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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 16 de juny 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 16 de juny 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, Francesc Xavier Marcé Carol, 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: els Ims. Srs. i la Ima. Sra.: Eloi Badia Casas, i Max Zañartu i 
Plaza, Marina Gassol i Ventura, Francisco Sierra López, i els Srs. I Sra. : Alvaro Porro 
González, comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política 
Alimentària, Raquel Gil Eiroà, comissionada de Promoció d'Ocupació i Polítiques 
contra la Precarietat Laboral i Antonio Muñoz Juncosa, interventor general.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Joan 
Subirats Humet, Jaume Collboni Cuadrado, Ernest Maragall i Mira i Miquel Puig i 
Raposo.

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 16.03 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 19 de maig 
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
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (2017/818) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 7 de 
maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a Com Social UTE la garantia definitiva 
d'import 2.728,47 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis d'assistència tècnica per a la coordinació, gestió, redacció de 
continguts i manteniment dels suports offine i online per a la Direcció d'Economia 
Social i Solidària, lot 1, per a l'exercici 2021. 

2. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 13 de maig de 
2021, que adjudica a Alpinista Samurai, SL. el contracte relatiu a la coordinació, 
creació i gestió de continguts i manteniment de canals de comunicació digitals dirigits 
a la comunitat internacional de Barcelona: webs, xarxes socials, butlletins i comunitat 
virtual, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 28.749,60 euros (IVA inclòs). 

3. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 13 de maig de 
2021, que allibera la quantitat de 3.194,40 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en 
la licitació del contracte relatiu a la coordinació, creació i gestió de continguts i 
manteniment de canals de comunicació digitals: serveis d'assistència tècnica per a la 
coordinació, gestió i redacció de continguts i manteniment dels canals de comunicació 
digitals dirigits a la comunitat internacional de Barcelona: webs, xarxes cocials, 
butlletins i comunitat virtual, per als exercicis 2021-2022. 

4. – (s/n) Del gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 13 de maig de 2021, 
que adjudica a Igluuu Studio, SL. el contracte relatiu a la producció de fotografies i 
materials audiovisuals: serveis d'assistència tècnica per a la producció de fotografies i 
materials audivisuals per als canals digitals adreçats a la comunitat internacional de 
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 35.937,00 euros (IVA 
inclòs). 

5. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 de maig de 2021, que adjudica al Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, SA. el contracte relatiu al servei de realització de les 
revisions limitades dels comptes d'explotació dels contractes de concessions 
administratives dels equipaments del districte de Les Corts, per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 21.296,00 euros (IVA inclòs). 

6. – (20002307L02) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2021, que adjudica a la 
Fundació Privada Joia Joventud Organitzada i Activa el contracte relatiu als serveis 
d’impressió de materials d’Economia Social i Solidària i Mercat Social- Consum 
Responsable, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 28.170,01 euros (IVA 
inclòs). 
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7. – (0805/18) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de 
maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a Iluminaciones Ximenez, SA. la garantia 
definitiva d'import 3.350,00 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a "Aragó", lot 1, amb càrrec a l'exercici 2021. 

8. – (s/n) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de disseny, desenvolupament, implementació i posada online de la nova versió 
del web del pressupost obert de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-
2023, i per un pressupost base de licitació de 32.496,91 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 6 de maig de 2021

9. – (3-054/2021) APROVAR l’expedient núm.3-054/2021 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 de Finançament afectat del Fons 
Foment del Turisme destinat al Centre d’Interpretació de la Història de Sant Andreu i 
del Rec Comtal, de l’actuació inversora P.09.6133.02 “Centre d’Interpretació de la 
Història de Sant Andreu i del Rec Comtal. Redacció projectes”, per un import total de 
124.560,84 euros, pel traspàs del mateix import a l’actuació inversora P.09.6133.01 
“Centre d’Interpretació de la Història de Sant Andreu i del Rec Comtal. Adequació de 
local” del Districte de Sant Andreu, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21042295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

