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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 14 de juliol de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la casa de la ciutat, el 14 de juliol de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
D'ECONOMIA I HISENDA en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.  Regidor 
Jordi Castellana Gamisans. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Montserrat 
Ballarín Espuña, Jordi Martí Grau, Jaume Collboni Cuadrado, Francesc Xavier Marcé 
Carol, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Elsa Artadi Vila, Ferran 
Mascarell i Canalda, María Luz Guilarte Sánchez, Josep Bou Vila, Eva Parera Escrichs i 
Maria Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam 
Cabruja Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents les Imes Sres. i els Ims. Srs.: Eloi Badia Casas, Max Zañartu i 
Plaza, Marina Gassol i Ventura, Francisco Sierra López, i la Sra. Raquel Gil Eiroà, 
comissionada de Promoció d'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral i Sr. 
Antonio Muñoz, Interventor General.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Jordi Rabassa 
Massons, Joan Subirats Humet i Ernest Maragall i Mira.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

La Secretària delegada constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els 
assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la
referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S'obre la sessió a les 16.05 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de juny 
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA



CCM 7/21 Economia 2/24

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. – (20201013) Del gerent del districte de Sant Martí, de 28 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Aktes Serveis Integrals, SL. la garantia definitiva d'import 
1.510,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a 
l'elaboració, gestió i execució d'un programa d'activitats de dinamització comercial, 
durant la campanya de Nadal, amb càrrec a l'exercici 2021. 

2. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de maig de 
2021, que cancel·la i/o retorna a Iniciatives Events, SL. la garantia definitiva d'import 
9.775,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte per a 
l'organització de la campanya específica de promoció i de suport al comerç de 
proximitat durant la campanya de Nadal, amb càrrec a l'exercici 2021. 

3. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de maig de 
2021, que cancel·la i/o retorna a Imesco Iluminaciones Artísticas, SL la garantia 
definitiva d'import 3.000,00 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a les obres de llarga durada, amb càrrec a l'exercici 2021. 

4. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de maig de 
2021, que cancel·la i/o retorna a Iluminaciones Just, SL. la garantia definitiva d'import 
4.491,75 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a "Sant 
Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Gràcia", amb càrrec a l'exercici 2021. 

5. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de maig de 
2021, que cancel·la i/o retorna a Iniciatives Events, SL. la garantia definitiva d'import 
5.994,46 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
creació d'una oficina de producció i logística per a la gestió de la programació de les 
activitats culturals confegides pel comissariat artístic de la plaça de Catalunya, entre 
els dies 18 i 30 de desembre de 2020, amb càrrec a l'exercici 2021. 

6. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de maig de 
2021, que cancel·la i/o retorna a Discmedi, SA. la garantia definitiva d'import 
14.789,88 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als 
serveis per a la creació d'una oficina tècnica de Contractacions Artístiques, per a la 
gestió de la programació de les activitats culturals confegides pel comissariat artístic 
de plaça de Catalunya, entre els dies 18 i 30 de desembre de 2020, amb càrrec a 
l'exercici 2021. 

7. – (2019/590) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 28 de 
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maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a Avail Services, SL. la garantia definitiva 
d'import 1.200,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis de manteniment dels continguts de la secció dels tràmits del web 
del Barcelona International Welcome (BIW) vinculats a l'arribada de talent 
internacional a Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

8. – (s/n) De la gerent municipal, de 31 de maig de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis web i manteniment web d'Economia Social i Solidària, per als exercicis 2021-
2023, i per un pressupost base de licitació de 30.404,88 euros (IVA inclòs).

9. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, d'1 de juny de 
2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza 
la despesa del contracte relatiu a la creació i presentació d'un concepte creatiu, la 
imatge gràfica i audiovisual i la producció d'aquesta proposta creativa, que podria 
tenir caràcter d'instal·lació interactiva itinerant per donar a conèixer Barcelona a 
públics internacionals, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de 
licitació de 357.172,42 euros (IVA inclòs). 

10. – (21000742) Del gerent del districte de Nou Barris, de 4 de juny de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu als serveis de dinamització i suport a les entitats comercials de Nou 
Barris, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 98.975,20 
euros (IVA inclòs). 

11. – (21000742) Del gerent del districte de Nou Barris, d'11 de juny de 2021, que desisteix 
del procediment de licitació del contracte relatiu als serveis de dinamització i suport 
d'entitats comercials de Nou Barris, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
98.975,20 euros (IVA inclòs) i allibera l'autorització de la despesa esmentada. 

12. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 7 de juny de 
2021, que adjudica a Industrias Gráficas Publicitaria, SA. el contracte relatiu al servei 
d'impressió i producció de material gràfic per a les activitats de la Direcció de 
Promoció de la Ciutat, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 24.130,12 euros 
(IVA inclòs). 

13. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de juny de 2021, que adjudica a Marsh, SA. 
Mediadores de Seguros el contracte relatiu al servei d'assessorament, mediació i 
administració de les pòlisses d'assegurances subscrites o que hagi de subscriure 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 59.522,74 
euros (IVA exempt). 

14. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de juny de 2021, que allibera la quantitat de 
191.560,76 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu 
al servei d'assessorament, mediació i administració de les pòlisses d'assegurances 
subscrites o que hagi de subscriure l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a Marsh, SA., 
Mediadores de Seguros, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 
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15. – (s/n) De la gerent municipal, de 14 de juny de 2021, que adjudica a Espai Ambiental, 
SCCL el contracte relatiu al servei de dinamització i ampliació de l'Espai Participatiu 
Agròpolis, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 45.905,96 euros (IVA inclòs). 

16. – (s/n) De la gerent municipal, de 14 de juny de 2021, que declara desert i anul·la 
l'autorització de la despesa per un import de 53.585,36 euros (IVA inclòs) del 
contracte relatiu al foment de la Transició Agroecològica de Barcelona, lot 2, per als 
exercicis 2021-2022. 

17. – (20211016) Del gerent del districte de Sant Martí, de 17 de juny de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu a l'elaboració, gestió i execució d'un programa d'activitats de 
dinamització comercial durant la campanya de nadal, per als exercicis 2021-2022, i per 
un pressupost base de licitació de 38.775,47 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de juny de 2021

18. – (20001211L03-001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
30.06.2022, el LOT 3 (Via Laietana, Plaça Urquinaona i Av. Paral.lel) del contracte núm. 
20001211L03-001, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, adjudicat a 
l'empresa XIMENEZ CATALUNYA SLU, amb NIF B65848889, per un import total de 
74.657,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 18.664,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 15.425,00 euros i import IVA de 3.239,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 55.992,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 46.275,00 euros i import IVA de 9.717,75 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

19. – (20001211L11-001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
30.06.2022, el LOT 11 (Mercats municipals de Barcelona) del contracte núm. 
20001211L11-001, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, adjudicat a 
l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, S., amb NIF B23411887, per un 
import total de 79.860,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 19.964,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
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amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 16.499,95 euros i import IVA de 3.464,99 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 59.895,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 49.500,05 euros i import IVA de 10.395,01 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 1 de juliol de 2021

20. – (DP-2021-28162) APROVAR, amb efectes 1 de juliol de 2021, el contracte 
d'arrendament del local situat al carrer Perú núm. 254, amb MEMBRIVE-AGUSTIN, SL 
(NIF B-08863136), per un termini que compren des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 
de juny de 2025, amb una renda mensual de 9.620,51 euros més l'IVA i més despeses, 
per a destinar-lo a magatzem municipal, amb subjecció a les normes de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes 
per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot 
entenent que l'Ajuntament està EXEMPT de l'obligació de constituir fiança d'acord 
amb el que disposa l'article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d'Arrendaments Urbans; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 
608.762,41 euros, IVA inclòs, de la partida pressupostària 0701 20200 93311, amb el 
següent desglossament: per l'exercici 2021, 73.118,92 euros, IVA inclòs; per l'exercici 
2022, 149.162,85 euros, IVA inclòs; per l'exercici 2023, 152.145,85 euros, IVA inclòs; 
per l'exercici 2024, 155.188,77 euros; per l'exercici 2025, 79.146,27 euros condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents; ABONAR 
trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica 
corresponent d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre; 
FORMALITZAR el contracte d'arrendament, segons el redactat annex, que s'aprova, i 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

21. – (3-083/2021) APROVAR l'expedient núm.3-083/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021, d'acord amb el reconeixement d'Ingrés 
del Servei Català de la Salut per atendre despeses derivades de l'ocupació del Pavelló 
del CEM Olímpics Vall d'Hebron com a PAV-Salut , per un import de 153.293,00 euros, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries 
que consta a l'expedient, referència comptable 21061495; i PUBLICAR aquest acord a 
la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

22. – (3-084/2021)  APROVAR l'expedient núm. 3-084/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 700.000,00 euros, per atendre despeses del 
servei d'atenció telefònica del Telèfon 010, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència 
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comptable núm. 21061491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

23. – (3-085/2021) APROVAR l'expedient núm.3-085/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en el canvi d'executor de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l'exercici 2021, relatiu al Projecte de Finançament afectat del Fons 
Foment del Turisme destinat a la Plaça Félix Rodríguez de la Fuente. Parets mitgeres, 
de l'actuació inversora P.09.6162.01 "Plaça Félix Rodríguez de la Fuente. Parets 
mitgeres", del Districte de Sant Andreu, per un import total de 140.000,00 euros, pel 
traspàs del mateix import a l'actuació inversora P.09.7013.01-"Plaça Félix Rodríguez 
de la Fuente. Parets mitgeres", de la Gerència d'Ecologia Urbana que transfereix, via 
capítol 7, a l'IMPU per a l'execució de la despesa corresponent, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable 21061595; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 8 de juliol de 2021

