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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 17 de febrer 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 17 de febrer 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, Ferran Mascarell i Canalda, 
María Luz Guilarte Sánchez, Josep Bou i Vila i Eva Parera Escrichs, assistits per 
l'assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja Escobedo, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Joan 
Subirats Humet, Ernest Maragall i Mira i la Ima. Sra. Elsa Artadi Vila.

També hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Marina Gassol Ventura, Neus Munté 
Fernández, Francina Vila Valls, Max Zañartu Plaza i Francisco Sierra López, i les Sres. i 
els Srs.: Laia Claverol Torres, gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Raquel 
Gil Eiroà, comissionada de Promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat, 
Marta Labata salvador, directora general de  BSM SA, Alvaro Porro González, 
comissionat d’Economia social, desenvolupament local i política alimentària, i Antonio 
Muñoz Juncosa, interventor general.

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 16.00 h.

Intervé el Sr. Castellana.
Es fa un minut de silenci en record del company Leandro García Segura
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I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 20 de 
gener 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, 
d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi, i 
desfavorable de Ciutadans. APROVADA

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (2020/63) Del gerent de Pressupostos i Hisenda, de 21 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu a la implantació de models de recursos 
amb SAP PCM, Lot 1: segona fase de distribució dels recursos, adjudicat a Techedge 
España, S.L., dels exercicis 2020-2021, i per un import de 62.030,65 euros (IVA inclòs). 

2. – Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de desembre 
de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al servei de despesa de participació com a expositor i ponent dins la 
Fira Internacional Going Global 2020 i adjudicar a Prysm Business LTD, per als exercicis 
2020-2021, i per un pressupost base de licitació de 24.200,00 euros (IVA inclòs). 

3. – Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 24 de desembre 
de 2020, que allibera la quantitat de 10.990,06 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa 
en la licitació del contracte relatiu a la contractació d'una oficina tècnica de 
contractacions artístiques per a la gestió de la programació de les activitats culturals 
confegides pel comissariat artístic de Plaça Catalunya, entre els dies 18 i 30 de 
desembre de 2020. 

4. – (2018/548) Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 24 de 
desembre de 2020, que prorroga per un període comprès des de l'1 de gener fins el 
31 de desembre de 2021, el contracte relatiu al servei de coordinació i gestió del 
projecte compromís de sostenibilitat per a les empreses en la destinació Barcelona 
ciutat, adjudicat a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i 
per un import de 96.267,60 euros (IVA inclòs). 

5. – Del gerent de l'Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica, de 24 de desembre 
de 2020, que modifica el contracte relatiu al servei de conceptualització, 
desenvolupament creatiu del fil conductor, disseny de la proposta, producció, 
coordinació, difusió, execució i avaluació d'una programació d'activitats que 
conformaran part de la campanya de Nadal 2020-2021, adjudicat a Iniciatives Events, 
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SL, per a l'exercici 2021, i per un import de 12.100,00 euros (IVA inclòs). 

6. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis per a 
l'assessorament i assistència tècnica necessària per a la revisió dels informes i 
documentació justificativa de projectes de les convocatòries de subvencions de 
promoció i reforç de l'economia social i solidària, per als exercicis 2021-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 158.662,94 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2020

7. – (DP-2018-27288) AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa, del contracte 
número 19XP0001 que té per objecte l’arrendament de la planta baixa, primera i 
segona de la finca del carrer de la Llacuna núm. 63-73, amb la societat MRC 
Constructores, SL, CIF B08296972, per un import total 10.524,06 euros per l’any 2020 
amb càrrec a la partida 0701/20200/93311; i DONAR COMPTE d’aquest acord al 
Plenari del Consell Municipal. 