Acords de la Comissió de Govern de 20 de maig de 2021

10. – (20002415L03-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el Lot 3 
del contracte 20002415L03-002 que té per objecte les pòlisses d’assegurances 
d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, vigent fins el 31 de 
desembre de 2022, per ampliació de la cobertura de les pòlisses, adjudicat a 
l'empresa MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA, amb NIF W2764898I, per un 
import màxim de 19.048,78 euros (IVA exempt), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 9.524,39 euros, IVA exempt, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 9.524,39 euros a l'aplicació 
pressupostària D/16205/92211 0707. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 9.524,39 euros, IVA exempt, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 9.524,39 euros a l'aplicació 
pressupostària D/16205/92211 0707, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. FIXAR en 952,44 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos, per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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11. – (03-64/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-064/2021 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 del Districte de Ciutat Vella 
P.01.6048.02 d’instal·lació d’ una cabina sanitària auto rentable en la façana exterior 
del Centre Cívic Folch i Torres, per un import de 17.800,00 euros, per la disminució de 
la despesa de capital i l’increment de la despesa corrent del projecte, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21050695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

12. – (3-065/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-065/2021 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 reconeixement d’ingrés de 
l’Institut Barcelona Esports per atendre despeses de gestió de la campanya de 
sol·licitud d’ajuts econòmics destinats a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la 
pràctica esportiva fora d’horari escolar a la ciutat de Barcelona corresponent al curs
2021-2022, per un import de 79.667,61 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21050795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

13. – (3-067/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-067/2021 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 d’Ocupació de Catalunya corresponent a la tercera bestreta de la subvenció 
per atendre despeses del programa Treball i Formació 2016, el qual gestiona 
Barcelona Activa SAU SPM, per un import de 306.288,44 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21050895; 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 27 de maig de 2021

14. – (21000849) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'Oficina Tècnica de 
contractacions artístiques per a la gestió de la programació de les activitats artístiques 
centrades en la dinamització del comerç de la ciutat durant el període de Nadal a la 
ciutat de Barcelona, que tindran lloc en diversos espais de Barcelona, entre els dies 25 
de novembre de 2021 i 2 de gener de 2022, amb núm. de contracte 21000849, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d'1.026.630,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
2.545.363,65 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net de 848.454,55 euros i import de l'IVA de 178.175,45 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 285.326,00 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 741.304,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (21XC0100) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributaria de 
Catalunya i l´Ajuntament de Barcelona sobre la gestió, la inspecció i la recaptació del 
recàrrec sobre l’impost sobre estades en establiments turístics. FACULTAR a la 
Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, l'Ima. Sra. 
Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de juny de 2021

16. – (20002871) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002871, que té per objecte 
els serveis d’organització tècnica, producció i logística de la CIMERA "7TH Milan Urban 
Food Policy Pact (MUFPP) GLOBAL FORUM”, a Crea Eventos e Incentivos Barcelona, 
SL per considerar la seva oferta com a anormalment baixa atès que no es justifica de 
forma suficient sense incórrer en contradiccions i considerant-se que la viabilitat de la 
oferta econòmica no ha quedat acreditada tot de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació. ADJUDICAR el contracte de referència a Barter Partnership, SL, 
amb NIF B63814867, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i els 
informes que consten a l’expedient, d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 567.974,00 euros IVA inclòs, dels 
quals 469.400,00 euros corresponen al preu net i 98.574,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 567.974,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/49313 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 23.470,00 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 a la Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la a la Comissió d’Economia i Hisenda.

17. – (20002871) ALLIBERAR la quantitat de 28.072,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20002871 que té per objecte els serveis 
d’organització tècnica, producció i logística de la CIMERA "7TH Milan Urban Food 
Policy Pact (MUFPP) GLOBAL FORUM”, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Barter 
Partnership, SL, amb NIF B63814867, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 28.072,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/49313 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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Acords de la Comissió de Govern de 10 de juny de 2021

18. – (03-76-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-076/2021 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 8.173,87 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable 21053195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

b) Mesures de govern

1. – Pla Barcelona fàcil. Fomentant l'activitat econòmica a la Ciutat. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (002-2021SG) APROVAR definitivament la modificació del Reglament Orgànic del 
Consell Tributari i PUBLICAR el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la 
Província, de conformitat amb allò disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

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

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

3. – (EM 2021-05/13) APROVAR definitivament 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 de Barcelona 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. 
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Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Benedí, Mascarell, Guilarte, 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.

