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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió ordinària de 18 de gener de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de desembre de 2022 
Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de desembre de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

3. – (SD-003-2023) APROVAR, l’homologació del següent inversor privat per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona, Lean Company Ventures SCR, SA. PUBLICAR el llistat 
d’inversors privats homologats a la web de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el 
Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica per a la signatura dels 
acords d’inversió. 

4. – (DP-2022-28685) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu d’una 
porció de terreny destinada a vial situada al carrer Doctor Aiguader cantonada amb el 
carrer Pinzón, per a la instal·lació i explotació d’una estació de subministrament de 
GNC (gas natural comprimit) per a vehicles a favor de la societat Naturgy Nuevas 
Energías SLU, amb NIF B88263249, CONDICIONAR l’efectivitat de la present transmissió 
a l’ingrés per part de Naturgy Nuevas Energías SLU a la Tresoreria Municipal, en el 
termini de quinze dies des de la notificació del present acord, de la quantitat de 
19.553,61 euros, en concepte de garantia definitiva de la concessió, i una vegada 
constituïda la garantia, CANCEL·LAR I RETORNAR a l’anterior concessionari, Gas Natural 
Servicios, SGD, SA, amb NIF A08431090, la garantia constituïda en la Tresoreria 
Municipal en data 14 de desembre de 2015, amb el número de dipòsit 107300, per 
import de 19.553,61 euros. 

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/4703) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: - Instar el Govern municipal a 
presentar un informe sobre el funcionament de la instal·lació de les llums de Nadal a la 
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via pública a la ciutat de Barcelona que contingui: a) l’anàlisi del funcionament de la 
instal·lació de la il·luminació de Nadal a la ciutat de Barcelona durant la campanya 
nadalenca, b) que, a partir d’aquesta anàlisi, identifiqui propostes de millora del model 
actual de gestió de les llums de Nadal a la ciutat juntament amb, si escau, 
responsabilitats en aquells casos en què hi ha hagut retards o altres incompliments en 
la instal·lació de les llums de Nadal en diversos eixos comercials de la ciutat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/4713) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a: a) 
Presentar en el termini de dos mesos en la Comissió d’Economia i Hisenda un informe 
actualitzat d’anàlisi i estat de la situació sobre la importància de l’economia del visitant 
de la Regió Metropolitana de Barcelona per al comerç del centre de Barcelona. b) 
Presentar al mateix temps, en base a aquesta anàlisi, un pla estratègic on es fixin 
objectius i terminis i s’incloguin les actuacions realitzades fins al moment i les previstes 
per tal revertir la tendència actual. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/4665) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a 
desenvolupar, ampliar i garantir el compliment del protocol d’actuació en relació al 
comerç afectat per la realització d’obres de mitja i llarga durada que suposin un 
evident perjudici a la seva activitat durant l’actuació, incloent-hi,com a mínim, les 
mesures següents: - Establir un temps de preavís suficient als comerços perquè 
prenguin les mesures necessàries. - Garantir que la informació sobre l'actuació arriba a 
tots els comerços afectats, del carrer on es realitza i dels carrers de l'entorn. - Establir 
bonificacions fiscals per als comerços afectats. - Establir línies d’ajuda econòmica per 
als casos en què l’actuació pugui posar en risc la viabilitat del negoci. 
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