24. – (21000357L01) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L01, que té per objecte la 
contractació dels serveis de producció, transport, d'instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2021-2022; LOT 1: plaça Catalunya, carrer 
Aragó (tram comprès entre els carrers Bailèn i Aribau), Gran Via de les Corts Catalanes 
(tram comprès entre els carrers Bailèn i Muntaner), a ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, 
amb NIF A14041362, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser l'única empresa presentada a la 
licitació, pel preu d'1.417.515,00 euros IVA inclòs, dels quals 1.171.500,00 euros 
corresponen al preu net i 246.015,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 118.126,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 472.505,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 472.505,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 
354.378,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 58.575,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i 
Consum. ALLIBERAR la quantitat de 179.685,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.973,75 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 59.895,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 59.895,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 44.921,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

25. – (21000357L02) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L02, que té per objecte la 
contractació del disseny, lloguer, transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge 
de l'enllumenat ornamental nadalenc 2021-2022; LOT 2: Ronda Sant Pere (entre el 
passeig de Sant Joan i la plaça Urquinaona), a INSTALACIONES NYCSA, SL, amb NIF 
B61551651, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu 
de 29.403,00 euros IVA inclòs, dels quals 24.300,00 euros corresponen al preu net i 
5.103,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.801,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 19.602,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 1.215,00 euros i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 6.897,00 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 4.598,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

26. – (21000357L03) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L03, que té per objecte la 
contractació dels serveis d'adaptació, transport, d'instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de les ornamentacions de l'Ajuntament de Barcelona "Els Estels de 
Nadal" i l'emmagatzematge, manteniment i assegurança d'aquesta ornamentació 
durant tot el transcurs de l'any 2022; LOT 3: carrer Balmes, a ILUMINACIONES 
XIMENEZ, SA, amb NIF A14041362, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser l'única empresa 
presentada a la licitació, pel preu de 57.000,00 euros IVA inclòs, dels quals 47.107,44 
euros corresponen al preu net i 9.892,56 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
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inclòs) de 19.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 38.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
2.355,37 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte ei 
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i 
Consum. ALLIBERAR la quantitat de 3.000,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa 
en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 2.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

27. – (21000357L04) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L04, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, instal·lació, manteniment i retirada de 
l'enllumenat ornamental nadalenc 2021-2022; LOT 4: Obres de llarga durada, a 
IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, amb NIF B23411887, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser l'única oferta presentada a la licitació, pel preu de 102.850,00 euros IVA inclòs, 
dels quals 85.000,00 euros corresponen al preu net i 17.850,00 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 25.712,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 77.137,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 4.250,00 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 7.150,00 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.787,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 5.362,50 euros a 
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l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

28. – (21000357L05) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L05, que té per objecte la 
contractació del disseny, lloguer, transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge 
de l'enllumenat ornamental nadalenc 2021-2022; LOT 5: zones dintre del projecte Pla 
de Barris (2016-2020) i treball als Barris, a IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, 
amb NIF B23411887, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser l'única empresa presentada a la 
licitació, pel preu de 102.850,00 euros IVA inclòs, dels quals 85.000,00 euros 
corresponen al preu net i 17.850,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 25.712,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 77.137,50 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
4.250,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de 
la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 
7.150,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 1.787,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 5.362,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

29. – (21000357L06) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L06, que té per objecte la 
contractació dels serveis de transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de 
les ornamentacions del projecte de recuperació de 60 punts de llums de l'Associació 
de Comerciants de Trinitat Vella, impulsat per la mateixa associació de comerciants, el 
tastet d'oficis d'electricitat del dispositiu d'inserció de Barcelona Activa, l'entitat 
Esfera, i La Puça, empresa que gestiona el centre cívic, i de 10 punts de llums de la 
Fundació Raval Km.0 a Ciutat Vella; LOT 6, a INSTALACIONES NYCSA, SL, amb NIF 
B61551651, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser l'única empresa presentada a la licitació, pel 
preu de 16.000,01 euros IVA inclòs, dels quals 13.223,15 euros corresponen al preu 
net i 2.776,86 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 12.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
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2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 661,16 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