4. – (CO 2021-06/15) RATIFICAR l'acord adoptat pel Consell Rector del Consorci Barcelona 
Mobile World Capital, en la sessió de 16 de març de 2021, relatiu a la dissolució de 
l'esmentat Consorci, de conformitat amb l'establert a l'article 19 dels seus estatuts, 
segons consta a l'expedient administratiu annex. 

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

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

5. – (FD 2021-06/17) RATIFICAR l'acord adoptat pel Patronat de la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital Foundation, en la sessió de 10 de desembre de 2020, relatiu a la 
modificació de l'article 3 dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital 
Foundation, canvi de domicili, segons consta a l'expedient.

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Castellana, Mascarell, Guilarte, 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.

6. – (18/2021) APROVAR la creació de l'espai de participació denominat "Acord de Ciutat 
per l'«Estratègia de l'Economia Social i Solidària a Barcelona 2030. Reactivació i 
enfortiment d'una economia per a la vida a la ciutat» d'acord amb els principis 
recollits en el document denominat "Acord de Ciutat per l'Estratègia #ESSBCN2030" 
que consta a l'expedient. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, a proposta del Grup Motor de l'Acord de Ciutat per l'Estratègia 
#ESSBCN2030, perquè concreti l'organització i les normes de funcionament intern. 

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

Es dictamina amb el posicionament 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, l'abstenció de Ciutadans i la 
reserva de Junts per Catalunya.
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7. – (DP-2021-28157) MODIFICAR el dret de superfície constituït a favor de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (actualment Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona), respecte de la finca de propietat 
municipal situada a l'avinguda Diagonal núm. 59-63, destinada a la construcció de la 
seu operativa d'aquesta institució, mitjançant escriptura pública formalitzada davant 
el Notari de Barcelona senyor Juan José López Burniol el dia 20 de desembre de 2006, 
número de protocol 5348, rectificada i novada parcialment mitjançant escriptura 
pública formalitzada davant el mateix Notari el dia 27 de juliol de 2010, número de 
protocol 1330, en el sentit de PRORROGAR el dret d'opció de compra que ostenta la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (pacte novè de la 
primera escriptura i pacte segon punt F de la segona escriptura), amb efectes 30 de 
juny de 2020 pel termini de 10 anys i, com a conseqüència, ESTABLIR com a nou preu 
de l'opció de compra l'import de 16.152.000,00 euros, a actualitzar anualment amb 
l'IPC o índex que el substitueixi en el futur; MANTENIR inalterables la resta de 
condicions del dret de superfície; FORMALITZAR escriptura modificativa de la 
constitució del dret de superfície en els termes del present acord; 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. 

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

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

8. – (FD 19/2021) PROPOSAR al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, la pròrroga de la Resolució de 10 de juliol de 2014, i modificada per la 
Resolució de 25 d'abril de 2016, atorgada pel Director General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual es va aprovar la qualificació de diverses zones del 
terme municipal de Barcelona com a turístiques, a l'efecte dels horaris comercials, fins 
el 31 de desembre de 2021. DECLARAR que continuen vigents els requisits que van 
determinar la qualificació de municipi turístic, a efectes d'horaris comercials, d'acord 
amb la motivació que figura a l'informe de la Direcció de Comerç i Consum inclòs a 
l'expedient administratiu. FACULTAR a l'Alcaldia per a realitzar les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. NOTIFICAR aquest 
acord al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
adjuntant certificat de l'acord del Plenari del Consell Municipal pel que s'aprova la 
sol·licitud de la pròrroga i una declaració conforme continuen vigents els requisits 
que, d'acord amb el marc legal aplicable en aquell moment, van determinar la 
qualificació de diverses zones de Barcelona com a turístiques, a efectes d'horaris 
comercials. 

