer Victor Colomer 
núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant 
Andreu), en el sentit que es destini a construcció i gestió d’un edifici d’habitatges 
protegits dotacionals en règim de lloguer destinada a col.lectius específics amb 
necessitats d’habitatge, mantenint inalterables la resta de Condicions reguladores de 
l’adscripció i dret real d’aprofitament aprovades per l’esmentat Plenari; SOTMETRE 
l’expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada modificació; 
FORMALITZAR l’adscripció i el dret real d'aprofitament; 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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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (DP-2021-27976) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores, que incorpora 
el Plec de condicions tècniques, de la concessió d’us privatiu per al subministrament, 
instal·lació, conservació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari 
urbà de la Ciutat; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si 
no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest 
acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació; i FACULTAR 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar 
i executar el present acord. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1649) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
assegurar una dotació pressupostaria suficient que garanteixi el desplegament eficaç 
de les línies estratègiques previstes la pla d’acció de Turisme de Barcelona pels anys 
2021 i 2022. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1637) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal 
ampliï, durant aquest primer trimestre de 2021, el programa Autono+Barcelona dirigit 
als autònoms que han vist reduïda la seva facturació en els últims mesos, i incrementi 
significativament el pressupost destinat a aquest programa amb l'objectiu d'ampliar el 
nombre d'autònoms que puguin rebre'l. Així com l'import total de l'ajut per a cadascun 
d'ells. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

6. – (M1923/1606) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
establir una bonificació del 100% de la Taxa de Terrasses durant aquest any 2021. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/1653) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a resoldre tots els problemes vinculats a 
les prestacions d’ERTO's, subsidis d’atur i d’altres prestacions existents, com per 
exemple l’Ingrés Mínim Vital, i fer-ne efectiu el pagament en el termini de 15 
dies. SEGON.- Que l’Ajuntament de Barcelona articuli un servei d’assessorament per 
als barcelonins i barcelonines que es troben en aquesta situació i creï els mecanismes 
pertinents de mediació, col·laboració i cooperació amb el SEPE i d’altres organismes 
estatals, per tal de garantir el pagament d’aquestes prestacions. TERCER.- Informar 
d’aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, a la Generalitat de Catalunya, al Congrés 
dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

8. – (M1923/1667) Constatar que les APEU són una oportunitat per Barcelona de cara a 
promocionar i desenvolupar les actuacions de millora de l’entorn urbà, fomentant la 
formació i el desenvolupament professional i enfortint el teixit comercial i econòmic. I 
per això s’expressa el compromís de desenvolupar-les tot i implicant la participació de 
les entitats associatives territorials, atenent sempre a les peculiaritats econòmiques, 
urbanístiques i socials de la ciutat i de cada territori. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/1662) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Reprovar el conseller 
d’Empresa i Coneixement, el Sr. Ramon Tremosa, i el conseller d’Economia i Hisenda, el 
Sr. Pere Aragonès, per la seva gestió dels efectes econòmics de la pandèmia de la 
COVID-19 i els diferents perjudicis causats en el teixit econòmic català i, en particular, 
de la ciutat de Barcelona. 2. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Economia i 
Coneixement i al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/1656) Que l’Ajuntament de Barcelona, en tots aquells àmbits d’actuació en 
què operi com a arrendador o similar, estableixi una reducció del cànon o taxa a partir 
del proper mes, segons correspongui, fins a un màxim del 75% en aquells casos en què 
l’operador privat justifiqui degudament una reducció dels ingressos en la mateixa 
proporció. 

11. – (M1923/1657) Que el govern municipal expliqui breument quan preveu el llançament 
del Marketplace del comerç de proximitat de la ciutat de Barcelona, el tipus de 
plataforma de comercialització en el que es basarà, i quines han estat les principals 
aportacions i el suport de l’Ajuntament de Barcelona fins a la data per tal de que el 
comerç disposi d’un web que li garanteixi competir amb condicions davant de l’auge 
sense precedents del comerç electrònic. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1650) Que el govern municipal informi sobre actuacions que està duent a 
terme a través del pla municipal “Barcelona, fem plans de futur” per poder assegurar 
que la ciutat tingui accés als fons europeus de recuperació i que especifiqui quin són 
els criteris amb els que està treballant la selecció dels projectes i amb quins actors està 
cooperant. Sol·licitem que a part de la resposta en comissió se’ns entregui per escrit la 
informació requerida.

13. – (M1923/1651) Que el govern municipal informi en aquesta mateixa comissió, de les 
gestions realitzades amb el Govern de l'Estat, amb quins actors socials i econòmics han 
treballat, a quins acords s’ha arribat i quina previsió temporal d’implementació tenen, 
així com que s'indiqui el nombre d’assalariats amb ingressos inferiors al salari mínim de 
ciutat per sectors i per gènere.

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/1639) Que el Govern Municipal procedeixi a la concreció de les partides 
incloses al concepte Reserva de gestió Ciutat, corresponent al Pla d’Inversions 
Municipal per a 2021 del pressupost, i presenti als Grups Municipals, en el termini 
màxim d’un mes, el llistat de partides desglossat, incloent-hi el concepte i l’import de 
cadascuna. 

15. – (M1923/1638) Que el Govern municipal es comprometi a posar fi a les promeses falses 
fetes al Gimnàs de Sant Pau i iniciï els tràmits i el procediment oportú per tal que els 
terrenys on ara s’ubica siguin de propietat municipal. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/1661) Que el Govern Municipal presenti en la propera sessió de la Comissió 
d’Economia i Hisenda un informe sobre l’estat de compliment del Pacte per Barcelona 
en l’àmbit econòmic, que inclogui, entre altra possible informació, grau de compliment 
de les mesures, accions realitzades, objectius assolits, recursos destinats i calendari de 
finalització de les diferents mesures. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/1660) Quines accions concretes té previst dur a terme el Govern Municipal per 
a l’impuls de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana a la ciutat de Barcelona i quin 
és el calendari de les mateixes? 
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/1604) Quins han estat els resultats de la creació del Portal Únic Empresarial en 
el marc del BCN Green Deal? Quantes empreses se n’han pogut beneficiar? 

19. – (M1923/1605) Quines mesures econòmiques s’han compartit a la Taula de Treball 
entre els Ajuntaments de Barcelona i Madrid de cara a combatre la crisi econòmica 
derivada de la Covid-19? Quins han estat els resultats d’aquestes trobades? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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