
 
 

Secretaria General 

 

CCM 10/20 Economia  1/7 
 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 21 d'octubre de 2020 
 
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 2020-11/16) APROVAR l’Addenda al “Conveni de col·laboració entre la Generalitat 

de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació i 
renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona” que el complementa i 
modifica, d’acord amb el redactat que consta a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor de Fira 2000, SA, la despesa total de 30.552.944,36 euros, dels quals 
7.638.236,09 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del 
pressupost de l’any 2022, 7.638.236,09 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2023, 7.638.236,09 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2024 i 
7.638.236,09 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del 
pressupost de l’any 2025, d’acord amb l’establert en el pacte primer, lletra A, apartat 
b) de l’Addenda al Conveni a dalt esmentat i condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els respectius pressupostos municipals. FACULTAR l’Alcaldia per 
a que pugui efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest 
acord. NOTIFICAR-LO a Fira 2000, SA, Fira Internacional de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona.  
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2. –  (EM 2020-11/17) DEIXAR SENSE EFECTE l’acord adoptat per la Junta General de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, el 29 d’abril de 2020, de repartiment de dividends 
de l’exercici 2019 de 6.000.000,00 euros i ACORDAR una nova distribució del resultat 
obtingut a 31 de desembre de 2019, en el sentit que es destini íntegrament a Reserves 
Voluntàries.  

 
Districte de Nou Barris 

 
3. –  (20XF0502) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de 

7.600,30 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa 
Indicesa l'Illa, SL, amb NIF B61183299, despeses realitzades l'any 2019 i no 
reconegudes en l'exercici que li corresponien, per les rendes degudes del període 15 de 
juny a 31 de desembre de 2019, relatives als dos contractes d'arrendament per ús 
diferent d'habitatge, dels immobles propietat de l'empresa Indicesa l'Illa, SL, ubicats al 
carrer Estudiants 22-24 (Local 1) i Estudiants 26-28 (Local 2). AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 7.600,30 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 202.00  920.11  06.08 del pressupost de l’any 2020, a favor 
d'Indicesa l'Illa, SL, amb NIF B61183299.  

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 

4. –  (presupost 2021) APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2021, integrat per: a)    El de la mateixa Entitat b)    Els 
pressupostos dels organismes autònoms locals:Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat,Institut Municipal d’Educació de Barcelona,Institut Municipal 
d’Informàtica de Barcelona, Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona,Institut 
Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida,Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona,Institut Barcelona Esports,Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 
c)    Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials:,Institut de Cultura de Barcelona,Institut Municipal de Parcs i 
Jardins,Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació,Entitat Pública Empresarial 
Fundació Mies van der Rohe,Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme 
d)    Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils 
següents:Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de 
Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.), Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A.,Barcelona Activa S.A.U. SPM,Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
S.A.,Foment de Ciutat, S.A.,Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.Així mateix, APROVAR les 
Bases d’Execució i els annexos que consten en l’expedient. APROVAR inicialment el 
Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 d’acord amb la 
Llei General d’Estabilitat Pressupostària. SOTMETRE aquest acord a exposició pública 
durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.  
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5. –  (01- PPPNT2020) APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança per prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l’exercici 
2021 i successius, d’acord amb el text que consta a l’expedient; SOTMETRE 
l’esmentada modificació de l’ordenança a informació pública per un termini de trenta 
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes.  

 
6. –  (DP-2020-27922) ACCEPTAR la renúncia formulada, en interès municipal, per la 

Universitat de Barcelona, al dret de superfície que ostenta respecte de l’immoble de 
propietat municipal que constitueix l’antiga fàbrica del recinte de Can Jaumandreu, 
situat al carrer de Sant Joan de Malta núm. 64-74, a l’illa delimitada pels carrers de 
Perú, de Sant Joan de Malta, de Bolívia i la Rambla del Poblenou, dret constituït al seu 
favor per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal 
en sessió de 19 de novembre de 2014, i formalitzat en escriptura pública davant el 
Notari de Barcelona senyor Mario Romeo García el dia 20 de febrer de 2015, número 
de protocol 151, atès l’interès municipal en recuperar aquest espai per a destinar-lo a 
usos públics i locals de conformitat amb la seva qualificació urbanística; FORMALITZAR 
l’extinció del dret de superfície en escriptura pública; 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.  

