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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE FEBRER DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 20 de gener de 2021

II) Part Informativa

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

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

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

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 
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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 principals entitats 
de cada Districte o barri. 

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. 

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. 

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 
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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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.

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. 
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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. 

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?” 

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?

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? 

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? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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