Acords de la Comissió de Govern de 28 de gener de 2021

8. – (3-003/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-003/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 40.315,86 euros, per atendre despeses del 
contracte per la posada en funcionament de l’equipament poliesportiu del carrer 
Roger núm. 48-64 al Districte Sants-Montjuïc, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21011991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2021

9. – (3-006/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-006/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 2.500.000,00 euros, per atendre despeses del 
projecte estratègic municipal de Barcelona capital mundial de l’alimentació sostenible 
2021, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21012691; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

Acords de la Comissió de Govern d’11 de febrer de 2021

10. – (3-012/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-012/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 900.000,00 euros, per atendre despeses 
derivades del contracte plurianual de la neteja d’edificis i locals principalment i 
d’altres contractes plurianuals que han hagut de reajustar el seu import per fer front a 
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les necessitats sorgides per la crisi de la COVID-19, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 21020391; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Línies estratègiques de Promoció de turisme de Barcelona 2021-2022. 

Intervenen els Srs. Marcè, Puig, Mascarell, Sierra, Bou i la Sra. Parera.

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – La Ciutat de Nadal. Activitats de promoció econòmica i del comerç - Balanç Memòria 
2020-2021. 

Intervenen els Srs i les Sres.: Ballarin, Castellana, Munté, Sierra, Bou i Parera.

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

3. – (M1923/1748) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda : 1. Que el Govern municipal 
incorpori en la revisió dels Plans de Desenvolupament Econòmic existents i en la 
creació dels que resten pendents, el programa d’adquisició de locals en planta baixa 
per tal de generar activitat econòmica a la ciutat i reimpulsar el teixit comercial, social 
i cultural de la ciutat. 2. Que la implementació d’aquest programa es gestioni de 
forma dialogada i consensuada amb les principals entitats comercials, socials i 
culturals de la ciutat i, un cop es concreti en el territori, es farà el mateix amb les 



CCM 2/21 Economia 5/9

principals entitats de cada Districte o barri. 

Intervenen els Srs. I les Sres.: Castellana, Munté, Sierra, Bou, Parera i Collboni.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Partit Popular, desfavorable de 
Ciutadans i l'abstenció de Barcelona pel canvi. APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1742) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern de la Ciutat 
elabori un informe, per la següent comissió d’economia, on desenvolupi les següents 
qüestions sobre els dos primers punts (A i B) del Pacte de Barcelona: grau d’execució 
actual de les mesures i el resultat quantificat que s’espera obtenir al desembre de 
2021; quins són els indicadors que s’estan monitoritzant per seguir-ne l’evolució; 
quins recursos s’hi està dedicant; en cas de ser necessari, quines mesures correctores 
s’estan aplicant i en el cas concret de les mesures presentades a Taula d’Economia i la 
sub-Taula d’Economia Digital, quines s’estan duent a terme. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/1754) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a eliminar 
l’aplicació de les tarifes de la xarxa Endolla Barcelona, corresponent als punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics de titularitat municipal, aplicades a partir del 18 de 
gener d’aquest any 2021 i que havien estat gratuïtes fins aquesta data, mantenint la 
seva gratuïtat fins aconseguir un percentatge significatiu de l’ús d’aquest tipus de 
vehicle a la ciutat i, en tot cas, fins que es recuperin les dades d’activitat econòmica 
anteriors a la crisi derivada del Covid-19. 

Intervenen els Srs. I les Sres.: Sierra, Zañartu, Vila, Bou, Parera, Ballarín i Labata.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana. REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/1766) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern Municipal a 
exigir al nou Govern de la Generalitat que es formi després de les eleccions del 14 de 
febrer i independentment del seu color polític, a dur a terme la inversió i despesa que 
necessita la ciutat de Barcelona. Exigir al Govern Municipal que doni compte de 
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manera recurrent a la Comissió d’Economia i Hisenda i en la pàgina web de 
l’Ajuntament de l’estat de compliment dels deures de la Generalitat amb la ciutat, 
incloent-hi l’anomenat deute ciutadà. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció de 
Junts per Catalunya. APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

7. – (M1923/1761) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
establir un Pla d’ajudes al lloguer a pimes, comerç i restauració que hagin patit una 
caiguda de facturació del 50% respecte a l’any anterior. 

