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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 
Dia:  12 de juliol de  2016 

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.-  (M1519/3612) Que comparegui el responsable municipal per informar de l'import recaptat a tot 

Catalunya, a la ciutat de Barcelona i l'import transferia a l'Ajuntament, en concepte de l'impost 

turístic en cadascun dels anys 2015 i 2016, detallats per trimestres, i per explicar cadascun dels 

projectes a finançar per part de l'Ajuntament amb l'impost turístic recaptat l'any 2015 a 

Barcelona, detallat per concepte, import i data d'inici i finalització de l'actuació. Sol·licitem que 

se'ns faciliti còpia per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (01 OF2016) 1r. APROVAR provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, 

taxes per serveis generals; 2n. SOTMETRE aquest acord i el text de la corresponent ordenança 

fiscal 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 3r. TENIR per 

aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut esmentat en 

el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

3.-  (EM 2016-05/12) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona Activa SAU 

SPM amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i 

altres modificacions adients i; FACULTAR indistintament el President i el Secretari del Consell 

d'Administració de la societat per a complir tots els tràmits necessaris per a la plena efectivitat 

d’aquest acord i la seva inscripció en el Registre Mercantil així com la correcció d’errors 

materials en cas necessari. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (02 OF2016) DECLARAR d’utilitat municipal les instal·lacions esportives municipals del 

CEM de l’Espanya Industrial, del CEM La Bordeta, del CEM Espai de Mar, del CEM Escola 

Municipal d’Hípica de La Foixarda, del Camp Municipal de Rugbi La Foixarda, del Camp 

Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, del Centre Municipal d’Escalada La Foixarda, del 

CEM Esgrima Reina Elisenda, del CEM Can Ricart, del CEM Colom, del CEM Joan Miró, del 

CEM Piscines Bernat-Picornell Montjuïc, del CEM Pau Negre, Parc del Migdia, del CEM Les 

Corts, del CEM Putxet, del CEM Vintró, del CEM Maresme, del CEM La Mar Bella, del CEM 

Júpiter, del CEM Nova Icària, del CEM La Verneda, del CEM Can Felipa, del CEM Bon 

Pastor, del CEM Can dragó, del CEM Can Cuyàs, del CEM Artesania, del CEM Olímpics Vall 

d’Hebron, del CEM Horta, del CEM Carmel, de la Base Nàutica Municipal de La Mar Bella, 

del CEM Can Caralleu, del CEM Pau Negre, del CEM Can Toda, del CEM Piscina Sant Jordi- 

Escola Industrial, del CEM Mundet, del Centre Municipal de Vela, del CEM Sant Andreu, del 

CEM La Sagrera, del CEM Trinitat Vella, del Velòdrom Municipal Horta Miquel Poblet, del 

CEM Estació del Nord, del Camp Municipal de futbol Parc de la Catalana, del CEM Fort Pienc, 

de les Pistes Poliesportives del Parc Joan Miró i Platja de l’Eixample (Piscina municipal Torre 

de les Aigües), del Camp de futbol Ibèria, del Camp de futbol i pista poliesportiva La Bàscula, 

del Camp de futbol Julià de Capmany, del Camp de futbol La Satalia, del Pavelló Illa (Les 

Corts), del Camp de Futbol Municipal Trinitat Vella, del Camp de Futbol Municipal de l’Àliga, 

del CEM Josep Comellas, d’acord amb els informes i dictàmens que consten 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 

corresponent a l’exercici 2016 i successius. DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal 

d'Hisenda els efectes pertinents. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

5.-  (M1519/3628) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que s'elabori i es presenti a la 

propera Comissió d'Economia i Hisenda un pla de promoció econòmica en el marc de la 

col·laboració públicoprivada, que prevegi aprofitar les oportunitats nascudes de l'anomenat 

"Brexit" per la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, definint una estratègia per 

atraure empreses, startups i capital inversor, i descriure les accions necessàries per atraure 

agències europees que busquin seu en aquests moments i en concret, que es treballi una acció 

específica per atraure l'Agència Europea del Medicament. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

6.-  (M1519/3617) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: que des del Govern municipal 

s'impulsi dins del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, les mesures següents: - El foment i 

creació d'ofertes culturals dirigides al sector turístic durant els mesos de juliol, agost i setembre. 
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- El foment i creació d'ofertes esportives principalment d'esports nàutics. - El foment i 

potenciació de rutes i ofertes gastronòmiques. - Campanya informativa en punts d'arribada a la 

ciutat, als visitants sobre aquestes ofertes. Que a la mateixa campanya s'informi als turistes 

sobre conductes recollides a l'Ordenança de Civisme, principalment aquelles que donen 

habitualment més problemes de convivència entre els veïns i visitants, i les sancions pel seu 

incompliment. Que dins d'aquesta Comissió es faci partícip a tots els grups amb representació al 

consistori barcelonès. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/3600) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a: 1. 

