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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 21 d'abril 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 21 d'abril 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 concorren 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 i Eva Parera Escrichs, 
assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Míriam Cabruja Escobedo, que actua per 
delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Ima. Sra. Laia Bonet Rull, l’Im. Sr. Francisco Sierra López, la 
Sra. Raquel Gil Eiroà, comissionada de Promoció de l’ocupació i Polítiques contra la 
Precarietat Laboral, el Sr. Alvaro Porro González, comissionat d'Economia Social, 
Desenvolupament Local i Política Alimentària i el Sr. Antonio Muñoz, Interventor 
General.

Excusen la seva absència 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 16.04 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 17 de 
març 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 i Barcelona pel 
Canvi. 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. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 26 de febrer 
de 2021, que prorroga per un període comprès des de l'1.04.2021 fins al 22.12.2021, 
el contracte relatiu al servei del comissariat artístic per a la conceptualització de les
activitats culturals, lúdiques i artístiques que se celebraran a la plaça de Catalunya 
adjudicat al Sr. Oriol Martí Sambola, per a l'exercici 2021, i per un import de 36.300,00 
euros (IVA inclòs). 

2. – (20004566) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 3 de 
març de 2021, que anul·la l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu 
a la impressió de la Memòria de Promoció Econòmica de la Gerència d'Àrea 
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica adjudicat a Openprint, SL, per a l'exercici 
2021, i per un import de 2.645,54 euros. 

3. – (2017/818) De la gerent municipal, de 10 de març de 2021, que cancel·la i/o retorna la 
garantia definitiva de 685,00 euros a favor de Colectic SCCL constituïda per respondre 
del compliment del contracte relatiu al servei de secretaria tècnica per a la 
coordinació, gestió, redacció de continguts i manteniment dels suports offline i online 
(webs, butlletins i xarxes socials) per al programa de Temps i Economia de Cures, per a 
l'exercici 2021. 

4. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 15 de març de 
2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, autoritza la despesa i es 
convoca la licitació del contracte relatiu al servei de Secretaria Tècnica per a 
l'elaboració de l'Estratègia de Política Alimentària de Barcelona a Horitzó 2030, per als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 52.794,72 euros (IVA 
inclòs). 

5. – (s/n) De la gerent municipal, de 16 de març de 2021, que declara desert el lot 4 del 
contracte relatiu al manteniment i actualitzacions del web Economia Social i Solidària i 
Mercat Social Consum Responsable i anul·la l'autorització de la despesa per un import 
de 8.228,00 euros (IVA inclòs), per als exercicis 2021-2023. 

6. – (s/n) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, autoritza la despesa i es convoca la licitació del 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 pressupost base de licitació de 21.296,00 euros 
(IVA inclòs). 
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7. – (2017/818) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 24 de 
març de 2021, que cancel·la i/o retorna a la Clara UTE la garantia definitiva d'import 
1.397,70 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 offline i online per al Departament de Consum i Política 
Alimentària, lot 2, per a l'exercici 2021. 

8. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 24 de març de 
2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, autoritza la despesa i es 
convoca la licitació del contracte relatiu al servei d'impressió i producció de material 
gràfic per a les activitats de la Direcció de Promoció de Ciutat, per als exercicis 2021-
2022, i per un pressupost base de licitació de 24.130,12 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 18 de març de 2021

9. – (IRC 2020-2021 CI) APROVAR la incorporació de l’exercici 2020 per l’exercici 2021 dels 
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2020, corresponents a 
despeses amb finançament afectat per un import de 262.682,02 euros, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els 
romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats 
(compromisos concertats). DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal 

10. – (IRC 2020-2021 RI) APROVAR la incorporació de l’exercici 2020 per l’exercici 2021 dels 
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2020, corresponents a 
despeses amb finançament afectat per un import de 4.894.474,46 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de 
l’exercici següent els romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb 
ingressos afectats (drets reconeguts). DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i 
Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

