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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE GENER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de desembre de 2020 

Part Decisòria / Executiva

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 
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. 

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:

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. 

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. 
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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:

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, 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. 

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

8. – (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. 

EL SECRETARI GENERAL
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