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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 20 de gener de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 20 de gener de 2021, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.  
Regidor Jordi Castellana Gamisans. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Montserrat Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc 
Xavier Marcé Carol, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Elsa Artadi Vila, 
Ferran Mascarell i Canalda, María Luz Guilarte Sánchez, Josep Bou i Vila i Eva Parera 
Escrichs, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja Escobedo, que actua 
per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Ima Sra. Neus Munté Fernàndez, l’Im. Sr. Francisco Sierra 
López, la Sra. Raquel Gil Eiroà, comissionada de promoció d'ocupació i polítiques 
contra la precarietat laboral i Antonio Muñoz Juncosa, interventor general. 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Joan 
Subirats Humet i Ernest Maragall i Mira.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

La Secretària delegada constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els 
assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la 
referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S'obre la sessió a les 16.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de 
desembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi i 
desfavorable de Ciutadans. 
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APROVADA

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. – (267/18) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 7 de 
desembre de 2020, que cancel·la i/o retorna a Etic Habitat, SCCL, la garantia definitiva 
d'import 8.900,00 euros, constituïda per respondre del compliment de serveis 
d'execució del programa de convivència entre comunitat veïnal i la propietat 
d'habitatges i altres allotjaments d'ús turístic. 

2. – (20001987) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 10 de 
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis de 
disseny i edició de material gràfic per donar suport a l'activitat de direció de Promoció 
de ciutat, adjudicat a 6Tems Comunicació Interactiva, S.L., per als exercicis 2020-2021, 
i per un import de 3.240,53 euros (IVA inclòs). 

3. – Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 10 de desembre 
de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la difusió publicitària de les 
marques "Direcció de comerç, restauració i consum de l'Ajuntament de Barcelona" i 
"Mercats de Barcelona" en el programa televisiu "Gent de mercats i comerços" 
adjudicat a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 36.300,00 euros (IVA inclòs). 

4. – (20001607) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 16 de 
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la 
despesa del contracte relatiu als serveis manteniment webs, adjudicat a Itinerarium 
Local Multim. i X.S., SL, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 9.876,62 euros 
(IVA inclòs). 

5. – (20004022) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 17 de 
desembre de 2020, que adjudica a Elena Sanchez Ciercoles el contracte relatiu al 
seguiment fotogràfic de la campanya de Nadal per a la difusió en xarxes socials i 
mitjants de comunicació, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 16.867,40 
euros (IVA inclòs). 

6. – (2020/62) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 18 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu a la implantació de models de dades amb 
SAP BPC-Lot , adjudicat a Indra Soluciones Tecnologias de la Información, S.L., per als 
exercicis 2020-2021, i per un import de 17.464,33 euros (IVA inclòs). 

7. – (20004031) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de 
desembre de 2020, que adjudica a Labcoop, SCCL, el contracte relatiu a la 
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contractació de les funcions d'Oficina tècnica per l'activació de l'Estratègia 
#ESSBCN2030, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 15.972,00 euros (IVA 
inclòs). 

8. – (20004565) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de 
desembre de 2020, que adjudica a Imesco Iluminaciones Artísticas, S.L, el contracte 
relatiu als serveis de coordinació de funcionament de l'enllumenat nadalenc durant la 
campanya de Nadal, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 17.787,00 euros 
(IVA inclòs). 

9. – (20004566) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de 
desembre de 2020, que adjudica a Openprint, S.L., el contracte relatiu a la impressió 
de la Memòria de Promoció Econòmica de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i 
Promoció Econòmica, per als exercicis 2020-201, i per un import e 3.374,54 euros (IVA 
inclòs). 

10. – (20004307) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de 
desembre de 2020, que adjudica a La Factoria dels Anuncis SLU, el contracte relatiu a 
l'abastiment de materials per a l'acompliment de les mesures de seguretat designades 
per les autoritats sanitàries competents amb l'objectiu de garantir la seguretat de la 
ciutadania en la participació a les activitats de Nadal, per als exercicis 2020-221, i per 
un import de 16.333,02 euros (IVA inclòs). 

11. – (0668/19) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de 
desembre de 2020, que prorroga per un període comprès des de l'01.01.2021 fins el 
31.12.2021, el contracte relatiu al desenvolupament de la Mesura de Govern "La 
transformació digital del Comerç, Mercats i Serveis de la Ciutat de Barcelona", 
adjudicat a Guillermo Vallejos Arroyo, per a l'exercici 2021, i per un import de 
36.784,00 euros (IVA inclòs). 

12. – (20003378) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 21 de 
desembre de 2020, que adjudica a Wavteq Limited, el contracte relatiu als serveis de 
consultoria per generar "leads" de possibles projectes d'inversió del mercat dels Estats
Units, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 16.940,00 euros (IVA inclòs). 

