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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  11 de juliol de  2017 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

1.-  (M1519/6523) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre els 

imports de cadascuna de les ajudes econòmiques i fiscals i les accions promocionals als 

comerços afectats per obres de llarga durada a la ciutat durant el segon semestre del 2015, l'any 

2016 i previstes pel 2017, detallat per any, concepte, zona comercial i districte. Sol·licitem 

disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (DPPF-02 OF 2017-FB) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre Béns Immobles; OF 1.2. 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; SOTMETRE aquest acord i el text de les 

corresponents ordenances fiscals a informació pública durant un període de 30 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; i TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances 

fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

3.-  (F-1704) AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un Contracte 

de Finançament per import de 125 milions d’euros amb el Banc Europeu d’Inversions, d’acord 

amb les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 50% del cost de la inversió en la 

construcció de 23 promocions d’habitatge públic destinat a lloguer social. 
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4.-  (E.08.6028.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal situada a l’avinguda Escolapi Càncer núm. 27-33, grafiada en el plànol annex, per a 

destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, d’acord 

amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 

d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 

dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 

FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida 

amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (2017/144) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social 

de Barcelona; SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de trenta dies, de 

conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

6.-  (E.02.6002.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Comte d’Urgell davant núm. 112, amb el núm. del codi 

d’activitat 69 formulada pel Sr. Daniel Trulla Lebouchard i en la seva virtut. DECLARAR 

extingida l’esmentada concessió; i  RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

7.-  (M1519/6530) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

implantar una nova taxa municipal pel turisme estranger en la modalitat de "visitant de dia", 

que no pernocta a la ciutat, i que aquesta nova taxa entri en vigor l'any 2018. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/6516) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal porti a 

terme les accions següents en l'àmbit de la venda de productes alimentaris: - Realitzar una 

campanya de dinamització i promoció dels mercats municipals. - Assegurar la igualtat de 

condicions en el compliment de la normativa relativa a la venda d'aliments, tant als mercats 

municipals com als establiments dedicats a la venda d'aquests productes, garantint una 

competència justa en el sector. - Presentar un estudi sobre l'impacte de la proliferació 

d'establiments dedicats a la venda d'aliments en l'activitat dels mercats municipals. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/6508) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

finalitzar les obres del Mercat de Sant Antoni i mantenir el seu compromís d'obertura del nou 

mercat durant els mesos de març o abril del 2018. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/6524) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

modificar la zona turística comercial, ampliant-la d'acord amb el consens de les parts afectades, 

i fent-la més raonable, coherent i profitosa per a totes les parts implicades. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/6504) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 

Instar a les parts integrants del Consorci de Turisme de Barcelona, la Cambra de Comerç i la 

Fundació Barcelona Promoció, a posar en marxa el procés de dissolució i liquidació de l'entitat. 

2. En cas que les altres parts no hagin acceptat la dissolució del Consorci en el termini de tres 

mesos, iniciar els tràmits per la sortida de l'Ajuntament de Barcelona i la rescissió dels 

contractes i convenis en virtut dels quals s'hi aportin diners públics. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/6531) Que se'ns informi i se'ns lliuri per escrit a l'inici de la Comissió el llistat de: - 

Projectes que han estat validats per la comissió bilateral del Fons per al Foment del Turisme. - 

Projectes que no han obtingut la validació de la comissió bilateral del Fons per al Foment del 

Turisme. - Projectes finançats en el marc dels convenis signats entre l'Ajuntament de Barcelona 

i la Generalitat de Catalunya per valor de 4 milions d'euros extraordinaris de lliure destinació. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/6517) Que el Govern municipal corregeixi la duplicitat de la despesa que suposa el 

pagament de les quotes de dues federacions de municipis, Federació de Municipis de Catalunya 

i Associació Catalana de Municipis, que tenen exactament les mateixes finalitats i objectius, i 

que ofereixen els mateixos serveis a l'Ajuntament de Barcelona. Que, en conseqüència, realitzi 

els tràmits necessaris per donar de baixa la pertinença de l'Ajuntament de Barcelona a 

l'Associació Catalana de Municipis abans de la finalització de l'any 2017, per evitar una despesa 

innecessària a partir de l'exercici 2018, i destinar els corresponents fons a altres programes. 

 

14.-  (M1519/6518) Que el Govern municipal realitzi una anàlisi de les despeses presentades i de les 

dades econòmiques utilitzades per l'entitat "Plataforma per la llengua -Col·lectiu l'Esbarzer" per 

a l'obtenció de tres subvencions per part de l'ICUB. Que en el cas de no justificar-se les 

despeses i el procediment aplicable segons la Normativa General Reguladora de Subvencions 

de l'Ajuntament de Barcelona, s'inicií el tràmit necessari per exigir la devolució de les quantitats 

aportades a aquesta entitat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/6509) Instar al President de Barcelona Activa a emprendre les accions necessàries per 

tal de complir amb la resolució de la Inspecció de Treball, que obliga a facilitar la informació 

necessària al Comitè d'Empresa de Barcelona Activa amb l'objectiu de permetre el càlcul de la 

massa salarial. 

 

16.-  (M1519/6510) Que el Govern municipal elabori clàusules de contractació que afavoreixin 

l'adquisició de productes agroalimentaris de proximitat o "Km0". 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/6525) Que se'ns informi sobre els possibles impactes econòmics i pressupostaris que 

poden tenir a la Hisenda Municipal les diferents decisions polítiques presses des del 30 de juny 

de 2015, com per exemple, les diferents moratòries de llicències municipals implantades i plans 

de restricció turística com el PEUAT. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/6532) Com es garantiran els recursos econòmics, materials i humans necessaris per 

part de l'Ajuntament per poder fer la implantació de les proves pilot dels APEUs (Àrees de 

Promoció Econòmica Urbana) en els eixos comercials del Born i de Sant Andreu? i amb quin 

calendari? Demanem que la resposta sigui facilitada per escrit en el transcurs de la Comissió. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/6526) Per què no s'ha fet pública la convocatòria de la subvenció de l'IBI per a 

persones grans vídues amb escassos recursos per a l'any 2017, quan està previst que es faci, i 

quin serà el termini de sol·licitud en aquesta convocatòria? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/6533) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 17 de gener de 2017, amb el següent 

contingut: La Comissió d’Economia i Hisenda insta al Govern Municipal a identificar els 

sectors on estan apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i impulsar 

propostes de regulació per evitar esdevinguin economia submergida i competència deslleial a 

altres activitats econòmiques alhora que no generi una pèrdua de drets tant per part de les 

usuàries i consumidores, així com dels drets socials dels treballadors i treballadores. I a 

presentar un informe de seguiment de l’estat de la proposició en el termini màxim de quatre 

mesos. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/6511) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a la Comissió 

d'Economia i Hisenda en data 20 de setembre de 2016 amb el següent contingut: La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: - Modificar l'Ordenança de 

Circulació de Vianants i Vehicles per tal d'establir un límit màxim de 30 persones més el guia a 

peu o 6 persones més el guia en vehicles de mobilitat personal pels grups organitzats a 

Barcelona, així com l'obligatorietat de dur radioguia per als de més de 10 receptors. - 

Implementar mesures contra l'economia submergida i augmentar el control de l'intrusisme al 

sector, mitjançant la col·laboració entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia 

Urbana. – Ordenar l’ocupació del domini públic per part de les empreses de guiatge per a poder 

exercir l’activitat al municipi de Barcelona, mitjançant les eines legals més adients, com 

podrien ser una ordenança o bé l’obtenció d’una llicència municipal. 

 

 

VI) Mocions 

 

 

 