30. – (21000357L07) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L07, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2020-2021; LOT 7: que correspon als trams de 
carrer que es troben als districtes de Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó i 
Gràcia, a ILUMINACIONES JUST, SL, amb NIF B46395901, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser l'única empresa presentada a la licitació, pel preu de 139.861,48 euros IVA inclòs, 
dels quals 115.588,00 euros corresponen al preu net i 24.273,48 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 46.620,49 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 93.240,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 5.779,40 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 138,52 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 46,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 92,35 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

31. – (21000357L08) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L08, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2020-2021; LOT 8: trams de carrer que es 
troben al districte de Eixample, a ILUMINACIONES JUST, SL, amb NIF B46395901, de 
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conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat en ser l'única empresa presentada a la licitació, pel preu de 
69.913,80 euros IVA inclòs, dels quals 57.780,00 euros corresponen al preu net i 
12.133,80 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 23.304,60 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 46.609,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.889,00 euros i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 24,20 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 8,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 16,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

32. – (21000357L09) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L09, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2020-2021; LOT 9: trams de carrer que es 
troben al districte de Ciutat Vella, a ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, amb NIF 
A14041362, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat, en ser l'única empresa presentada a la licitació, pel 
preu de 83.108,85 euros IVA inclòs, dels quals 68.685,00 euros corresponen al preu 
net i 14.423,85 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 
27.702,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 55.405,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
3.434,25 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de 
la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 
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4.374,15 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 1.458,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 2.916,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

33. – (FD 2021-07/18) APROVAR el Conveni entre el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda, la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, 
per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l'esdeveniment d'excepcional 
interès públic "Barcelona Mobile World Capital". DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

34. – (03-88-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-088/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l'exercici 2021, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del 
Districte de Gràcia, per un import de 41.584,55 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable 21062895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

35. – (03-88-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-088/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l'exercici 2021, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del 
Districte de Gràcia, per un import de 41.584,55 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable 21062895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
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b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (EM 2021-06/16) APROVAR definitivament la modificació del pressupost de l'Institut 
Municipal de Serveis Socials per a l'exercici 2021 relatiu a les subvencions nominatives 
del capítol IV del pressupost, segons el document annex que consta a l'expedient. 

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena 
Barceló Verea.

2. – (CO 2021-07/19) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de 
Turisme de Barcelona de conformitat amb el text que s'incorpora en l'expedient 
administratiu. SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació 
pública per un termini de trenta dies, d'acord amb l'article 313.3 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i en el cas de no presentar-se al·legacions, 
TENIR-LOS per definitivament aprovats, i com a conseqüència, RATIFICAR, en virtut de 
l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, els acords 
adoptats pel Consell General del Consorci Turisme de Barcelona, en les sessions del 13 
de gener i 14 de juny de 2021, relatius a l'aprovació dels nous estatuts, de conformitat 
amb el text que s'incorpora en l'expedient administratiu. NOTIFICAR el present acord 
als ens consorciats, per al seu coneixement i efectes. 

Intervenen les Sres i els Srs: Marcè, Puig, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena 
Barceló Verea.
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3. – (EM 2021-04/10) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit de vista de 
l'expedient, i en conseqüència, DESESTIMAR de conformitat amb els informes 
incorporats a l'expedient, els escrits presentats el 17 de juliol de 2020 i 21 d'octubre 
de 2020, així com les al·legacions presentades en data 13 d'abril de 2021 per la 
societat Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) en relació a les sol·licituds 
de reequilibri econòmic financer en el marc del contracte de concessió del servei 
públic municipal d'aparcaments de naturalesa de contracte de gestió de servei públic 
gestionat per BAMSA.   

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Zañartu, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, l'abstenció de Junts per Catalunya, Partit Popular, 
Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i la 
reserva d'Esquerra Republicana i Ciutadans.

4. – (21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542 pels imports, conceptes i a favor de les 
empreses que consten a l'annex, i per les factures que s'hi indiquen, atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l'exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
pels imports indicats a l'annex i amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021, i a 
les aplicacions pressupostàries en l'annex indicades. 

                    Intervenen les Sres i els Srs: Ballarín, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans, 
l'abstenció de Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló 
Verea i la reserva de Partit Popular.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5. – (DP-2021-27976) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a 
la societat Clear Channel España, SLU (CIF núm. B-82539867) la concessió d'us privatiu 
per al subministrament, instal·lació, conservació i explotació publicitària de 
determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat, per un cànon anual de 
13.000.000,00 euros i amb subjecció al Plec de clàusules reguladores aprovat 
definitivament per acord de la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal 
en sessió de 21 d'abril de 2021 i les propostes derivades de la seva proposició; 
REQUERIR-LA perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la 
notificació del present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia 
definitiva per import de 510.000,00 euros que preveu la clàusula sisena de l'esmentat 
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Plec; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i 
regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Ciutadans. 
APROVADA