 
7. –  (EM 2020-11/18) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 

Pressupost de l’exercici 2020 de l’Institut Barcelona Esports per un import de 
8.000.000,00 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 2019 de l’Institut; EXPOSAR-LO al 
públic durant un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions 
que es considerin oportunes.  

 
8. –  (03 OOFF2020) DESESTIMAR la petició formulada per l’entitat DIAGONAL DIR, SA, 

relativa a la declaració d’especial interès o d’utilitat municipal de les activitats 
desenvolupades a la instal·lació esportiva ubicada al c/Santa Fe Nou Mèxic 6-16 
(concessió d’ús privatiu de domini públic del parc urbà i esportiu  anomenat “Piscines i 
Esports”), d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, als efectes del que 
preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de 
l’IBI.NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.  

 
c) Proposicions 
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V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
9. –  (M1923/1460) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal: 1. 

Flexibilitzar els criteris per realitzar l'activitat comercial al carrer, tot respectant les 
mesures necessàries per garantir la seguretat. 2. Aprofitar el projecte “Obrim els 
carrers” i permetre que el comerç i la restauració pugui desenvolupar la seva activitat 
al carrer durant la jornada.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
10. –  (M1923/1437) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a prendre 

mesures per revertir i eliminar l'important augment del preu del rebut de l'aigua per a 
ciutadans i empreses que ha provocat l'increment de les taxes lligades al seu consum, 
produït durant els últims mesos. Entre altres, es prendran les mesures següents: 
Primer.- L'eliminació per a l'any 2021 de l'augment del 83% de la taxa de clavegueram 
introduït a les ordenances fiscals vigents. Segon.- L'eliminació de l'aplicació de la Taxa 
pel servei de recollida de residus municipals generats als domicilis particulars per a 
l'any 2021, donat l'augment del consum d'aigua de les llars per les restriccions a la 
mobilitat; així com cercar una formula més equitativa per a l'aplicació de la mateixa, 
deslligant-la del consum d'aigua i tenint en compte la capacitat econòmica i l'esforç de 
selecció de residus que realitzen els ciutadans. Tercer.- Instar el govern de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona a la cancel·lació de qualsevol augment previst de la Taxa 
Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) per al pròxim exercici, tant als 
ciutadans com a les empreses, i a la reducció de l'import de la mateixa amb l'objectiu 
de compensar els augments anteriors i adaptar les quotes a la situació actual.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
11. –  (M1923/1434) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a 

reclamar al Govern central que en l’exercici 2021 mantingui com a mínim el volum de 
fons que enguany rebran els ajuntaments en concepte de transferència per la 
participació en els ingressos de l’Estat (PIE), encara que l’any que ve es redueixin els 
ingressos de l’Estat.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
12. –  (M1923/1453) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol que posi a disposició dels ajuntaments el 
fons COVID19 de 4.000 milions d’euros per atendre les despeses derivades de la 
pandèmia i per al suport del teixit econòmic i social. SEGON.- Instar el Govern de l’Estat 
espanyol que faci efectiva la participació de Barcelona i de la resta d’ajuntaments en 
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els fons europeus de reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el 
conjunt de la despesa pública. TERCER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol que habiliti 
el fons extraordinari de 1.000 milions d’euros previst per a les grans ciutats per tal de 
compensar la reducció d’ingressos del transport municipal i metropolità. QUART.- 
Informar d’aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, a la Generalitat de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
13. –  (M1923/1446) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda:1. Instar a la Generalitat de 

