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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 21 d'abril de 2021 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
1. –  Informe de seguiment del grau d’execució de “B-Crèdits”.  

 
d) Compareixences Govern municipal 

 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
2. –  (M1923/2140) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d’exposar 

quin és el capteniment del govern en relació al futur de l’aeroport de Barcelona i 
quines gestions s’estan portant a terme per tal d’assegurar l’impacte econòmic positiu 
que té per la ciutat i pel conjunt del país.  

 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

  
3. –  (EM 2021-05/11) APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 

consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2020, 
integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.  APROVAR els informes de gestió de 2020 
d’Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA. APROVAR 
l’informe de gestió i l’estat d’informació no financera de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, com aquests mateixos documents relatius als comptes anuals 
consolidats del grup format amb les societats dependents, tancats a 31 de desembre 
de 2020.  APROVAR l’informe de gestió de 2020 que inclou l’estat d’informació no 
financera de Barcelona Activa, SAU SPM.  APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 
2020 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de 
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resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2020, segons document que consta 
a l’expedient.  

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

4. –  (DP 2021-28127) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 
concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat municipal del carrer Motors 
núm. 112-116, a favor de la Fundació Pere Tarrés, amb caràcter onerós i un termini de 
cinquanta anys, per a la construcció i gestió d’un centre destinat al desenvolupament 
de projectes i programes educatius i socials, pel desenvolupament de les seves 
activitats, d’acord amb els seus estatuts  i per a ubicar-hi la nova seu social; 
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 
d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a la Fundació Pere 
Tarrés; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

 
5. –  (EM 2021-05/13) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 

Pressupost de l’exercici 2021 de l’Institut Municipal d’Informàtica per un import 
d'1.500.555,39 euros, de l’Institut Municipal d’Educació per un import de 471.562,83 
euros, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per un import de 36.863,30 
euros i de l’Institut Municipal de Serveis Socials per un import de 502.613,40 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 2020; EXPOSAR-LO al públic durant un 
termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions que es 
considerin oportunes.  

 
c) Proposicions 

 
V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
6. –  (M1923/2150) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Garantir el destí 

dels locals comercials adquirits a projectes amb capacitat d’atracció i dinamització de 
les zones on s’ubiquin amb l’objectiu de dinamitzar el conjunt del comerç, no només 
als llogaters d’aquests locals. SEGON.- Per tal d’assolir aquest objectiu, les activitats 
desenvolupades en aquests locals s’adjudicaran mitjançant concurs públic i amb uns 
plecs de condicions on quedi ben definit l’esmentat objectiu  així com el tipus 
d’activitats desenvolupat en el local. TERCER.- Fer partícips del procés d’adjudicació i 
dinamització de les activitats econòmiques, culturals o socials que es desenvoluparan 
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en els locals a les entitats representatives de cada àmbit citat, ja siguin Associacions 
Comercials, o entitats empresarials com els APEU, entitats culturals o les que pertoqui. 
QUART.- Generar els mecanismes adients de col·laboració amb propietaris de locals, 
participants del projecte i entitats representatives de l’àmbit corresponent per facilitar 
la posterior ubicació de l’activitat en un local privat proper.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
7. –  (M1923/2141) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 

aplicar una moratòria fins a 1 de gener de 2022 en l’aplicació del Recàrrec a l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
8. –  (M1923/2157) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a: 1. Crear 

una Taula d'Avaluació Local dels projectes municipals que seran gestionats per 
l'Ajuntament de Barcelona a través dels Fons Europeus i del programa REACT-EU, que 
emprengui les anàlisis amb anterioritat, seguiment en la implantació i avaluació de 
l'impacte posterior, per assegurar la rendibilitat social i econòmica dels projectes 
executats a la ciutat. 2. Comprometre's amb una avaluació basada en criteris objectius, 
mesurables i transparents en l'elecció i execució dels projectes finançats amb els Fons 
Europeus i el programa REACT-EU que es desenvolupin a la ciutat de Barcelona, amb 
l'objectiu de seleccionar aquells amb major potencial socioeconòmic. 3. 
Comprometre's a realitzar la màxima difusió i publicitat a totes les empreses per 
assegurar la igualtat en l'accés a la licitació i execució d'aquests projectes, per tal de 
reforçar el control dels principis de legalitat i eficiència en la contractació pública. 4. 
Incorporar, com a membres de la Taula d'Avaluació Local, a aquells membres del 
Govern Municipal amb responsabilitats en la gestió dels fons europeus, així com als 
representants dels diferents grups municipals de l'oposició, acompanyats per 
professionals destacats de la societat civil, agents socials i econòmics de Barcelona, 
amb l'objectiu de buscar el màxim consens. 5. Traslladar aquests acords a totes les 
entitats, agents socials i econòmics de la ciutat, a la Generalitat de Catalunya i als 
Grups Parlamentaris amb representació al Parlament, al Govern d'Espanya i als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
9. –  (M1923/2143) La Comissió d´Economia i Hisenda acorda: 1- Suprimir el preu públic de 

recollida de residus comercials a favor de totes les persones titulars d´activitats 
professionals a la ciutat que no generen residus gràcies a la incorporació de la 
digitalització de la documentació i la certificació electrònica en la formalització 
d´acords. 2- Revisar aquest preu públic sobre les demés activitats empresarials a 
Barcelona per tal que s´apliqui en funció de la quantitat i el tipus de residus generats 
en comptes de la superfície de l´establiment on es realitza l´activitat.    
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
10. –  (M1923/2164) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal aturi 

el procés de Pressupost participatiu, analitzi els costos econòmics i de gestió de les set 
fases del procés, el percentatge de participació ciutadana i valori la seva retirada de 
cara al proper exercici.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
11. –  (M1923/2152) Que es concreti l’aplicació pràctica de la Disposició Addicional Segona 

de l’Ordenança Fiscal 3.10. referent a les taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis, que 
regula l’obligatorietat de restringir el meritament de la taxa per aquelles activitats 
efectivament exercides.  
 