6. – (DP-2021-28180) REDUIR, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, i a l'empara del 
decret de l'Alcaldia de 14 d'abril de 2020, el cànon corresponent a la concessió de l'ús 
privatiu del local comercial baixos ubicat a la finca del carrer Avinyó núm. 7, 
adjudicada al senyor Joan Carles Tasies Martínez per acord de la Comissió d'Economia 
i Hisenda en sessió de 15 de maig de 2018 i formalitzada el 20 de setembre de 2018, 
per continuar, com establiment emblemàtic, amb l'activitat de comerç tradicional 
d'espardenyeria, en un 75 per cent respecte de l'import mensual, durant el termini 
comprés entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 de desembre de 2021, retornant, si s'escau, 
les quantitats que poguessin haver estat abonades i sobrepassin la reducció establerta 
en els rebuts generats a partir del mes de gener de 2022 fins al mes de juny de 2023, 
en virtut de la sol·licitud del concessionari i d'acord amb la proposta realitzada per la 
Direcció de Patrimoni, que ha estat acceptada per aquell; i FACULTAR l'Alcaldia per a 
la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA

7. – (DP-2021-28214) AUTORITZAR a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) la transmissió 
parcial a favor de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Tecnology (BIST), 
i en els termes del Conveni formalitzat entre la UPF i l'Ajuntament de Barcelona el 25 
de novembre de 2019 i del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l'àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla especial de l'àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat definitivament per acord del Plenari del 
Consell municipal en la sessió celebrada el 26 de març de 2021, del dret de superfície 
que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer Wellington núm. 
14-16, ratificada la constitució del dret per acord del Consell Plenari en sessió del dia 
23 de desembre de 1994, i constituït mitjançant escriptura formalitzada pel Notari de 
Barcelona senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill el 24 de novembre de 1997, número 
2.094 de protocol, i modificat el dret mitjançant escriptura de 6 de juliol de 2020 
davant el Notari senyor Francisco Javier Hernández Alonso, número de protocol 1.370; 
transmissió a favor del BIST que es concreta en la finca resultant E1-P1 i en el 44,23 
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per cent de la finca resultant E4-P4, equivalents al 90,26 per cent del dret de 
superfície inicial que es traslladarà a les noves finques resultants, que s'adjudicaran a 
l'Ajuntament de Barcelona en el Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit 2 (A02) del Pla 
Especial i de Millora Urbana per a la regularització dels equipaments en l'àmbit 
discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic Mercat del Peix) definides en la Modificació 
del Pla Especial de l'Àrea de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, i a les quals 
es traslladarà per subrogació real el dret de superfície esmentat, que grava la finca 
aportada del carrer Wellington núm. 14-16; CONDICIONAR resolutòriament la present 
autorització de transmissió a l'efectiva aprovació definitiva de l'esmentat Projecte de 
Reparcel·lació i a la seva fermesa; ESTABLIR com a preu del dret de superfície 
transmet, a pagar per la nova superficiària, l'import de 5.251,22 euros anuals a abonar 
d'acord amb les condicions fixades en el document annex que s'aprova; INCORPORAR 
com a condició reguladora del dret l'obligació de la superficiària de reinvertir en el 
propi projecte qualsevol excedent o superàvit econòmic que es pogués generar amb 
l'explotació dels espais no afectes a la finalitat del projecte en els termes fitxats a 
l'esmentat document annex; MANTENIR inalterables la resta de condicions 
reguladores del dret de superfície previstes en l'escriptura de constitució del dret i en 
l'escriptura de modificació del dret de 6 de juliol de 2020, en les quals es subrogarà el 
BIST; FORMALITZAR la modificació del dret de superfície en escriptura pública; i 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(DP-2021-28214) AUTORITZAR a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) la transmissió 
parcial a favor de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Tecnology (BIST), 
i en els termes del Conveni formalitzat entre la UPF i l'Ajuntament de Barcelona el 25 
de novembre de 2019 i del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l'àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla especial de l'àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat definitivament per acord del Plenari del 
Consell municipal en la sessió celebrada el 26 de març de 2021, del dret de superfície 
que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer Wellington núm. 
14-16, ratificada la constitució del dret per acord del Consell Plenari en sessió del dia 
23 de desembre de 1994, i constituït mitjançant escriptura formalitzada pel Notari de 
Barcelona senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill el 24 de novembre de 1997, número 
2.094 de protocol, i modificat el dret mitjançant escriptura de 6 de juliol de 2020 
davant el Notari senyor Francisco Javier Hernández Alonso, número de protocol 1.370; 
transmissió a favor del BIST que es concreta en la finca resultant E1-P1 i en el 44,23 
per cent de la finca resultant E4-P4, equivalents al 90,26 per cent del dret de 
superfície inicial que es traslladarà a les noves finques resultants, que s'adjudicaran a 
l'Ajuntament de Barcelona en el Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit 2 (A02) del Pla 
Especial i de Millora Urbana per a la regularització dels equipaments en l'àmbit 
discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic Mercat del Peix) definides en la Modificació 
del Pla Especial de l'Àrea de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, i a les quals 
es traslladarà per subrogació real el dret de superfície esmentat, que grava la finca 
aportada del carrer Wellington núm. 14-16; CONDICIONAR resolutòriament la present 
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autorització de transmissió a l'efectiva aprovació definitiva de l'esmentat Projecte de 
Reparcel·lació i a la seva fermesa; ESTABLIR com a preu del dret de superfície l'import 
de 5.251,22.- € anuals, dels quals correspon pagar a la nova superficiària l'import de 
4.739,75 euros corresponents al 90,26 per cent del dret de superficie, i 511,47 euros a 
la Universitat Pompeu Fabra, corresponents al 9,74 per cent restant, d'acord amb les 
condicions fixades en el document annex que s'aprova; INCORPORAR com a condició 
reguladora del dret l'obligació de la superficiària de reinvertir en el propi projecte 
qualsevol excedent o superàvit econòmic que es pogués generar amb l'explotació dels 
espais no afectes a la finalitat del projecte en els termes fitxats a l'esmentat document 
annex; MANTENIR inalterables la resta de condicions reguladores del dret de 
superfície previstes en l'escriptura de constitució del dret i en l'escriptura de 
modificació del dret de 6 de juliol de 2020, en les quals es subrogarà el BIST; 
FORMALITZAR la modificació del dret de superfície en escriptura pública; i FACULTAR 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar 
i executar el present acord.

