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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE NOVEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 d'octubre de 2020 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

4. – (presupost 2021) APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2021, integrat per: a)   El de la mateixa Entitat b)   Els 
pressupostos dels organismes autònoms locals:Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat,Institut Municipal d’Educació de Barcelona,Institut Municipal 
d’Informàtica de Barcelona, Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona,Institut 
Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida,Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona,Institut Barcelona Esports,Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 
c)   Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials:,Institut de Cultura de Barcelona,Institut Municipal de Parcs i 
Jardins,Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació,Entitat Pública Empresarial 
Fundació Mies van der Rohe,Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme 
d)   Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils 
següents:Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de 
Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.), Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A.,Barcelona Activa S.A.U. SPM,Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
S.A.,Foment de Ciutat, S.A.,Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.Així mateix, APROVAR les 
Bases d’Execució i els annexos que consten en l’expedient. APROVAR inicialment el 
Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 d’acord amb la 
Llei General d’Estabilitat Pressupostària. SOTMETRE aquest acord a exposició pública 
durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

5. – (01- PPPNT2020) APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança per prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l’exercici 
2021 i successius, d’acord amb el text que consta a l’expedient; SOTMETRE 
l’esmentada modificació de l’ordenança 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. 

6. – (DP-2020-27922) ACCEPTAR la renúncia formulada, en interès municipal, per la 
Universitat de Barcelona, al dret de superfície que ostenta respecte de l’immoble de 
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propietat municipal que constitueix l’antiga fàbrica del recinte de Can Jaumandreu, 
situat al carrer de Sant Joan de Malta núm. 64-74, a l’illa delimitada pels carrers de 
Perú, de Sant Joan de Malta, de Bolívia i la Rambla del Poblenou, dret constituït al seu 
favor per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal 
en sessió de 19 de novembre de 2014, i formalitzat en escriptura pública davant el 
Notari de Barcelona senyor Mario Romeo García el dia 20 de febrer de 2015, número 
de protocol 151, atès l’interès municipal en recuperar aquest espai per a destinar-lo a 
usos públics i locals de conformitat amb la seva qualificació urbanística; FORMALITZAR 
l’extinció del dret de superfície en escriptura pública; INSCRIURE-LA 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. 

7. – (EM 2020-11/18 ) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 
Pressupost de l’exercici 2020 de l’Institut Barcelona Esports per un import de 
8.000.000,00 euros, en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions 
detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de la incorporació de 
Romanent líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2019 de l’Institut; EXPOSAR-LO al 
públic durant un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions 
que es considerin oportunes. 

8. – (03 OOFF2020) DESESTIMAR la petició formulada per l’entitat DIAGONAL DIR, SA, 
relativa a la declaració d’especial interès o d’utilitat municipal de les activitats 
desenvolupades a la instal·lació esportiva ubicada al c/Santa Fe Nou Mèxic 6-16 
(concessió d’ús privatiu de domini públic del parc urbà i esportiu anomenat “Piscines i 
Esports”), d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, als efectes del que 
preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de 
l’IBI.NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada. 
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 Junts per Catalunya:

9. – (M1923/1460) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal: 1. 
Flexibilitzar els criteris per realitzar l'activitat comercial al carrer, tot respectant les 
mesures necessàries per garantir la seguretat. 2. Aprofitar el projecte “Obrim els 
carrers” i permetre que el comerç i la restauració pugui desenvolupar la seva activitat 
al carrer durant la jornada. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

11. – (M1923/1434) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a 
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reclamar al Govern central que en l’exercici 2021 mantingui com a mínim el volum de 
fons que enguany rebran els ajuntaments en concepte de transferència per la 
participació en els ingressos de l’Estat (PIE), encara que l’any que ve es redueixin els 
ingressos de l’Estat. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/1453) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol que posi a disposició dels ajuntaments el 
fons COVID19 de 4.000 milions d’euros per atendre les despeses derivades de la 
pandèmia i per al suport del teixit econòmic i social. SEGON.- Instar el Govern de l’Estat 
espanyol que faci efectiva la participació de Barcelona i de la resta d’ajuntaments en 
els fons europeus de reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el 
conjunt de la despesa pública. TERCER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol que habiliti 
el fons extraordinari de 1.000 milions d’euros previst per a les grans ciutats per tal de 
compensar la reducció d’ingressos del transport municipal i metropolità. QUART.-
Instar a la Generalitat de Catalunya a crear un fons específic que permeti a 
l'Ajuntament de Barcelona i a les entitats locals finançar les mesures extraordinàries 
(baixades de tributs, subvencions, promoció, etc.) implementades per donar suport al 
sector del comerç, la restauració i el turisme davant a les restriccions a l'activitat 
aprovades pel Govern de Catalunya i que les dades científiques estan demostrant el 
seu efecte respecte la reducció de contagis, hospitalitzacions i morts per COVID-19 
CINQUÈ.- 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 Popular:

13. – (M1923/1446) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar a la Generalitat de 
Catalunya a aixecar el proper dilluns 23 de novembre de 2020 la suspensió d’activitats 
de restauració imposada per la Resolució SLT/2546/2020, i permetre la seva reobertura 
consensuant amb el sector tots aquells requisits que permetin complir amb les 
mesures sanitàries necessàries per fer front a la pandèmia de la COVID-19. 2.- Exigir al 
govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona que es 
comprometin a destinar, tant en l’aturada actual com en possibles tancaments futurs 
causats per la pandèmia, les ajudes econòmiques directes suficients al rescat dels 
sectors afectats. 
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