Aquest punt es debat conjuntament amb el punt 10 de l’ordre del dia, proposició/ 
declaració del grup d’ERC
Intervenen les Sres i els Srs: Ballarín, Castellana, Artadi, Guilarte, Bou, Parera i Barceló.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana, contrari de Junts per Catalunya i 
Ciutadans i l'abstenció de Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a 
Maria Magdalena Barceló Verea.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

9. – (EM 2021-06/16) APROVAR inicialment 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 document annex que s'incorpora a la present 
proposta de resolució. EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies per tal 
que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

Intervenen les Sres i els Srs: Martí, Castellana, Mascarell, Guilarte, 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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/2276) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Instar al Govern 
municipal a la presentació d'un informe previ a la votació de l'acord sobre horaris 
comercials que analitzi detalladament els impactes que pot generar sobre el comerç i 
sobre la ciutat aquesta decisió. SEGON.- Que s'apliqui, mitjançant els procediments 
administratius adequats, una pròrroga de tres mesos de l'actual regulació dels horaris 
comercials. Abans de la finalització d'aquest termini, s'ha de sotmetre a votació del 
Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona una nova regulació que permeti ampliar 
el consens actual al màxim d'agents possible. 

Aquest punt es debat conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia, proposta d’acord 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2276) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Instar al Govern 
municipal a la presentació d'un informe previ a la votació de l'acord sobre horaris 
comercials que analitzi detalladament els impactes que pot generar sobre el comerç i 
sobre la ciutat aquesta decisió. SEGON.- Que s'apliqui, mitjançant els procediments 
administratius adequats, una pròrroga de l'actual regulació dels horaris comercials 
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fins el 31 de desembre del 2021. Abans de la finalització d'aquest termini, s'ha de 
sotmetre a votació del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona una nova 
regulació que permeti ampliar el consens actual al màxim d'agents possible. 

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2267) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 
presentar, en la sessió per a l'aprovació provisional, una nova ordenança reguladora 
de l'impost sobre béns immobles pel 2022 i exercicis posteriors, que inclogui una 
rebaixa en el tipus impositiu que compensi la forta pujada de la quota pagada 
d'aquest impost que ha recaigut sobre la majoria d'habitatges a la ciutat l'any 2020 i 
2021, en plena crisi sanitària, social i econòmica derivada del Covid-19.

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/2271) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Reclamar al Govern de 
l'estat que: 1. Revisi en profunditat l'actual sistema tarifari de l'electricitat reduint les 
càrregues, els peatges, i la tributació (rebaixant el tipus d'IVA aplicat) que encareixen 
el preu de l'electricitat per les famílies i redueixen competitivitat d'autònoms i 
empreses. 2. Replantegi l'actual divisió per trams horaris que impedeix l'aprofitament 
de les hores vall tan per famílies com per negocis. 3. Instar el Govern municipal a: -
Presentar a la propera comissió d'Economia un estudi sobre l'afectació i l'impacte que 
el sistema tarifari recentment aprovat té sobre l'activitat econòmica d'autònoms i 
pimes de la nostra ciutat. -Incrementar les accions de difusió i assessorament a 
ciutadania, autònoms, i pimes per explicar els canvis de la tarifa elèctrica i les 
pràctiques a realitzar per ser més eficients en el consum i evitar increments en la 
despesa. - Presentar, en un termini no superior a 30 dies, quina serà l'estratègia de 
Barcelona Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda aquesta sobtada puja 
de preus. 
Aquest punt es debat conjuntament amb el punt 14 de l’ordre del dia, proposició/ amb 
contingut de declaració institucional de BxCanvi.

Intervenen les Sres i els Srs: Artadi, Parera, Benedí, Sierra, Bou, Barceló i Badia.
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Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2271) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Reclamar al Govern de 
l'estat que: 1. Revisi en profunditat l'actual sistema tarifari de l'electricitat reduint les 
càrregues, els peatges, i la tributació (rebaixant el tipus d'IVA aplicat) que encareixen 
el preu de l'electricitat per les famílies i redueixen competitivitat d'autònoms i 
empreses. 2. Replantegi l'actual divisió per trams horaris que impedeix l'aprofitament 
de les hores vall tan per famílies com per negocis. 3. Instar el Govern municipal a: -
Presentar en el termini de quatre mesos a la comissió d'Economia i Hisenda un estudi 
sobre l'afectació i l'impacte que el sistema tarifari recentment aprovat té sobre 
l'activitat econòmica d'autònoms i pimes de la nostra ciutat. -Incrementar les accions 
de difusió i assessorament a ciutadania, autònoms, i pimes per explicar els canvis de 
la tarifa elèctrica i les pràctiques a realitzar per ser més eficients en el consum i evitar 
increments en la despesa. - Presentar, en un termini no superior a 30 dies, quina serà 
l'estratègia de Barcelona Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda 
aquesta sobtada puja de preus.