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Puig, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA AMB 
MODIFICACIONS

8. – (DP-2021-28084) DESESTIMAR les sol·licituds presentades en data 17 de juliol i 23 
d'octubre de 2020 així com les al·legacions presentades en data 13 d'abril de 2021 per 
la societat SABA Aparcamientos SA, com a concessionària de la concessió 
administrativa unificada per a la gestió del servei públic d'aparcaments soterranis, en 
relació amb la política municipal "Obrim Carrers" i l'equilibri econòmic financer de la 
concessió, de conformitat amb l'Informe de la Direcció de Serveis de Recursos i 
Inventari de Patrimoni de data 28 d'abril de 2021, que s'adjunta, i conforme els 
informes de l'àrea d'Ecologia Urbana de data 27 de gener de 2021 i de la Direcció de 
Serveis Jurídics de data 24 de febrer de 2021. 

Tractada amb el punt 3

Votació favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya, 
desfavorable de Ciutadans i l'abstenció d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena 
Barceló Verea. APROVADA

9. – APROVAR el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i SABA Aparcamientos SA 
relatiu a la finalització dels expedients reversionals dels aparcaments objecte de la 
concessió administrativa unificada per a la gestió del servei públic d'aparcaments 
soterranis a favor de Saba Aparcamientos SA i FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, 
Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, per a la signatura del Conveni. 
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Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Zañartu, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i Barceló

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i 
regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Partit 
Popular. APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/2377) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Que es mantingui 
l'actual model de gestió de les polítiques actives d'ocupació i que se segueixin 
prestant des del sector públic amb treballadors i treballadores públiques. SEGON.-
Que es reafirmi el compromís d'aquest consistori a executar el 100% els ajuts que es 
rebin del Servei d'Ocupació de Catalunya i no es perdrà cap oportunitat per a generar 
ocupació. TERCER.- Que l'equip de govern no externalitzi cap servei que pugui ser 
prestat amb una gran eficiència i qualitat pels treballadors i treballadores de 
l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens, promovent el creixement i la promoció de la 
carrera professional del personal. QUART.- Instar el govern de l'Estat a derogar la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració 
Local per tal de poder solucionar a llarg termini el problema del personal contractat 
laboral als ens municipals, com és el cas de Barcelona Activa, S.A. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2377) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Que es millori 
l'actual model de gestió de les polítiques actives d'ocupació i que es segueixin 
prestant des del sector públic amb treballadors i treballadores públiques. SEGON.-
Que es reafirmi el compromís d'aquest consistori en que s'executaran al 100% els 
ajuts que es rebin del Servei d'Ocupació de Catalunya i no es perdrà cap oportunitat 
per a generar ocupació. TERCER.- Que l'equip de govern no externalitzi cap servei que 
pugui ser prestat amb una gran eficiència i qualitat pels treballadors i treballadores 
de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens, promovent el creixement i la promoció 
de la carrera professional del personal. QUART.- Instar el govern de l'Estat a derogar 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local per tal de poder solucionar a llarg termini el problema del 
personal contractat laboral als ens municipals, com és el cas de Barcelona Activa, S.A. 

