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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  13 de març de  2018 

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 

 

1.-  La transformació digital del comerç, mercats i serveis de la ciutat de Barcelona. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

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 Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/8537) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que es donin als eixos comercials i a 

les associacions de comerciants les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç, fires i 

esdeveniments al carrer com els que gaudeix el projecte d'iniciativa municipal la Pionera. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/8545) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Sol·licitar la incorporació en el 

Consell Assessor de Promoció de la Ciutat de representants de tots els grups municipals i dels 
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sectors econòmics. Representació de l'àmbit arquitectònic, tèxtil i moda i promoció de Fira 

Barcelona i innovació tecnològica. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/8527) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a presentar 

un pla de treball calendaritzat per a l'elaboració d'un catàleg que faci una relació dels comerços 

singulars de la ciutat, així com un seguit de mesures que n'afavoreixin la seva protecció. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

5.-  (M1519/8552) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- 

Crear en el termini de tres mesos, abans de l'inici de la temporada d'estiu, un segell identificatiu 

de tots els projectes finançats per l'Impost Estades en Establiments Turístics. 2.- Impulsar 

aquest segell d'acord amb els operadors turístics de la ciutat, amb un treball de col·laboració 

públic privada. 3.- Desenvolupar una normativa que acompanyi tots els projectes de millora 

urbana, d'activitats culturals, de divulgació educativa o de qualsevol tipus, que hagin estat 

finançats o co-finançats amb aportacions de l'IEET. 4.- Que aquesta normativa especifiqui la 

necessitat d'identificar tot material comunicatiu i les pròpies actuacions, amb el segell de 

projecte finançats per l'Impost d'Estades en Establiments Turístics. 5.- Que en aquelles zones on 

es produeixin actuacions de millora urbana o d'altres activitats finançades per l'Impost d'Estades 

en Establiments Turístics, es realitzi una comunicació activa als veïns i veïnes referent al retorn 

que produeix l'esmentat impost. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/8559) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Constatar que la campanya de 

promoció internacional presentada pel Govern Municipal el darrer 20 de febrer sota el nom 

"Share Like Follow Barcelona" és insuficient i no compleix amb els objectius de recuperar la 

reputació i la imatge internacional de Barcelona per a reactivar l'economia de la ciutat. 2.- 

Iniciar una campanya a nivell internacional més ambiciosa que si recuperi la imatge de 

Barcelona i atragui turisme de qualitat, inversions i activitat econòmica, social i cultural. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

7.-  (M1519/8538) Que el Govern municipal ens entregui per escrit quina ha estat la recaptació de la 

zona verda i la zona blava de Barcelona desglossat per anys, del 2010 al 2017, i el nombre de 

places regulades pel mateix període, desglossat per districtes, de places ÀREA blava i de places 

ÀREA verda, i d'aquesta última diferenciant el nombre de places exclusiva i preferent. 

 

8.-  (M1519/8539) Que es recuperi el projecte de desplegament dels serveis de l'Oficina Municipal 

d'Informació Comercial (OMIC) a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OACs) per tal 

que consumidors, venedors i prestadors de serveis coneguin els seus drets i deures així com els 

mecanismes de resolució de conflictes. Que igualment es busquin mecanismes de difusió dels 

serveis de l'OMIC a través dels equipaments municipals. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/8529) El govern municipal elaborarà un informe conjuntament amb la Direcció i el 

Comitè d'Empresa de Barcelona Activa per tal d'estudiar quines activitats que actualment 

presten tercers haurien de ser gestionades directament per personal de Barcelona Activa. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/8553) Que s'informi sobre quines han estat les mesures posades en marxa en la política 

tributària i de preus públics de l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb les recomanacions de 

l'estudi realitzat sobre l'"Impacte de gènere dels Tributs i els preus públics de l'Ajuntament de 

Barcelona" i que anualment s'elabori i es difongui un informe al respecte, en coordinació amb el 

Consell Tributari de la Ciutat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/8546) Es sol·licita que es detalli quin és el Pla d'execució d'obres del Mercat de 

Galvany i si existeix una assignació pressupostària per portar a terme l'actualització de tot el 

sistema elèctric i la rehabilitació de la coberta. 

 

12.-  (M1519/8547) Està previst obrir un espai per a la venda ambulant il·legal a La Pionera? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/8528) Com valora el Govern municipal les dades d'atur registrat el passat mes de gener 

tenint en compte les diferències entre Districtes? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/8554) Quina és la situació de les dues experiències pilot d'Àrea de Promoció 

Econòmica Urbana (APEU), als barris del Born i de Sant Andreu, i quines actuacions té previst 

el govern municipal desenvolupar en aquest projecte. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/8560) En quin procés es troba l'elecció del nou Director General de Turisme de 

Barcelona i quin procés es pensa seguir per a la seva designació ? 

 

16.-  (M1519/8561) Per quins motius no s'ha gastat pràcticament la dotació econòmica prevista per a 

ajuts al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles dirigits a persones amb pocs recursos 

econòmics l'any 2017, detallant el nombre de sol·licituds presentades com les despeses 

publicitàries? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/8540) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda, de 19 d'octubre de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/6990) Que es quantifiqui i es garanteixi la partida pressupostaria adient per poder 

desenvolupar els dos Experiments Pilot d'APEUs que s'estan realitzant a Sant Andreu i el Born. 

 

VI) Mocions 

 

 

 