13. – (20004132) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 21 de 
desembre de 2020, que adjudica a Frenger International LTD, el contracte relatiu als 
serveis assistència tècnica per a la generació de "leads" en l'àmbit europeu per a 
l'atracció de projecte d'inversió de valor afegit a Barcelona, per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 16.940,00 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2020

14. – (18004319-003) PRORROGAR per un període comprès des del 23.02.2021 fins al 
31.12.2021, el contracte 18004319-003 que té per objecte els serveis per a la 
realització d'auditories de compliment dels exercicis 2018-2019 del 65% dels ens que 
depenen de l'Ajuntament de Barcelona i totalitat de consorcis, fundacions i 
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associacions dependents , adjudicat a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS SL, amb NIF 
B58671710, per un import total de 143.627,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 143.627,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 118.700,00 euros i import IVA de 24.927,00 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22706/93112 0701, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021 atès que 
l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi l'esmentat contracte en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (20XC0376) APROVAR, el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del protocol General del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d´Economia i Hisenda. 

16. – (DP-2020-27950) APROVAR, amb efectes 1 de gener de 2021, el contracte 
d’arrendament de l’immoble local Mòduls "A i B" situat a les plantes " Segona, 
Tercera, Quarta i Cinquena" de l’edifici Av. Diagonal, núm. 220, Local Mòduls "A i B" 
situats en les plantes "Segona, Tercera, Quarta i Cinquena "de l’edifici av. Diagonal, 
núm. 230 i Local Mòduls "A, B i C", situats a les plantes "Segona, Tercera, Quarta i 
Cinquena" del Edifici en av. Diagonal, núm. 240, amb INMOBILIARIA COLONIAL, 
SOCIMI, S.A (NIF A-28027399), per un termini de 3 anys des de l’1 de gener de 2021 
fins al 31 de desembre de 2023, prorrogable per 1 any, amb una renda mensual de 
233.440€ més l’IVA i una provisió de despeses mensual de 37.672,28€ més IVA, per a 
ubicar-hi dependències municipals i amb subjecció a les normes de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes per la Llei 
4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot entenent que 
l’Ajuntament està EXEMPT de l’obligació de constituir fiança d’acord amb el que 
disposa l’article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans; 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import d'11.328.389,44 €, IVA inclòs, de 
l'aplicació pressupostària 0701 20200 93311, amb el següent desglossament: per 
l’exercici 2021, 3.654.087,91 €, IVA inclòs; per l’exercici 2022, 3.727.169,66 €, IVA 
inclòs; per l’exercici 2023, 3.947.131,87 €, IVA inclòs, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents; ABONAR trimestralment la 
renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent 
d’acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre; FORMALITZAR el 
contracte d’arrendament, segons el redactat que consta a l'expedient, que s’aprova, i 
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

17. – (3-148/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-148/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2020, d’acord amb compromís d’ingrés derivat 
del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona per col·laborar en les obres de 
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reforma, arranjaments i millora (RAM) que siguin necessàries en els centres educatius 
públics de la ciutat de Barcelona, per un import de 500.000,00 euros, per a l’any 
2020, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 20121095; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

18. – (507/20) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i FUNDACION TELEFONICA, per la realització del “PROYECTO 
42 BARCELONA” dirigit a fomentar el talent digital a partir d’una metodologia 
innovadora, intensiva i selectiva, obert a tota la ciutadania, gratuït i amb vocació 
inclusiva i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de 
les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 2.500.000€, dels 
quals 1.883.000 euros aniran a càrrec del pressupost vigent i 617.000 euros a càrrec 
del pressupost 2021, que correspon al 35,62% del cost total del Projecte per import de 
7.019.000€ a favor de FUNDACION TELEFONICA; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient; CEDIR els 
espais les plantes baixes dels blocs A i B del Parc Tecnològic de Barcelona Activa, 
ubicat al carrer Marie Curie 8-14 de Barcelona (Districte de Nou Barris), durant 
l’execució del Projecte i assumir-ne les despeses de manteniment inherents a aquests 
espais en benefici del Projecte. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
1.883.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
de l'any 2020 i de 617.000 euros a càrrec del pressupost 2021, condicionada aquesta 
darrera quantitat a la corresponent disponibilitat pressupostària; REQUERIR a l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la 
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR  el Primer Tinent 
d’Alcaldia, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia 
i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2020

19. – (20002566) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica 
per a l'organització del "Barcelona International Community Day" (BICD) de l'any 
2021, i altres serveis per a la dinamització de la comunitat internacional de Barcelona, 
amb núm. de contracte 20002566, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 165.273,90 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 546.360,00 euros, distribuït en els següents lots: - LOT 
núm. 01, serveis d'assistència tècnica per a l'organització i captació de patrocinis, i 
l'organització d'activitats de dinamització, per un import de 150.100,50 euros IVA 
inclòs; - LOT núm. 02, serveis d'assistència tècnica per a la creació i manteniment 
d’una plataforma web que permeti la dinamització de la comunitat internacional, per 
un import de 15.173,40 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
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AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 136.590,00 euros i import 
de l'IVA de 28.683,90 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.586,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43321 0700, un 
import (IVA inclòs) de 30.020,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43321 0700, un import (IVA inclòs) de 7.586,70 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/43321 0700, un import (IVA inclòs) de 120.080,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43321 0700; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s, atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