Intervenen les Sres i els Srs: Castellana, Gil, Guilarte, Mascarell, Bou, Parera, Barceló, 
Ballarín, Collboni

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
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Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, desfavorable de Ciutadans, Barcelona 
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de 
Partit Popular. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/2398) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
eximir del pagament de la taxa de recollida de residus municipals generats en els 
domicilis particulars les llars situades en aquelles zones del municipi que participen en 
el sistema de recollida Porta a Porta. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2398) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 
eximir del pagament de fins el 50% de la taxa de recollida de residus municipals 
generats en els domicilis particulars d'aquelles llars situades en aquelles zones del 
municipi que participen en el sistema de recollida Porta a Porta, i que la separació de 
residus sigui d'acord amb la norma establerta. 

Intervenen les Sres i els Srs: Artadi, Zañartu, Guilarte, Bou, Parera, Barceló, Badia.

Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i 
l'abstenció de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit 
Popular. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/2381) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a 
declarar exempt de pagament de l'àrea blava i verda (no exclusiva per a residents) 
d'aparcament d'automòbils a la via pública durant aquest mes d'agost a Barcelona, i 
que es faci constar en l'ordenança fiscal corresponent a l'estacionament de vehicles a 
la via pública 

Intervenen les Sres i els Srs: Bou, Zañartu, Mascarell, Guilarte, Parera, Barceló i Ballarín

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no 
adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea, desfavorable de Barcelona en Comú, 
Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per 
Catalunya. REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

13. – (M1923/2370) La Comissió d'Economia i Hisenda Insta el govern municipal a crear un 
Pla d'incentius perquè petita i mitjana indústria i artesans s'instal·lin a les zones 
industrials de la ciutat. 
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Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2370) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a crear 
una Guia de Recursos que reculli els incentius i serveis que permetin donar suport a 
que la petita i mitjana indústria i artesans s'instal·lin a les zones industrials de la 
ciutat.

Intervenen les Sres i els Srs: Parera, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera, Barceló i 
Collboni.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a 
Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Junts per Catalunya i Ciutadans.
APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

14. – (M1923/2394) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda 1. Instar al SOC a avançar en 
allò previst per la Llei 13/2015 i el Decret 48/2020 per tal que es faci efectiu a la ciutat 
un nou marc de concertació per a les polítiques d'ocupació, partint del conveni-marc 
signat l'octubre de 2020 entre l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, per avançar en la integració de les polítiques actives a 
la ciutat i superant el model de gestió basat en les subvencions i en la fragmentació de 
les actuacions en programes, permetent així una millor planificació de les polítiques i 
dotant-les d'un marc més estable. 2. Instar al Ministeri de treball a modificar la Llei 
d'Ocupació i a reformar les polítiques actives d'ocupació, reconeixent explícitament el 
paper de les ciutats en la planificació i concertació d'aquestes polítiques. Cal fer palès 
que les polítiques d'ocupació que la ciutat de Barcelona porta a terme tenen un 
caràcter permanent i s'han de fer operatives mitjançant la cooperació 
interadministrativa a mitjà i llarg termini. 3. Instar a l'administració de l'Estat a trobar 
solucions en el marc de la contractació pública que permetin garantir la màxima 
estabilitat en els serveis d'ocupació i en la resposta a les necessitats de la ciutadania. 

Tractada amb els punts 10 i 23

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a 
Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Junts per Catalunya i Ciutadans.
APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/2389) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer. - promoure davant el 
Govern d'Espanya tornar l'IVA de les perruqueries, centres d'estètica i imatge personal 
al tipus reduït del 10%, tal com estava abans de la seva modificació l'any 2012, 
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definida com a "mesura temporal". Segon. - sol·licitar al Govern d'Espanya un 
programa d'ajuts directes al sector per salvar negocis i llocs de treball, tant autònoms 
com per compte aliena. Tercer. - articular un pla de mesures de suport al sector per 
part de l'Ajuntament de Barcelona, que inclogui ajuts directes, línies d'avals i mesures 
fiscals. Quart. - comunicar l'aprovació d'aquests acords als Grups Parlamentaris de 
Congrés dels Diputats i als Grups amb representació al Senat.

Intervenen les Sres i els Srs: Guilarte, Castellana, Mascarell, Bou, Parera, Barceló i Ballarín.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/2375) Que l'Ajuntament de Barcelona elabori un informe de responsabilitat 
social de les empreses que contracta, que inclogui paràmetres salarials, de gènere, de 
condicions laborals i d'actuació social responsable en situacions de conflictivitat 
laboral de les empreses a qui contracta, entre d'altres paràmetres. 