11. – (IRC-2020-2021 RLT) APROVAR la incorporació de l’exercici 2020 per l’exercici 
2021 dels romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2020, per un import 
de 5.700.065,46 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb el Romanent 
Líquid de Tresoreria positiu de l’any 2020. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (DP-2021-27991) APROVAR, amb efectes 9 d’abril de 2021, el contracte 
d’arrendament de l’immoble situat al passeig Sant Joan núm. 75, amb MRE-III 
Proyecto Tres SLU (NIF B-66783390), per un termini que comprèn des del 9 d’abril de 
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2021 fins al 31 de desembre de 2024, prorrogable per 2 anys, amb una renda anual de 
820.013,45 euros més l’IVA més despeses, per a ubicar- hi dependències municipals i 
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 4.085.779,54 euros, IVA inclòs, de la partida pressupostària 
0701 20200 93311, amb el següent desglossament: per l’exercici 2021, 625.801,33 
euros, IVA inclòs; per l’exercici 2022, 1.130.564,04 euros, IVA inclòs; per l’exercici 
2023, 1.153.175,34 euros, IVA inclòs; per l’exercici 2024, 1.176.238,83 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 propera Comissió d’Economia i 
Hisenda que es celebri. 

13. – (3-027/2021) APROVAR l’expedient núm.3-027/2021 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 ingrés de l’Institut 
Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de les concessions Camp 
Municipal de Futbol Carmel, Complex Esportiu Municipal Mundet i Complex Esportiu 
Municipal Teixonera del Districte d’Horta-Guinardó d’acord amb la disposició 
acordada per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 2020 de creació d’una “tarifa 
zero” pel pagament de lloguers esportius als clubs i entitats esportives, per un import 
de 44.822,88 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
21030595; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

14. – (3-028/2021) APROVAR l’expedient núm.3-028/2021 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 
de l’empresa CEL URBÀ SL, segons Conveni signat amb data 30 de novembre de 2018, 
per atendre despeses del mecenatge d’activitats culturals de l’equipament ubicat al 
carrer Nàpols 268-270 de Barcelona, per un import de 35.993,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 21030895; 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 25 de març de 2021

15. – (3-030/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2021 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 l'ingrés de l’Institut 
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Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de la concessió Camp Municipal 
de Futbol de Vallvidrera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’acord amb la disposició 
aprovada per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 2020 de creació d’una “tarifa 
zero” pel pagament de lloguers esportius als clubs i entitats esportives, per un import 
de 1.915,85 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
21031295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

16. – (3-032/2021) APROVAR l’expedient núm.3-032/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, derivat de l’ingrés provinent del conveni 
de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Europea (Connecting Europe Facility: 
“CEF-INMAB”), en concepte de tercer pagament provisional per acció 2015-ES-TM-
0274-S dins del Conveni de subvenció INEA / CEF / TRAN/ M2015 / 1130375 "INMAB", 
per atendre despeses derivades de l’actuació inversora P.11.6077.04 “Gestió de 
rondes. Estudi Mobilitat”, per un import de 25.838,55 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21031395; 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 d'abril de 2021

17. – (3-037/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-037/2021 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 l’ingrés de la Generalitat de 
Catalunya per atendre despeses de la realització de les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 2021, per un import total d'1.508.931,88 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21032395; 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 15 d'abril de 2021

18. – (DPPF-3-041-2021) APROVAR l’expedient núm.3-041/2021 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 ingrés de l’Institut 
Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de les concessions del Pavelló 
Municipal ILLA i del Complex Esportiu Municipal Arístides Maillol del Districte de Les 
Corts, d’acord amb la disposició acordada per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 
2020 de creació d’una “tarifa zero” pel pagament de lloguers esportius als clubs i 
entitats esportives, per un import de 18.281,86 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21040695; 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

1. – Amunt Persianes!. Estratègia d'impuls de l'activitat econòmica en locals en planta 
baixa a Barcelona. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipa

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (DF F2103 IMHAB) AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona (IMHAB) a formalitzar i/o ampliar contractes de finançament amb el Banc 
Europeu d’Inversions (BEI) i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) 
amb la finalitat de finançar la construcció de diverses promocions d’habitatges públics 
destinats al lloguer social, d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen 
en els annexos 1 i 2 que consten a l’expedient. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Ciutadans i la reserva de Junts per 
Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

