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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  20 d'octubre de  2015 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I) Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i conjunta de les Comissions d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat i d’Economia i Hisenda de 15 de setembre; i de l’acta de la 

Comissió d’Economia i Hisenda de 21 de setembre de 2015. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Informe econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona. 

 

2.-  Estat del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/1147) Que comparegui un responsable del govern municipal per donar compte de 

l'impacte econòmic que suposa la suspensió de la tramitació de plans urbanístics sobre l'activitat 

dels sectors afectats, el nombre de llocs de treball que deixaran de crear-se i les inversions 

suspeses o paralitzades per aquesta decisió. Demanem conèixer també el número i tipologia 

(danys i perjudicis, lucre cessant, responsabilitat patrimonial, etc.) dels recursos presentats 

contra aquesta suspensió, i l'impacte econòmic que poden suposar per a les finances municipals 

i si s'ha fet una previsió econòmica per a les indemnitzacions que es puguin derivar i per quin 

import. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

4.-  (M1519/1176) Que comparegui el responsable del Govern municipal, amb l'objecte de donar 

explicacions en relació a la distribució i repartiment previst per als 96 milions d'euros, com a 

conseqüència de la modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona 

per a l'exercici 2015, que van ser destinats a polítiques socials. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (EM 2015-10/11) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades municipals 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona 

Activa, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Gestió Urbanística, SA, 

Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna d’elles per a l’exercici 2015 a 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., 

conjuntament. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors 

per als seus respectius comptes anuals consolidats per a l’exercici 2015 a 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., 

conjuntament. 

 

6.-  (EM 2015-10/12) APROVAR, amb ratificació del conveni d'accionistes signat en data 30 de 

juliol de 2015, el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

per al finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 40.000.220,55 euros a favor de Fira 2000, SA, amb càrrec a la partida esmentada en 

el document comptable, dels Pressupostos dels anys 2017-2021 pels imports anuals establerts 

en el pacte primer b). NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. FACULTAR a l’Alcaldia 

perquè pugui efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

7.-  (01OF2016) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2016 i successius de 

les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns 

immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre 

l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats 

econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per 

serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; 

núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors 

de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de 

mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a 

animals de companyia, i activitats de control i tramitació d’autoritzacions sanitàries 

d’establiments que per normativa ho requereixin; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia 

Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i cremació; núm. 

3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; 

núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; 

núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per 

serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes 

per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals 

de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a informació 

pública per un termini de trenta dies hàbils. 
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8.-  (19944) EXTINGIR el dret de superfície constituït a favor de l’Administració General de 

l’Estat- Ministeri de Treball i Seguretat Social, per acord del Plenari del Consell Municipal en 

sessió de 29 de febrer de 2008, formalitzat en escriptura pública davant el Notari de Barcelona 

senyor Mario Romeo García el dia 17 de juliol de 2008, amb número de protocol 1.990, 

respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Veneçuela núms. 30-40 entre els 

carrers de Provençals i Selva de Mar, per a la construcció d’un edifici que s’integraria en el 

Patrimoni Sindical, en haver transcorregut el termini per a dur a terme la referida construcció 

establert en el pacte quart en relació al pacte novè punt 2 del Conveni de 18 de febrer de 2008 

protocol·litzat en l’esmentada escriptura; 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. 

 

9.-  (3-129/2015) RESOLDRE les al·legacions presentades i APROVAR definitivament la 

modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, 

consistent en suplements de crèdit per un import de 39.447.927,38 euros i en crèdits 

extraordinaris per import de 45.684.081,35 euros, finançats amb Romanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 2014 (aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015) i transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de 

conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 15090790. 

 

10.-  (F-1506) APROVAR el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2015-2016 de l’Ajuntament de 

Barcelona (Exp. F-1506) que s’annexa, en virtut de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva tramesa als òrgans competents 

de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva aprovació. 

 

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 CIU: 

 

11.-  (M1519/1148) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al Govern de la ciutat a 

rectificar la decisió d'encendre per primera vegada els llums de Nadal el dia 1 de desembre, i 

que s'avanci la data d'encesa de la il·luminació nadalenca al dia 27 de novembre de manera 

consensuada amb les entitats, gremis i representants del comerç de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

12.-  (M1519/1177) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Revisar els objectius de les noves 

línies estratègiques de comerç i consum presentades que contradiuen els objectius del pla 

estratègic comercial per al període 2015-2017. Presentar en el termini d'un mes un pla de 
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dinamització comercial per als barris més afectats per la crisis que contingui actuacions 

orientades a modernitzar, enfortir i donar continuïtat al comerç de proximitat. El pla de 

dinamització deu tenir com a objectius bàsics: Modernitzar el comerç local i sensibilitzar en 

relació a la necessitat d'oferir una imatge atractiva del comerç. Millorar la diversitat de l'oferta i 

la qualitat dels serveis de la zona comercial dels diferents barris. Incrementar el nombre de 

visitants a la zona comercial del barri i fidelitzar-los com a clients al teixit comercial de 

proximitat. Reduir l'actual evasió de despesa a altres zones. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/1153) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

promoure el comerç de proximitat de manera continuada durant tot l'any -més enllà de les 

campanyes puntuals- i utilitzar els mitjans de comunicació municipals per tal de dur a terme 

aquest objectiu. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/1158) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Crear una Comissió integrada per 

tots els grups municipal per fer un seguiment de la revisió cadastral anunciada pel Govern per 

tal de garantir que el 2017 no es produeixin increments desproporcionats dels valors cadastrals i 

que les quotes no s'incrementin. 2. Que la nova ponència de valors cadastrals de la ciutat de 