Intervenen el Sr. Castellana i la Sra. Ballarín

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/2396) Que el Govern de la ciutat informi en la sessió de la Comissió 
d'Economia i Hisenda del mes de setembre sobre la posada en marxa de l'Observatori 
Econòmic de Dades i presenti els primers indicadors de seguiment a temps real 
elaborats pel mateix dels objectius, beneficiaris, calendari, inversió i indicadors de 
seguiment de cadascuna de les mesures econòmiques presentades pel Consistori des 
de març del 2020. 

Intervenen la Sra. Artadi i la Sra. Ballarín

ACCEPTAT

18. – (M1923/2397) Instar al govern municipal a presentar un llistat actualitzat dels 
comerços emblemàtics que han tancat en l'últim any, aquells que estan en perill de 
subsistència i ens presenti l'estratègia que està duent a terme el govern per 
salvaguardar aquest patrimoni comercial de la cuitat. Sol·licitem que aquesta 
informació se'ns sigui entregada per escrit en el transcurs de la sessió. 

Intervenen el Sr. Mascarell i la Sra. Ballarín
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NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2388) Que el Govern Municipal desenvolupi les mesures necessàries junt 
amb el Port de Barcelona per accelerar la tornada dels creuers a la ciutat i augmentar 
el seu nombre, així com articular un pla perquè la recuperació progressiva del nombre 
de visitants es tradueixi el més ràpid possible en una recuperació dels comerços, 
hostaleria i restauració del centre de Barcelona.

Intervenen el Sr. Sierra i el Sr. Marcè

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

20. – (M1923/2371) Que el govern municipal s'oposi fermament al tancament de l'oci 
nocturn i que garanteixi compliment de les mesures sanitàries adients per poder 
mantenir els locals oberts. 

RETIRAT

Del Grup Municipal Regidora no adscrita:

21. – (M1923/2374) Que s'acceleri el projecte de reforma del mercat Galvany per incloure'l 
al pressupost de 2022. 

Intervenen la Sra. Barceló i la Sra. Ballarín

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/2376) Quines mesures de gestió pressupostària prendrà l'Ajuntament de 
Barcelona per tal d'evitar que es repeteixin situacions com la de l'exercici 2020, en 
què amb dades de crisi econòmica incomparables amb cap situació anterior en època 
de pau, l'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat l'any amb el menor nivell de deute de 
la sèrie històrica, un resultat pressupostari molt millor del previst i un augment 
important del nivell de la tresoreria municipal? 

Intervenen el Sr. Castellana i el Sr. Martí

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:

23. – (M1923/2387) Quines accions està duent a terme el Govern Municipal, i des de quan, 
amb altres administracions per a aconseguir que les polítiques actives d'ocupació 
gestionades per Barcelona Activa tinguin un marc de finançament estable i que 
permeti comptar de forma permanent amb els recursos necessaris, també els 
humans, per a poder desenvolupar els programes d'ocupació, especialment en aquest 
context de crisi social i econòmica? 

Tractada amb els punts 10 i 14

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/2382) Com valora la pujada de la càrrega fiscal municipal als barcelonins i 
barcelonines l'any 2020, en plena crisi sanitària, social i econòmica, i com pretén 
alleujar aquesta càrrega en els propers anys del mandat? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín

ES DÓNA PER TRACTADA

25. – (M1923/2383) Quins projectes d'inversió pressupostats no es van executar l'any 2020, 
i quins es preveu que no s'executin l'any 2021, per part de l'Ajuntament de Barcelona i 
les seves empreses, entitats i organismes municipals, detallats per concepte, import i 
districte? Sol·licitem que se'ns faciliti també la resposta per escrit en la mateixa sessió 
de la Comissió. 

Intervenen el Sr. Bou i el Sr. Martí

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/2330) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió 
d'Economia i Hisenda en data 17 de febrer de 2021 amb el següent contingut: 
(M1923/1749) Que l'equip de govern garanteixi la continuïtat de les ajudes a les 
famílies monoparentals per reduir o compensar l'import de l'impost de béns 
immobles (IBI) i les convoqui en el termini d'un mes. 

Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Martí

ES DÓNA PER TRACTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/2395) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la 
proposició (M1923/823) aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda del 21 d'abril 
del 2021, amb el següent contingut: Que el Govern de la ciutat: 1. Presenti en el 
termini de dos mesos un informe explicatiu sobre les mesures previstes en relació a la 
distribució urbana de mercaderies i la seva afectació sobre el comerç en el marc del 
projecte Superilla. 2. Convoqui els diferents actors del comerç de la ciutat per 
explicar-loshi les mesures previstes i consensuar-ne l'execució. 

Intervenen la Sra. Artadi i la Sra. Ballarín

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20,35 h.
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