20. – (20002641) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'oficina tècnica 
d'impuls i d'implementació del "Pla Barcelona Fàcil", amb núm. de contracte 
20002641, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 629.625,92 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 895.910,40 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
520.352,00 euros i import de l'IVA de 109.273,92 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 328.500,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43011 0700, un import (IVA inclòs) de 301.125,44 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 
0700; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, segons queda 
justificat a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

21. – (20002871) INICIAR l'expedient per a la contractació de serveis d’organització tècnica, 
producció i logística de la Cimera "7TH Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Global 
Forum”, amb núm. de contracte 20002871, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 596.046,00 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 591.120,00 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 492.600,00 
euros i import de l'IVA de 103.446,00 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 596.046,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/49313 
0700; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
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22. – (20XC0377) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 
Barcelona Globlal, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa 
amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte BCN & Partners, 
desenvolupament per l'atracció d'inversions a Barcelona, per un import de 945.000,00 
euros, equivalent 19,78% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 4.776.569,12 euros i una durada fins al 31.12.2023, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 
6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 945.000,00 euros, dels quals 
200.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48903/43333 
del pressupost de l'any 2023, i 250.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns 
pressupostària/es D/48903/43333 del pressupost de l'any 2022, i 300.000,00 euros 
amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48903/43333 del pressupost de 
l'any 2021, i 195.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
D/48903/43333 del pressupost de l'any 2020, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la finalització del 
projecte de cadascuna de les anualitats (2020, 2021, 2022 i 2023), presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia 
i Hisenda. 

23. – (DP-2020-27970) MODIFICAR la clàusula 2 del contracte d’arrendament del centre de 
convencions situat a la Plaça de Willy Brandt 11-14, de 31 d’octubre de 2001 del qual 
són parts l’Ajuntament de Barcelona i GL Events CCIB, SL en el sentit de reduir 
provisionalment un 35% l’import del cànon variable pendent de facturar l’any 2020 i 
l’any 2021 en els termes que s’estableixen a la proposta signada per l’Ajuntament de 
Barcelona i per GL Events CCIB, SL; i FORMALITZAR l'Addenda al referit contracte, 
segons el redactat que consta a l'expedient, que s’aprova. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

24. – (3-155/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-155/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.621.095,66 euros, per atendre despeses de 
l’increment de l’aportació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el criteri 
adoptat en el Consell Plenari de data 20 de febrer de 2004, derivat de la liquidació 
definitiva 2018 de la Participació Municipal en Tributs de l’Estat, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20122391; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipa

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. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

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. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona 
pel canvi i la reserva d'Esquerra Republicana.

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 
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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. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts 
per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció d'Esquerra 
Republicana i Ciutadans. APROVADA

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. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi.

APROVADA

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. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi.

APROVADA
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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. 

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

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. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(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, així com 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya 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. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
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Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

8. – (M1923/1667) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 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. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1667) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Constatar que els APEU 
són una oportunitat de cara a promoure una gestió més professional dels eixos 
comercials, per augmentar la seva eficàcia en el marc d'un model sostenible de 
col·laboració publico-privada-comunitària, que sigui garantia per al comerç de 
proximitat, garanteixi l'equitat de l'espai públic i, per tant, necessiti d'un consens 
amb el teixit veïnal . Impulsar els APEU com a vertebradors d'eixos comercials de 
proximitat, per garantir que els comerços s’associïn i la promoció comercial dels 
eixos, sempre tenint en compte que serveis bàsics com la gestió de l'espai públic, 
la seguretat o la neteja depenen de la iniciativa pública. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

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. 

Votació favorable de Ciutadans i Partit Popular, desfavorable de Barcelona en Comú, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i 
l'abstenció de Barcelona pel canvi.

REBUTJADA
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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. 

ACCEPTAT

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. 

ACCEPTAT

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.

ACCEPTAT

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. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/1651) Que el govern municipal informi en aquesta mateixa comissió, de 
les gestions realitzades amb el Govern de l'Estat, per tal d'impulsar un salari 
mínim de ciutat a Barcelona, especificant amb quins actors socials i econòmics 
s'ha treballat, a quins acords s’ha arribat i quina és la previsió temporal 
d’implementació, i que s'indiqui el nombre d’assalariats de Barcelona amb 
ingressos inferiors al salari mínim de ciutat per sectors i per gènere. 
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ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

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. 

ACCEPTAT

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. 

NO ACCEPTAT

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. 

ACCEPTAT

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? 

ES DÓNA PER TRACTADA

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? 

ES DÓNA PER TRACTADA

19. – (M1923/1605) Quines mesures econòmiques s’han compartit a la Taula de Treball 
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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? 

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,40 h.
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