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 
TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/2250) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: 1) 
Impulsar un acord amb les principals associacions d'autònoms de Barcelona per fer 
una proposta al Govern d'Espanya que corregeixi la falta de protecció que pateixen els 
treballadors per compte propi en casos de pèrdua d'ocupació, baixa laboral i jubilació. 
2) Emplaçar el Govern d'Espanya a frenar la reforma de les cotitzacions dels autònoms 
fins que es trobi una fórmula equitativa, que eviti posar en risc la viabilitat dels 
negocis quan encara no s'ha recuperat l'activitat econòmica prèvia a la pandèmia. 3) 
Emplaçar el Govern d'Espanya a seure amb les associacions d'autònoms per a 
consensuar les mesures i reformes necessàries per al sosteniment d'aquest col·lectiu. 
4) Ampliar el programa Autònoms + durant l'any 2021, incrementant l'import de 300 € 
que contempla com a forma de reactivar l'activitat dels autònoms de la ciutat de 
Barcelona, reservant una xifra equivalent al projecte de pressupost per a l'exercici 
2022.

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

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2250) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: 1) 
Impulsar un acord amb les principals associacions d'autònoms de Barcelona per fer 
una proposta al Govern d'Espanya que corregeixi la falta de protecció que pateixen 
els treballadors per compte propi en casos de pèrdua d'ocupació, baixa laboral i 
jubilació. 2) Instar el Govern d'Espanya a frenar la reforma de les cotitzacions dels 
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autònoms fins que es trobi una fórmula equitativa, que eviti posar en risc la viabilitat 
dels negocis quan encara no s'ha recuperat l'activitat econòmica prèvia a la 
pandèmia. 3) Instar el Govern d'Espanya a seure amb les associacions d'autònoms 
per a consensuar les mesures i reformes necessàries per al sosteniment d'aquest 
col·lectiu. 4) Estudiar l'ampliació del programa Autònoms + o altres línies de 
subvenció específiques per al col·lectiu durant aquest exercici 2021 i, en tot cas, la 
reserva del pressupost necessari per als exercicis 2022 i posteriors, amb l'objectiu de 
reactivar l'activitat dels autònoms de la ciutat de Barcelona. 

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

14. – (M1923/2244) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal insti 
el Congrés de Diputats a revisar el preu de la llum, per tal que el govern central 
rectifiqui la factura actual i es comprometi a rebaixar la part de la factura que es 
regula a través del BOE. 

Aquest punt es debat conjuntament amb el punt 12 de l’ordre del dia, proposició/ amb 
contingut de declaració institucional de JxCat.

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:

15. – (M1923/2277) Que el govern municipal ampliï els terminis per tal de sol·licitar la 
bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles destinada a 
l'ús d'habitatge o terciari, en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius 
següents a la data de legalització de la instal·lació. 

Intervenen el Sr. Zañartu i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

16. – (M1923/2281) Que el govern municipal estudiï la manera d'adaptar les bonificacions 
a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres contingudes a l'Ordenança Fiscal 
corresponent per tal que entitats sense ànim de lucre no hagin de fer front a la 
totalitat d'aquest impost quan concorrin circumstàncies socials, cultural, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració d'especial 
interès o utilitat municipal. 
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Intervenen el Sr. Castellana i la Sra. Ballarín.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/2261) Instar al govern municipal a assegurar el pagament, durant el mes de 
juliol, de les subvencions a les associacions de comerciants per tal que aquestes 
puguin fer front al pagament de les activitats de promoció i dinamització. 

Intervenen el Sra. Artadi i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

18. – (M1923/2270) Instar el govern municipal a presentar en la propera sessió de la 
Comissió d'Economia i Hisenda un informe amb la projecció de l'ocupació en els 
sectors de turisme, la restauració i el comerç per la campanya d'estiu 2021 a 
Barcelona i les mesures que té previstes el govern municipal per al seu impuls i la 
millora de la seva qualitat. 