Catalunya a aixecar immediatament la suspensió d’activitats de restauració imposada 
per la Resolució SLT/2546/2020, i permetre la seva reobertura consensuant amb el 
sector tots aquells requisits que permetin complir amb les mesures sanitàries 
necessàries per fer front a la pandèmia de la COVID-19. 2. Exigir a la Generalitat de 
Catalunya que es comprometi a destinar, tant en l’aturada actual com en possibles 
tancaments futurs causats per la pandèmia, les ajudes econòmiques directes suficients 
al rescat dels sectors afectats.  
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
14. –  (M1923/1452) Que el Govern municipal impulsi un equip tècnic dins de l’Ajuntament 

de Barcelona que es dediqui a l’anàlisi i la prospectiva i que tingui com a objectiu 
detectar i identificar aquells aspectes que poden tenir un gran impacte a nivell 
econòmic, tecnològic i social a llarg termini a la nostra ciutat.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
15. –  (M1923/1463) Que el govern municipal activi de forma immediata les línies de 

subvencions i ajuts a l’IBI per l’any 2020 i que obri a principis de l’any que ve la 
convocatòria per l’any 2021, destinades als següents col·lectius:1. Famílies 
monoparentals propietàries o llogateres. 2. Famílies nombroses llogateres. 3.Persones 
vídues amb pocs recursos econòmics. 4. Persones amb pocs recursos econòmics. 5. 
Establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
16. –  (M1923/1439) Que el govern municipal insti a la Generalitat a procedir a la revocació 

de les mesures de tancament total de les activitats dels sectors afectats per la resolució 
del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, com l'hostalaria i la 
restauració, la cultura, els salons d'estètica o els espais esportius; permetent l'obertura 
dels negocis, sempre i quan es garanteixin les mesures sanitàries necessàries.  
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17. –  (M1923/1436) Que el Govern Municipal procedeixi, mitjançant Barcelona Activa, al 
disseny  i implementació d’un pla estratègic destinat a l’impuls de projectes de dones 
autònomes i emprenedores que s’han vist afectats pels efectes del Covid-19 en la seva 
viabilitat; tot incloent-hi línies específiques d’ajuts per a aquelles afectades 
econòmicament.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
18. –  (M1923/1445) Que el Govern Municipal insti al Govern Central a incrementar, de 

manera immediata, els recursos humans i econòmics necessaris per a fer front a les 
prestacions d’atur pendents de resoldre des del mes d’agost.    
 

19. –  (M1923/1444) Que el Govern Municipal posi a l’abast de membres del sector turístic 
de Barcelona interessats en recursos del programa “EU Next Generation” de la Unió 
Europea o d’altres fons impulsats per altres administracions, un servei 
d’acompanyament especialitzat que els guiï i assessori durant el procés d’obtenció 
d’aquests fons i la seva posterior justificació.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
20. –  (M1923/1433) Que l’Ajuntament de Barcelona acordi amb la Generalitat un pla de 

reobertura immediata del locals de d’hostaleria i restauració, respectant el toc de 
queda.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
21. –  (M1923/1454) A què destinarà el Govern municipal els recursos no exhaurits de 

gairebé un milió d’euros que havien d’incentivar rebaixes del lloguer als comerços 
afectats per la pandèmia mitjançant una rebaixa de l’IBI als respectius propietaris?  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
22. –  (M1923/1456) Quines mesures de suport (línies d’ajuts, assessorament per part de 

Barcelona Activa, etc.) pensa dur a terme el govern municipal per donar suport a les 
iniciatives de repartiment a domicili o “delivery social” que han sorgit a molts barris de 
Barcelona?  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
23. –  (M1923/1432) Quin és el deute actualitzat que té la Generalitat amb el consistori i 

quins mecanismes s’han dut -i es duran- a terme per garantir-ne el cobrament?  
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
24. –  (M1923/1451) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atès a la Comissió 

d’Economia i Hisenda en data 17 de setembre de 2019  amb el següent contingut: 
(M1923/78) Instar al Govern municipal a constituir, en el termini d’un mes, un grup de 
treball format pels grups municipals i els agents implicats per elaborar una proposta de 
taxa municipal d’ús del domini públic a les plataformes de comerç electrònic en un 
termini aproximat de 6 mesos. La totalitat de la seva recaptació es destinarà a 
polítiques de foment del comerç de proximitat.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
25. –  (M1923/1455) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 

acceptat a la Comissió d’Economia i Hisenda del 17 de juny de 2020, amb el següent 
contingut: (M1923/959) Que el govern municipal apliqui fins a final d’any una 
bonificació significativa als cànons dels concessionaris del mercats Encants-Fira de 
Bellcaire, Encants de Sant Antoni i Dominical de Sant Antoni, i que els ajorni el 
pagament de cànons previst per principis de juliol.  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