3. – (DP 2021 28011) EXTINGIR el dret de superfície respecte de l’entitat que estatja 
l’equipament municipal de l’Escola Bressol Municipal (registral 34.953 de la secció 2a-
A del RP 16 de Barcelona), que se situa a l’edifici del carrer del Comte Borrell núm. 
159, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de l'1 de juliol de 2016; i 
EXTINGIR totalment la concessió administrativa de l’ús privatiu de la finca del carrer 
del Consell de Cent núm. 154 (registral 30.906 de la secció 2a-A del RP 16 de
Barcelona), aprovada pel Plenari del Consell Municipal també en sessió de l'1 de juliol 
de 2016, que ocupa els accessos i pati de l’EBM, en tots dos casos per haver-se 
complert les finalitats per les quals van ser constituïts ambdós drets reals a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge (actualment, Institut Municipal de l’Habitatge i de 
Rehabilitació de Barcelona, IMHAB); INSCRIURE les citades finques en el Registre de la 
Propietat a favor de l’Ajuntament de Barcelona; 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, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

4. – (DP 2021 28029) REVERTIR a l’Ajuntament de Barcelona la propietat de les finques 
situades a l’avinguda Vallcarca núm. 108-110 (bloc 4), al carrer Gustavo Bécquer núm. 
11-13 (bloc 5) i al carrer Gustavo Bécquer núm. 17-19 (bloc 6), que van ser cedides 
gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de març de 2011 i 
formalitzades mitjançant actes administratives de data 7 de juny de 2011, en virtut de 
la clàusula de reversió automàtica per la no destinació dels béns a la finalitat prevista, 
de conformitat amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; FORMALITZAR la reversió de la 
propietat de les finques a favor de la Corporació municipal; INCORPORAR aquestes 
finques a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a béns afectats al 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme; INSCRIURE-LES al 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, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona 
pel Canvi i la reserva d'Esquerra Republicana.

5. – (DP 2021 28039) DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció d’ús amb dret real d’aprofitament 
atorgada a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge (avui Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 24 de juliol de 2013 i formalitzada en actes de 14 de gener i 30 d’abril de 
2014, respecte del subsòl de la plaça Botticelli, per a la construcció i explotació d’un 
aparcament públic, atesa la innecessarietat actual de l’aparcament i l’interès del
Districte d’Horta-Guinardó de destinar l’espai a usos cívics; FORMALITZAR la reversió 
de la possessió de la finca a favor de la Corporació municipal; 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, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i la 
reserva de Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

6. – (DP 2021 28043) DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat 
respecte la finca del carrer Rossend Arús núm. 36-38, realitzada a favor de l’esmentat 
Institut per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de març i 25 
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d’octubre de 2019 i formalitzada en acta de 21 de gener de 2020, per haver estat 
vinculada, l’esmentada finca, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per acord del Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; FORMALITZAR la reversió 
de la propietat de la finca a favor de la Corporació municipal; INCORPORAR aquests bé 
a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni 
Municipal d’Urbanisme; 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, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Junts per Catalunya, l'abstenció de Ciutadans i la reserva 
d'Esquerra Republicana, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

7. – (DP 2021 28044)  DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat 
respecte la finca del carrer Mossèn Amadeu Oller núm. 17-21 realitzada a favor de 
l’esmentat Institut per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de 
març i 25 d’octubre de 2019 i formalitzada en acta de 21 de gener de 2020, per haver 
estat vinculada, l’esmentada finca, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 
2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; 
FORMALITZAR la reversió de la propietat de la finca a favor de la Corporació 
municipal; INCORPORAR aquests bé a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari 
Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; 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, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Junts per Catalunya, l'abstenció de Ciutadans i la reserva 
d'Esquerra Republicana, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

8. – (002-2021SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Consell 
Tributari; i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar 
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a 
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l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

Intervenen les Sres i els Srs: Ballarín, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.