Barcelona sigui aprovada pel Plenari del Consell Municipal. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/1173) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al Govern municipal a 

rectificar la política comercial en relació al Nadal 2015 a Barcelona, continuant i, si s'escau 

ampliant, amb les polítiques de recolzament al comerç de la ciutat que s'aplicaven fins al 

moment, prenent entre d'altres, les següents decisions de manera immediata: - Que l'enllumenat 

de Nadal es pugui gaudir a la nostre ciutat durant els darrers dies de novembre, concretant una 

data de consens amb el sector, mantenint com a mínim el nombre d'hores actual i ampliant a 

altres eixos comercials de la ciutat. - Mantenir els ajuts econòmics que es donaven des de 

l'Ajuntament de Barcelona durant els anys anteriors a la campanya "Christmas Shopping", per a 

la promoció econòmica del comerç de Barcelona durant la campanya nadalenca. - Que la 

Comissió de Nadal que inclou el sector del comerç i l'Ajuntament per a preparar les campanyes 

comercials de Nadal incorpori a tot el sector de comerç afectat i torni a dependre de l'Àrea de 

Comerç de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

16.-  (M1519/1137) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda per l'any 2016:  Que en l'elaboració 

dels pressupostos es prevegi una partida pressupostaria suficient per incentivar l'ús del  

transport públic fent possible l'extensió d'abonaments gratuïts per als i les aturades apuntades a 

les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG), els i les joves fins als 18 anys, els i les 

pensionistes (tots i totes elles empadronats i empadronades a Barcelona) així com reduir el preu 

de tots els títols de transport públic un 25% a la primera corona. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/1149) Demanem conèixer l'import dels ingressos de l'Ajuntament de Barcelona per les 

transferències de l'impost sobre les Estades en Establiments Turístics de la Generalitat de 

Catalunya des de juny de 2015, i el llistat de projectes que s'estan finançant gràcies a les 

transferències d'aquest impost. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

18.-  (M1519/1179) Que el Govern municipal presenti un informe indicant quins objectius de creació 

d'ocupació té per als propers quatre anys incloent: - Sectors econòmics preferents en la 

reactivació de l'ocupació. - Mesures de suport als col·lectius de treballadors per franges d'edat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/1154) Que l'Ajuntament estudiï la viabilitat d'adjudicar alguns dels seus serveis 

energètics a empreses de caràcter cooperatiu i/o que promoguin les energies renovables. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/1159) Que el Govern municipal ens informi si ha incidit, i en quina direcció, en el 

procés d'elaboració del Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya, especialment 

en allò relatiu a la regulació dels habitatges d'ús turístic i en les habitacions d'ús turístic o 

habitacions en habitatge compartit. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/1174) Que se'ns expliqui quin és l'impacte econòmic a la Hisenda Municipal de 

continuar o revertir l'operació de BAMSA, aprovada a la Comissió d'Economia i en Consell 

Plenari del mes de juliol de 2014, i quina és la intenció del govern municipal en relació a aquest 

assumpte, si la operació es mantindrà o l'Ajuntament optarà per "aplanar-se", així com, des del 

punt de vista de la provisió econòmica, quina és la situació de litigi legal actualment. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/1150) Quina ha esta la resposta de les plataformes digitals (Airbnb, Booking, etc.) al 

requeriment de l'Ajuntament de Barcelona? Quin ha estat el número de pisos turístics facilitat 

que no disposa del número de registre de la Generalitat? Quin ha estat el número de sancions 

interposades a aquestes plataformes digitals per a cadascun dels pisos dels que no han facilitat 

informació? 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

23.-  (M1519/1178) Objectiu que es volen aconseguir amb el reconeixement d'un sindicat de 

venedors ambulants de productes il·legals? 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

24.-  (M1519/1160) Quina és la posició del Govern municipal sobre la regulació dels horaris 

comercials i com creu que caldria regular aspectes concrets com l'àmbit territorial, els horaris i 

el calendari d'obertura permès per obrir en diumenge i festius al comerç de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1519/1175) Quan i com pensa el Govern municipal crear una moneda local per augmentar el 

consum del comerç de proximitat? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

26.-  (M1519/1138) Quin serà l'impacte turístic pel veïnat i quins són els barris afectats per la 

construcció de 18 nous hotels i 2 pensions, així com pels 20 projectes més en estudi? 

 

27.-  (M1519/1139) Quin és el grau de desenvolupament del segell municipal de qualitat, quin el 

nombre de revisions de clàusules de contractes vigents i quantes i en quins sectors s'han 

realitzat inspeccions sobre les condicions laborals? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 


