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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 16 de juny de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

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

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

3. – (EM 2021-04/10) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit de vista de 
l'expedient, i en conseqüència, DESESTIMAR de conformitat amb els informes 
incorporats a l'expedient, els escrits presentats el 17 de juliol de 2020 i 21 d'octubre de 
2020, així com les al·legacions presentades en data 13 d'abril de 2021 per la societat 
Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) en relació a les sol·licituds de 
reequilibri econòmic financer en el marc del contracte de concessió del servei públic 
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municipal d'aparcaments de naturalesa de contracte de gestió de servei públic 
gestionat per BAMSA.   

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

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

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

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

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

9. – (-) APROVAR el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i SABA Aparcamientos SA 
relatiu a la finalització dels expedients reversionals dels aparcaments objecte de la 
concessió administrativa unificada per a la gestió del servei públic d'aparcaments 
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soterranis a favor de Saba Aparcamientos SA i FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Sr. 
Jaume Collboni i Cuadrado, per a la signatura del Conveni. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

13. – (M1923/2370) La Comissió d'Economia i Hisenda Insta el govern municipal a crear un 
Pla d'incentius perquè petita i mitjana indústria i artesans s'instal·lin a les zones 
industrials de la ciutat. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

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

Del Grup Municipal Regidora no adscrita:

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

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

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

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

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

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

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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