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

9. – (DP 2021 27976) RESOLDRE les al·legacions presentades per part de les societats Clear 
Channel España S.L. i JC Decaux España S.L. en el tràmit d’informació pública del Plec 
de clàusules reguladores, que incorpora el Plec de condicions tècniques, de la 
concessió d’us privatiu per al subministrament, instal·lació, conservació i explotació 
publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat per tal de dur a 
terme una rehabilitació aprovat inicialment per acord de la Comissió d’Economia i 
Hisenda del Consell Municipal en sessió del 20 de gener de 2021, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de la Direcció de 
Patrimoni de data 13 d’abril de 2021 de valoració de les al.legacions, informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord; i com a 
conseqüència, ESMENAR en el sentit indicat en l’esmentat informe el Plec de clàusules 
reguladores i el Plec de condicions tècniques; APROVAR-LOS definitivament; 
CONVOCAR la concurrència pública mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària per a la seva adjudicació; 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, Benedí, Mascarell, Sierra, Bou i Parera.

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

10. – (DP 2021 28092) MODIFICAR la clàusula quarta (termini) del Plec de clàusules 
reguladores per a la concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat 
municipal del carrer Ciutat de Granada núm. 108-116, a favor de la Fundació Privada 
Hospital Evangèlic, adjudicada per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda en 
sessió de 15 de gener de 2019 i formalitzada el 30 d’abril de 2019, en el sentit de 
considerar com a data d’inici del termini de concessió el dia 18 de març de 2021, en 
que es va produir el lliurament de la possessió de la finca a la concessionària i, com a 
conseqüència, MODIFICAR la data d’inici de l’abonament del cànon prevista a la 
clàusula sisena del Plec, que quedarà referida al moment d’inici del termini 
concessional, és a dir, el 18 de març de 2021; MANTENIR inalterables la resta de 
clàusules del Plec de clàusules regulador de la concessió; AUTORITZAR a la Fundació 
Privada Hospital Evangèlic la transmissió de la concessió a la Fundació PinnàH, 
constituïda per la concessionària, com a entitat que durà a terme la finalitat de la 
concessió, Fundació que se subrogarà en tots els drets i obligacions derivats de 
l’esmentat Plec i del document administratiu formalitzat el 30 d’abril de 2019; 
FORMALITZAR la modificació i transmissió de la concessió mitjançant addenda a 
aquest document; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
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encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

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

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/2013) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a: 
1. Informar els grups municipals sobre la implantació del Sistema integral de 
contractació electrònica que havia de permetre una major rapidesa en el control 
d’incompliments com ara en els terminis de pagament a subcontractistes i l’actuació 
d’ofici per part de l’ajuntament. 2. Adquirir el compromís d’excloure a grans empreses 
llur termini de pagament a pimes i autònoms superi el 60 dies de l’execució dels 
projectes presentats pel Consistori susceptibles de ser finançats pels fons NEXT 
GENERATION EU. 3. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol la promoció de les 
mesures necessàries per a excloure a aquelles grans empreses llur termini de 
pagament a pimes i autònoms superi el 60 dies de les ajudes europees finançades 
amb fons NEXT GENERATION EU. 4. Reclamar als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats que donen suport al Govern de l’Estat espanyol l’acceleració de la tramitació 
parlamentària de la proposició de llei de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, amb la finalitat de regular un règim d’infraccions i sancions. 

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

La Sra. Artadi informa que abans d’iniciar-se la sessió el seu grup ha presentat un
text transaccionat de la seva iniciativa amb el grup municipal de CS. Durant el 
debat del punt la Sra. Artadi fa una esmena transaccional als grups del govern, la 
qual es acceptada, i s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals la seva 
incorporació a l’ordre del dia per a ser tractada i ser sotmesa a votació amb el text 
transaccionat següent:

