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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 d'abril de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

4. – (DP 2021-28127) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 
concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat municipal del carrer Motors 
núm. 112-116, a favor de la Fundació Pere Tarrés, amb caràcter onerós i un termini de 
cinquanta anys, per a la construcció i gestió d’un centre destinat al desenvolupament 
de projectes i programes educatius i socials, pel desenvolupament de les seves 
activitats, d’acord amb els seus estatuts i per a ubicar-hi la nova seu social; 
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; ADJUDICAR la concessió directament a la Fundació Pere 
Tarrés; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

5. – (EM 2021-05/13) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 
Pressupost de l’exercici 2021 de l’Institut Municipal d’Informàtica per un import 
d'1.500.555,39 euros, de l’Institut Municipal d’Educació per un import de 471.562,83 
euros, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per un import de 36.863,30 
euros i de l’Institut Municipal de Serveis Socials per un import de 502.613,40 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 2020; EXPOSAR-LO al públic durant un 
termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions que es 
considerin oportunes. 
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:

6. – (M1923/2150) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Garantir el destí 
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dels locals comercials adquirits a projectes amb capacitat d’atracció i dinamització de 
les zones on s’ubiquin amb l’objectiu de dinamitzar el conjunt del comerç, no només 
als llogaters d’aquests locals. SEGON.- Per tal d’assolir aquest objectiu, les activitats 
desenvolupades en aquests locals s’adjudicaran mitjançant concurs públic i amb uns 
plecs de condicions on quedi ben definit l’esmentat objectiu així com el tipus 
d’activitats desenvolupat en el local. TERCER.- Fer partícips del procés d’adjudicació i 
dinamització de les activitats econòmiques, culturals o socials que es desenvoluparan 
en els locals a les entitats representatives de cada àmbit citat, ja siguin Associacions 
Comercials, o entitats empresarials com els APEU, entitats culturals o les que pertoqui. 
QUART.- Generar els mecanismes adients de col·laboració amb propietaris de locals, 
participants del projecte i entitats representatives de l’àmbit corresponent per facilitar 
la posterior ubicació de l’activitat en un local privat proper. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/2141) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
aplicar una moratòria fins a 1 de gener de 2022 en l’aplicació del Recàrrec a l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/2143) La Comissió d´Economia i Hisenda acorda: 1- Suprimir el preu públic de 
recollida de residus comercials a favor de totes les persones titulars d´activitats 
professionals a la ciutat que no generen residus gràcies a la incorporació de la 
digitalització de la documentació i la certificació electrònica en la formalització 
d´acords. 2- Revisar aquest preu públic sobre les demés activitats empresarials a 
Barcelona per tal que s´apliqui en funció de la quantitat i el tipus de residus generats 
en comptes de la superfície de l´establiment on es realitza l´activitat. 
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