Establir un seguit de mesures que afavoreixin la protecció de l'activitat comercials que es duu a 

terme en molts dels establiments emblemàtics de la ciutat. 2. La creació d'una comissió 

d'experts encarregada de realitzar la selecció d'aquests establiments, d'establir els criteris de 

protecció i de definir les estratègies per preservar aquesta activitat a través de la seva 

patrimonialització. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/3613) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a declara 

exempt de pagament de l'àrea blava i verda als barcelonins durant el mes d'agosts de 2016 no 

tan sols a la seva zona de residència, i que es faci constar en l'ordenança fiscal corresponent a 

l'estacionament a la via pública per a l'any 2017 i següents. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/3594) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al govern de Barcelona en 

Comú i PSC a: Primer.- Impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de decidir la 

destinació de, com a mínim, un 5% del pressupost municipal corresponent a l'any 2017 per tal 

d'incorporar-ho prèviament a la seva aprovació al plenari del Consell Municipal. Segon.- Iniciar 

un debat popular entre veïns i veïnes, el teixit associatiu i els moviments populars de la ciutat 

per tal de deliberar entorn de les prioritats pressupostàries. Les conclusions d'aquest debat seran 

tingudes en compte a l'hora de confeccionar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per 

al 2017. Tercer.- Crear una comissió de seguiment entre govern, grups municipals i 

representants de les associacions de la ciutat per tal de col.laborar el disseny i execució del 

procés participatiu. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/3601) Que s'inclogui tota la informació relativa al teixit comercial de proximitat de 

Barcelona, tant pel que fa als eixos comercials com als mercats municipals, a les app's de 

l'Ajuntament per tal de donar a conèixer el comerç de la ciutat entre els visitants. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/3614) Instar al Govern municipal a que es puguin fiscalitzar en el marc del Compte 

General els consorcis, les empreses amb participació minoritària i altres organismes, en els que 
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una part significativa dels seus ingressos provenen de l'Ajuntament de Barcelona per la 

realització d'obres o serveis, amb la finalitat de poder fiscalitzar els seus comptes, la seva 

contractació de serveis i de personal. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/3629) Quin és el nombre de plans d'ocupació que s'han habilitat pels venedors de 

venda ambulant irregular fins a dia d'avui? Quants s'hi han acollit, en quines condicions, 

duració del pla d'ocupació i salari? Les persones que volen accedir als plans d'ocupació han de 

complir algun requisit per poder-hi accedir o són d'accés universal? Quins són els processos de 

selecció i control de les persones que s'acullen als plans d'ocupació per verificar que practicaven 

la venda ambulant irregular? Demanem que se'ns entregui la resposta per escrit durant la 

present Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

13.-  (M1519/3630) Quants dinamitzadors comercials han estat contractats per l'Ajuntament de 

Barcelona durant els períodes de l'1 de juliol de 2015 al 31 de desembre de 2015, de l'1 de gener 

de 2016 fins a dia d'avui i quants tenen previst contractar fins a finalitzar l'any, desglossat per 

l'àrea de mercats i l'àrea de comerç, i demanem que se'ns especifiqui quina modalitat de 

contractació té cada un, durada del contracte i temporalitat, com estat distribuïts territorialment i 

associativament i quina funció tenen en cada cas?. Demanem que se'ns entregui la resposta per 

escrit durant la present Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3618) Quines inversions figuren en el pacte de govern Barcelona en Comú i PSC, i 

quin és l'impacte pressupostari aproximat? 

 

15.-  (M1519/3619) Donada la importància en les relacions econòmiques entre Asia-Pacífic amb la 

nostra ciutat, i de l'incompliment de pagament de la Generalitat de Catalunya amb Casa Àsia, 

està reconeguda i calendaritzada aquesta deute de la Generalitat amb el Consorci Casa Àsia? En 

cas que no, ha assumit el compliment d'obligació de pagament per la Generalitat respecte a les 

quantitats que deuen a Casa Àsia? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/3602) Quines mesures de suport al comerç afectat pel top manta té previst el Govern 

municipal? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/3615) Quin és l'import de les sancions de l'Ordenança de convivència, detallat per 

cadascuna de les infraccions tipificades, corresponent a cadascun dels anys des de 2011 fins 

2015? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/3595) El govern de Barcelona en Comú i PSC continuarà amb la política de 

subvencionar amb centenars de milers d'euros a Primavera Sound SL i a Advanced Music SL, 

organitzadores dels festivals Primavera Sound i Sònar? 

 

19.-  (M1519/3596) Realitzarà el govern de Barcelona en Comú i PSC accions d'inspecció i 

denúncia, conjuntament amb Inspecció de treball, per comprovar que les empreses que treballen 

dintre de Fira de Barcelona i Fira 2000, societats amb capital públic, compleixen les diferents 

normatives laborals? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/3603) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió d'Economia i 

Hisenda en data 19 d'abril de 2016 amb el contingut següent: (M1519/3126) Que l'Ajuntament 

de Barcelona, de forma coordinada amb el Consell Econòmic i Social de Barcelona, endegui un 

procés de reforma dels Estatuts i del Reglament de l'entitat que garanteixin la participació de 

tots els agents representatius empresarials, patronals i d'entitats d'economia social i solidària 

com a membres de ple dret dels òrgans del Consell Econòmic i Social de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/3616) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 21 de setembre de 2015: La 

Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a constituir immediatament 

la Comissió no permanent d'estudi del deute de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament 

de Barcelona. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

22.- Solidaritat amb els afectats pels incidents protagonitzats per la companyia Vueling. 

 

 

 