(M1923/2013) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern 
municipal a: 1.- Informar els grups municipals sobre la implantació del Sistema 
integral de contractació electrònica que havia de permetre una major rapidesa 
en el control d’incompliments com ara en els terminis de pagament a 
subcontractistes i l’actuació d’ofici per part de l’ajuntament. 2.- Incorporar en els 
Plecs de contractacions que, en cas d'incompliment de l'obligació de pagament a 
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subcontractistes en menys de 60 dies, aquest serà causa de penalitat, instruint-
se el corresponent expedient sancionador i comportant l'exclusió d'aquests 
contractistes en futures licitacions. Així mateix, l'Ajuntament es farà càrrec del 
pagament, abonant-lo directament als subcontractistes afectats, ajustat a la 
legalitat. 3.- Adquirir el compromís d’excloure a grans empreses llur termini de 
pagament a pimes i autònoms superi el 60 dies de l’execució dels projectes 
presentats pel Consistori susceptibles de ser finançats pels fons NEXT 
GENERATION EU. 4.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol la promoció de les 
mesures necessàries per a excloure a aquelles grans empreses llur termini de 
pagament a pimes i autònoms superi el 60 dies de les ajudes europees 
finançades amb fons NEXT GENERATION EU. 5.- Reclamar als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats que donen suport al Govern de l’Estat espanyol 
l’acceleració de la tramitació parlamentària de la proposició de llei de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, amb la 
finalitat de regular un règim d’infraccions i sancions. 

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/2017) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern Municipal 
procedeixi a l’eliminació de la taxa de recollida de residus municipals generats en els 
domicilis particulars de forma immediata al fer-se evident que està mal dissenyada, 
que és un càstig als ciutadans en un moment de crisi només per a augmentar la 
recaptació i que no compleix els objectius amb què es va justificar la seva implantació.

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

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:

13. – (M1923/2024) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Establir mesures 
compensatòries per a les persones propietàries d'habitatges i locals a Barcelona, 
considerats com a petits tenedors, que han rebaixat la renda del lloguer d´aquests 
immobles en els anys 2020 i 2021 a causa de la pandèmia de la Covid-19, contribuint a 
garantir el dret a l´habitatge dels inquilins i el manteniment de negocis en 
funcionament dels llogaters. 2. Instar al Govern central i la Generalitat de Catalunya a 
contribuir en el mateix sentit i de forma coordinada entre les administracions 
públiques. 3. Instar al Govern central a aplicar mesures de rebaixa fiscal que compensi 
l´esforç de reducció de renda per a les persones propietàries de béns immobles en 
lloguer durant els propers anys, en el marc de la nova Llei d´Arrendaments Urbans. 
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Intervenen les Sres i els Srs: Bou, Benedí, Mascarell, Sierra, Parera i Ballarín.

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

14. – (M1923/2001) La Comissió d'Economia i Hisenda instar el govern municipal a que 
presenti un projecte de catàleg amb diferents tipologies de llicències que es puguin 
atorgar en el moment de la presentació i la revisió es realitzi amb posterioritat i es 
puguin revocar o reclamar més documentació en el cas de detectar deficiències. 
Aquesta agilització de llicències via atorgament previ hauria d’afectar sobretot al 
comerç, la restauració, el turisme, la rehabilitació d’habitatges i totes aquelles 
activitats impulsades per autònoms de forma individual. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/1995) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Instar el govern de 
l’Estat espanyol a habilitar els mecanismes corresponents per tal de prorrogar la 
suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2022. SEGON.- Instar l’Ajuntament de 
Barcelona a liderar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, i de la mà de tants 
municipis com sigui possible, una reforma de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, així com la revisió i millora del model de finançament local. 
TERCER.- Informar d’aquests compromisos al Govern espanyol i als Grups 
Parlamentaris representats en el Congrés dels Diputats i el Senat. 

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

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/1997) Que el govern municipal es comprometi a actualitzar l’Informe 
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econòmic justificatiu de la taxa de terrasses, atenent a la nova realitat social i 
econòmica, amb la màxima celeritat possible. 

Intervenen el Sr. Castellana i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/2011) Que el Govern de la ciutat doni trasllat als grups amb representació al 
consistori de les gestions que s’estan duent a terme per a la implantació de la taxa de 
repartiment de productes a domicili. Concretament sol·licitem: 1. Tenir accés a 
l’informe redactat per la Universitat Carles III sobre la viabilitat de la creació 
d’aquesta taxa i el contingut que hauria d’incloure el text legal. Així com el conjunt de 
documents amb els que treballa l’Ajuntament per tal d’implementar aquesta mesura 
(dictàmens, informes tècnics i jurídics...). 2. Que el govern municipal convoqui els 
grups de l’oposició per explicar el projecte de taxa previ a l’inici de la tramitació de la 
mateixa. 