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

Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular i Barcelona pel canvi i desfavorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya. APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (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 les Sres: Gassol, Ballarin i Claverol.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/1743) Que el govern municipal realitzi un projecte de remodelació de les 
instal·lacions del mercat de la Marina, al districte de Sants-Montjuïc, que contempli: 1: 
La creació d’un espai de reunió i magatzem per la junta de paradistes del mercat. 
2.Cobriment de la zona destinada a les escombraries tal i com indica la normativa. 3. 
Reparació de les filtracions. 4. La reurbanització de l’accés al mercat pel centre de la 
plaça a fi de poder solucionar els problemes d’incivisme que es produeixen en horari 
nocturn. 

Intervenen les Sres: Munté i Ballarín
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ACCEPTAT

10. – (M1923/1744) Que el govern municipal informi quines polítiques excepcionals 
desplegarà de foment i qualificació de l’ocupació, com adequarà el Programa Activa’t i 
el Programa Reskilling Activa; i com valora la necessitat d’augmentar la dotació 
pressupostària, i per tant d’incrementar la capacitat de promoció de l’ocupació davant 
d’actual situació del mercat laboral a la ciutat de Barcelona. 

Intervenen el Sr. Mascarell i la Sra. Gil.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/1753) Instar el Govern Municipal a complir de forma immediata els 
compromisos adquirits amb els paradistes dels mercats no alimentaris dels Encants i 
el Dominical de Sant Antoni pel que fa a l'eliminació del cànon durant el temps en què 
aquests pateixin restriccions o tancament de la seva activitat, retornant als mateixos 
l'import proporcional corresponent als dos rebuts liquidats.

Intervenen les Sres.: Guilarte i Ballarín.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/1767) Que el Govern Municipal informi en el si de la comissió sobre l’impacte 
econòmic previst del nou període de sol·licituds de llicència excepcional de terrassa, 
indicant, impacte econòmic esperat en la restauració de la ciutat, despesa destinada
al nou procés de sol·licituds, despesa prevista per adequar els entorns, i detallant, 
entre altres conceptes i per districte, el nombre de sol·licituds rebudes, resoltes, 
acceptades i denegades. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1756) Que abans de la propera Comissió d’Economia i Hisenda es constitueixi 
la Taula de treball amb les empreses que més ocupació generen a Barcelona, que el 
govern municipal es va comprometre a constituir abans de finalitzar el mes de gener. 

Intervenen la Sra. Parera i el Sr. Collboni.

ACCEPTAT
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1745) Com garantirà l’Ajuntament de Barcelona la participació efectiva de les 
PIMES i les iniciatives emmarcades en l’economia social i solidària en els projectes que 
proposa en el document “Barcelona, fem plans de futur?” 

Intervenen els Srs.: Castellana, Collboni i Porro.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/1755) Quines gestions està fent el Govern Municipal amb l'empresa 
propietària en relació a la possible ampliació de la concessió sobre els terrenys en què 
es troba l'hotel Joan Carles I per tal de facilitar una possible venda de la mateixa i 
l'entrada d'un nou projecte que mantingui l'hotel i l'ocupació lligat a aquest?

Intervenen els Srs.: Sierra i Martí.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/1765) Quan se celebrarà l’edició de 2021 del Mobile World Congress a la 
ciutat de Barcelona i quines accions està duent a terme el Govern Municipal per a 
garantir i vetllar pel bon funcionament d’aquesta edició i la salut dels seus 
participants? 

Intervenen els Srs.: Bou i Collboni.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/1757) Quines mesures s’estan prenent per recuperar les fires i congressos 
una vegada finalitzin les restriccions a la mobilitat, i per evitar que aquests 
esdeveniments no es traslladin a altres ciutats? 

Intervenen la Sra. Parera i el Sr. Collboni. 

ES DÓNA PER TRACTADA
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,50 
hores.
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