12. –  (M1923/2151) Que el govern municipal expliqui de manera desglossada com garantirà 
la creació dels 103.000 llocs de treball que preveu en la mesura BCN Green Deal, 
especificant quants llocs de treball i quins salaris mitjans preveu que es crearan amb 
cadascuna de les accions que contempla el pla. Que el govern municipal ens faci arribar 
l’esmentada informació per escrit.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
13. –  (M1923/2136) Que s'informi en aquesta comissió i es faci arribar un informe escrit als 

grups municipals abans de la Comissió d’Economia de Juny 2021, sobre els següents 
aspectes relatius als fons Next Generation:  - Relació dels 130 projectes pre-
seleccionats, - Raó de rebuig dels 50 no seleccionats, - Relació dels 80 projectes 
seleccionats, - Detall de les 64 Manifestacions d’Interès presentades, - Converses 
mantingudes amb els Ministeris, - Que se’ns informi periòdicament dels avenços que 
es vagin donant en la petició i tramitació dels Fons.  
 

14. –  (M1923/2137) Que el Govern de la ciutat realitzi en el termini d’un mes una relació 
dels contactes mantinguts i reunions celebrades pels alts càrrecs de l’Ajuntament de 
Barcelona i el personal directiu de les entitats del seu sector públic (organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials i empreses íntegrament municipals) amb les 
entitats representatives del sector del comerç, la restauració i el turisme - tant a nivell 
de Catalunya, de Barcelona, com dels seus districtes, barris i zones -, en el marc del 
projecte Superilla des de l’aprovació de la mesura de Govern.  En aquesta relació hi 
haurà de constar: - Data de la reunió. - Nom de l’entitat amb qui es manté el contacte o 
la reunió. - Territori de representativitat de l’entitat. - Alt/s càrrec/s o personal 
directiu/s en representació de l’Ajuntament o del seu sector públic. - Persona o 
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persones que actuen en nom de l’entitat. - Objecte detallat del contacte o reunió. - 
Còpia de la documentació aportada per ambdues parts.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
15. –  (M1923/2159) Que el Govern Municipal lliuri als grups municipals còpia íntegra de la 

totalitat d'estudis, anàlisis i informes dels que disposi a dia d'avui en relació a la 
proposta de taxa municipal adreçada a les plataformes de comerç electrònic, amb 
totes les variables que s'hagin estudiat. 
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
16. –  (M1923/2142) Que el Govern Municipal permeti a la pagesia vendre aliments de base 

en espais exteriors habilitats al voltant de cadascun dels mercats municipals, 
determinats dies de la setmana, per oferir aliments frescos i ecològics directament al 
consumidor final, promovent l´alimentació saludable i a preus raonables per a la 
ciutadania, i que al mateix temps, es promoguin fires i mostres de comerç al carrer 
d´aliments derivats de l´agricultura i la ramaderia en cada barri de la ciutat.  
 

17. –  (M1923/2144) Que el Govern Municipal encarregui un nou informe tècnic-econòmic 
que ha d´acompanyar a l´ordenança fiscal que regula la taxa sobre les concessions de 
terrasses dels establiments de restauració, per tal de revisar l´import d´aquesta taxa 
pel 2022, especialment en els principals espais públics de la ciutat com és la Plaça Reial, 
comptant amb la participació del sector de la restauració, i que publiqui el nou informe 
a la web de Transparència de l´Ajuntament de Barcelona.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 

 
18. –  (M1923/2153) Que s’apliqui una reducció de la taxa de terrasses proporcional a la 

reducció horària de l’activitat ordenada per la Generalitat de Catalunya, tal i com ha 
sol·licitat el Gremi de Restauració.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
19. –  (M1923/2160) Quines mesures ha pres el Govern Municipal per a solucionar els 

problemes que estan ocasionant a ciutadans, autònoms i pimes les dificultats d’accés a 
les oficines i als aplicatius de l’Institut Municipal d’Hisenda i que s’han vist agreujats 
amb la pandèmia del Covid-19?  
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
20. –  (M1923/2138) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 

Proposició/Declaració de Grup (M1923/1870) aprovada a la Comissió d’Economia i 
Hisenda del 17 de març del 2021, amb el següent contingut: (M1923/1870) La Comissió 
d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Elaborar un informe en un termini màxim de dos 
mesos, que reculli l’anàlisi detallat de l’impacte sobre l’activitat econòmica que tindrà 
el projecte Superilla Barcelona, i més concretament l’actuació prevista a l’Eixample, i 
que inclogui: - L’anàlisi de les externalitats negatives que pot comportar l’actuació 
urbanística. - L’impacte sobre la mobilitat vinculada a l’activitat econòmica. - 
L’afectació que aquesta actuació pot tenir sobre el valor dels immobles i els preus dels 
lloguers.  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