Intervenen la Sra. Artadi i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

18. – (M1923/2014) Que el Govern de la ciutat: 1. Presenti en el termini d’un mes 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-los-hi les mesures 
previstes i consensuar-ne l’execució. 

Intervenen la Sra. Artadi i la Sra. Ballarín

Durant el debat s’acorda la modificació de redactat següent:

(M1923/2014) 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-los-
hi les mesures previstes i consensuar-ne l’execució. 

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2015) Que el Govern Municipal es comprometi a posar en marxa totes les 
eines al seu abast, tant polítiques com jurídiques i de comunicació, per a aconseguir 
que la Generalitat compleixi amb els seus compromisos amb la ciutat de Barcelona, i 
que presenti als Grups Municipals un pla d’acció en aquest sentit en el termini d’un 
mes. 
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Intervenen la Sra. Guilarte i el Sr. Collboni.

ACCEPTAT

20. – (M1923/2016) Que el Govern Municipal retiri l’aplicació del recàrrec municipal de la 
taxa turística prevista a partir del mes de juny d’aquest any 2021 i insti la Generalitat a 
no aplicar l’Impost sobre les Estades a Establiments Turístics, com a mínim a la ciutat 
de Barcelona. 

Intervenen el Sr. Sierra i el Sr. Marcè.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

21. – (M1923/2002) Que a la Comissió d’Economia del mes de Juny es presenti un informe 
analitzant l’impacte econòmic de l’activitat de manters i llauners vers les guinguetes i 
els negocis d’hostaleria de la platja i la primera línia de platja, quantificant les pèrdues 
generades als negocis legals. 

Intervenen la Sra. Parera i la Sra. Ballarín.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/1994) Quines mesures d’estalvi i eficiència energètica han estat impulsades 
per part de l’Ajuntament des que Barcelona Energia és la comercialitzadora dels 40 
edificis dels Mercats Municipals de Barcelona, especialment els que han estat 
reformats? Quins han estat els resultats d’aquest estalvi? 

Intervenen el Sr. Castellana i la Sra. Ballarín

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/2021) Coneix el Govern municipal les necessitats empresarials per cadascuna 
de les branques d´activitat a la ciutat? En cas afirmatiu, què està oferint a les 
empreses i els autònoms per ajudar a cobrir les seves necessitats per tal de garantir 
els llocs de treball? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Gil
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ES DÓNA PER TRACTADA

24. – (M1923/2022) Quin és l´import ingressat per l'Ajuntament de Barcelona derivat de 
l'aplicació del preu públic de recollida de residus comercials en cadascuna de les 
activitats econòmiques considerades com a generadors mínims, petits, mitjans i 
importants, en cadascun dels anys 2019, 2020 i 2021 (previst), i quin és el nombre 
d'empreses i autònoms afectats per aquest preu per cada tipus de generació de 
residus (mínims, petits, mitjans i importants) en cadascun dels anys 2019, 2020 i 2021 
(previst)? 

Intervenen el Sr.Bou i la Sra. Ballarín

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/2018) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de 
d’Economia i Hisenda en data 21 d’octubre de 2020 amb el següent contingut: 
(M1923/1336) Que el govern municipal impulsi els canvis normatius necessaris per tal 
de que es puguin reprendre les activitats ramaderes al municipi de Barcelona dins el 
Parc Natural de Collserola, amb l’objectiu de fomentar aquest tipus d’activitat 
econòmica i alhora abaratir els costos associats a la gestió i manteniment forestal. 

Intervenen el Sr. Castellana i el Sr. Porro.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/2012) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat a la Comissió d’Economia i Hisenda del 17 de març del 2021, amb el següent 
contingut: (M1923/1867) Que el Govern de la ciutat realitzi convoqui una sessió de 
treball amb els grups municipals on s’exposin quins són els projectes que es pretenen 
presentar als fons europeus Next Generation EU. Aquesta sessió s’hauria de realitzar 
abans del 30 d’abril, data en que finalitza el termini de presentació dels projectes. 

Intervenen el Sr. Mascarell i la Sra. Bonet

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20,30 h.
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