Intervenen el Sr. Mascarell i Sr. Marcé.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2251) Que el Govern Municipal dissenyi i presenti davant aquesta Comissió 
un pla específic de protecció del comerç de proximitat, especialment a les zones més 
turístiques de la ciutat, amb l'objectiu d'evitar la tornada de la venda ambulant il·legal 
en qualsevol de les seves formes per evitar el perjudici econòmic i en termes 
d'ocupació que aquesta pràctica suposa per al comerç.

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

20. – (M1923/2249) Que el Govern Municipal sol·liciti al Govern d'Espanya que en la 
modificació legislativa relativa al nou escenari fiscal per a les multinacionals globals, 
que passaran a liquidar impostos en els països en els que operen, es garanteixi que un 
percentatge significatiu de la recaptació es transfereixi als municipis.

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

21. – (M1923/2246) Que es destinin els ingressos de la taxa de terrasses a finançar la 
instal·lació del nou sistema d'ampliació de terrasses en calçada. 

Intervenen el Sra Parera i la Sra. Ballarín

ACCEPTAT

22. – (M1923/2245) Que el govern municipal presenti, durant la Comissió de juliol, un 
informe comparatiu amb les mesures que s'han dut a terme a les principals capitals 
europees per recuperar el nombre de pernoctacions. 

Intervenen el Sra Parera i la Sr. Marcé

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/2266) Com valora el Govern Municipal el fort augment dels ingressos 
municipals de les multes de trànsit l'any 2020 a la ciutat, tot i el confinament i les 
restriccions a la mobilitat a causa del Covid-19? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín

ES DÓNA PER TRACTADA

24. – (M1923/2265) Quin import ha gastat l'Ajuntament de Barcelona en plans d'ocupació 
municipals cadascun dels anys 2019, 2020 i 2021 (previst), quantes persones han 
participat, quin ha estat el període de contractació de les persones participants i quin 
ha estat el grau d'inserció d'aquestes persones en el mercat laboral? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Gil

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/2278) 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. 
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Intervenen les Sres i els Srs. Gassol,  Ballarín,  Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, 
Parera, Barceló, Martí.
A petició del President i de tots els membres presents dels grups municipals de 
l’oposició, es fa constar en acta la protesta formal davant la no compareixença i no 
contestació al seguiment del prec per part del responsable del govern municipal.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/2272) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la 
proposició (M1923/823) aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda del 20 de maig 
del 2020, amb el següent contingut: (M1923/823) La Comissió d'Economia i Hisenda 
acorda instar al govern municipal a impulsar de forma immediata un Pla d'Acció 
destinat al comerç local i de proximitat per tal d'estimular el consum, que inclogui els 
següents ítems: 1.- Apel·lar al retrobament de les barcelonines i els barcelonins amb la 
seva ciutat i en la necessitat de donar suport, en aquests moments, al comerç local en 
front de les grans plataformes digitals a través d'una campanya que posi en valor la 
necessitat de preservar el comerç de proximitat, els avantatges pel client que té 
(qualitat, varietat, tracte personalitzat, etc.) i alhora que doni visibilitat a la seva 
diversitat que fa de Barcelona una ciutat on s'hi pot trobar de tot. 2.- Donar suport a 
les iniciatives dels eixos i associacions comercials de la ciutat que estan desenvolupant 
eines de Marketplace per digitalitzar el sector i competir amb els grans proveïdors que 
provoquen el tancament dels negocis de proximitat. 3.- Aprovar una línia de 
subvencions o consensuar amb el sector altres mecanismes d'ajuts directes o 
indirectes, per ajudar a la compra d'EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i 
higiene. 4.- Implantar, de comú acord entre els departaments i empreses municipals 
necessaris (Comerç, ICUB, B:SM, etc.) i els eixos i associacions comercials de la ciutat, 
un sistema que permeti bescanviar compres en el comerç de proximitat associat per 
entrades a equipaments culturals públics (i fins i tot privats que s'hi vulguin afegir) i a 
instal·lacions municipals dedicades al lleure, per tal d'activar la demanda comercial, 
cultural i de lleure de la ciutat. 

RETIRAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.35 h.


	Acta de la sessió pendent d'aprovació

		2021-06-22T14:32:51+0200
	Barcelona
	Miriam Cabruja Escobedo -   (SIG)
	Aixecament Acta




