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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE FEBRER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de gener de 2021 

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:

3. – (M1923/1748) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda : 1. Que el Govern municipal 
incorpori en la revisió dels Plans de Desenvolupament Econòmic existents i en la 
creació dels que resten pendents, el programa d’adquisició de locals en planta baixa 
per tal de generar activitat econòmica a la ciutat i reimpulsar el teixit comercial, social i 
cultural de la ciutat. 2. Que la implementació d’aquest programa es gestioni de forma 
dialogada i consensuada amb les principals entitats comercials, socials i culturals de la 
ciutat i, un cop es concreti en el territori, es farà el mateix amb les principals entitats 
de cada Districte o barri. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1742) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern de la Ciutat 
elabori un informe, per la següent comissió d’economia, on desenvolupi les següents 
qüestions sobre els dos primers punts (A i B) del Pacte de Barcelona: grau d’execució 
actual de les mesures i el resultat quantificat que s’espera obtenir al desembre de 
2021; quins són els indicadors que s’estan monitoritzant per seguir-ne l’evolució; quins 
recursos s’hi està dedicant; en cas de ser necessari, quines mesures correctores s’estan
aplicant i en el cas concret de les mesures presentades a Taula d’Economia i la sub-
Taula d’Economia Digital, quines s’estan duent a terme. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/1766) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern Municipal a 
exigir al nou Govern de la Generalitat que es formi després de les eleccions del 14 de 
febrer i independentment del seu color polític, a dur a terme la inversió i despesa que 
necessita la ciutat de Barcelona. Exigir al Govern Municipal que doni compte de 
manera recurrent a la Comissió d’Economia i Hisenda i en la pàgina web de 
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l’Ajuntament de l’estat de compliment dels deures de la Generalitat amb la ciutat, 
incloent-hi l’anomenat deute ciutadà. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

7. – (M1923/1761) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
establir un Pla d’ajudes al lloguer a pimes, comerç i restauració que hagin patit una 
caiguda de facturació del 50% respecte a l’any anterior. 
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