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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  15 de maig de  2018 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Estratègia Territorial de Gestió Turística. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/8968) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar compte de 

les mesures previstes per evitar les conductes que s'ha produït recentment contra el turisme i 

prevenir-les o evitar-les o sancionar-les, amb la finalitat de protegir el patrimoni, l'espai públic i 

fomentar la bona convivència entre veïns i visitants. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/8976) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre els 

congressos que s'han celebrat a la ciutat de Barcelona des de l'any 2012 fins a l'actualitat, 

detallat per anys, com també els congressos previstos a realitzar en cadascun dels anys 2018 i 

2019. Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

 

II) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (E.01.6004.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l’ús privatiu de domini públic del local comercial ubicat a la finca municipal del carrer Avinyó 

7, amb caràcter onerós i per un termini de deu anys, amb la finalitat de poder continuar, com 

establiment emblemàtic, amb l’activitat de comerç tradicional d’espardenyeria; SOTMETRE’L 

a informació pública durant el termini de trenta 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 l’ocupant del local senyor Joan Carles Tasies 

Martínez, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, regularitzant els cànons meritats des 

d’aquella data fins l’efectiva formalització de la concessió, segons el calendari incorporat a 

l’expedient; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

c)  Proposicions 

 

IV) Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/8984) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal convidi als 

grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona a participar a les pròximes convocatòries de la 

Taula per l'Ocupació de Barcelona i, també, a la resta de convocatòries on es parli sobre 

l'estratègia per l'ocupació a Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/8969) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal impulsi, en 

col·laboració amb les diferents institucions empresarials, com la Cambra de Comerç i les 

diferents patronals empresarials, un pla de mesures per atraure noves inversions i seus 

d'empreses, que impliqui promoure l'estabilitat i la seguretat jurídica i el desenvolupament 

d'incentius fiscals que estimulin les inversions, prioritzant activitats d'innovació, afavorint la 

competitivitat i el creixement del teixit productiu. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8954) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l'Ajuntament de Barcelona es 

comprometi a que la web de Turisme de Barcelona: 1:- Faci públic un directori de guies 

oficials, amb l'objectiu de millorar la promoció del turisme de qualitat i sostenible. 2.- 

S'asseguri que tots els serveis que comercialitza des de la botiga online compleixen amb la 

declaració de bones pràctiques en el guiatge a la via pública. 3.- Que les noves contractacions 

de guies per part del Consorci de Turisme tinguin més en compte l'experiència, la sostenibilitat i 

les bones pràctiques de les empreses que no pas la importància de l'oferta econòmica. 

 

 



 

Ref:  CCP 6/18 Economia i Hisenda 

v.  11/ 5/ 2018     13: 30 
3 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8961) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: que 

s'acordin amb el teixit comercial del sector de la travessera de Dalt i la plaça Lesseps les 

mesures de dinamització, promoció i foment de l'activitat econòmica i turística adients per 

enfortir aquest, incloent entre aquestes el debat per a la modificació del Pla especial 

d'establiments de concurrència pública i altres activitats de Gràcia, amb l'objectiu de crear una 

zona específica a l'entorn de travessera de Dalt i la plaça Lesseps, per tal de permetre la 

implantació de nova activitat econòmica i comercial i la reactivació de l'existent, amb l'objectiu 

de que aquesta zona sigui econòmica i turísticament més atractiva. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8977) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Augmentar la dotació pressupostària de l'any 2018 dels ajuts destinats als nous autònoms, 

incloent el milió d'euros que no es va gastar durant l'any 2017, i treballar per garantir la seva 

plena execució. 2.- Modificar les condicions a exigir als beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts, de 

forma que, entre altres qüestions, s'ampliï el període d'aplicació fins als tres primers anys 

d'activitat econòmica, que es cobreixin totes les despeses referents a impostos i taxes 

municipals que es suportin en el període establert, i que es beneficiï també a les persones que 

creïn petites i mitjanes empreses. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

10.-  (M1519/8983) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l'Ajuntament de Barcelona 

reclama que els pressupostos generals de l'Estat: 1.- Prevegin una inversió suficient per 

salvaguardar el dret a l'habitatge a les grans ciutats de l'Estat en un context d'especulació 

immobiliària i d'augment dels preus. En aquest sentit, cal que els comptes: a) Impulsin la 

creació de parcs públics d'habitatge als municipis. b) Incrementin la dotació al Pla Estatal 

d'Habitatge per equiparar la inversió a l'Estat amb la de la UE. c) Contribueixin al desplegament 

del Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 a la ciutat de Barcelona, amb una aportació 

extraordinària al Consorci de l'Habitatge de Barcelona. 2.- Recuperin els nivells d'inversió en 

transport públic metropolità del 2010, quan l'Estat aportava 200 milions d'euros a l'ATM: a) En 

aquest sentit, cal que els comptes prevegin un increment gradual d'aquesta aportació i aquest 

2018 passi ja dels 109 milions previstos a, com a mínim, 135. 3.- Promoguin la capitalitat 

cultural de Barcelona. En aquest sentit, els comptes han de: a) Recuperar el conveni signat el 

2006 entre l'estat i l'Ajuntament, i dotar-lo amb 15 milions d'euros per a l'exercici en curs. b) 

Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial de Barcelona, que suposa una inversió 

aproximada d'uns 50 milions d'euros. c) Facilitar la rehabilitació del Pavelló de Victòria 

Eugenia del MNAC amb una inversió de 2,25 milions, la part proporcional que l'Estat ha 

d'aportar al projecte. d) Impulsar el Museu del Disseny amb mig milió d'euros per al 

desenvolupament d'exposicions i activitats relacionades amb aquest sector estratègic per a 

Barcelona. e) Ajudar al reforçament dels festivals Grec i de Dansa amb mig milió d'euros. 4.- 

Contribueixin a la promoció econòmica i internacional de Barcelona, la segona ciutat de l'Estat 

i un dels seus principals pols productius. en aquest sentit, cal que els comptes: a) Corregeixin la 

davallada d'aportacions de l'Estat a entitats i institucions a Barcelona, que han caigut dels 278 
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milions d'euros el 2010 als 138 aquest 2018. b) Augmentin substancialment els fons per 

finançar institucions de recerca i equipaments científics que tenen la seva seu a la ciutat i la 

seva àrea metropolitana, com el Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona o l'Institut de Ciències Fotòniques. 5.- Dotin de finançament 

l'Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, per tal que el govern de 

l'Estat acompanyi aquelles grans ciutats que estan fent front a l'augment del sensellarisme als 

seus carrers sense la coresponsabilitat d'altres administracions. 6.- Transfereixin el crèdit de 20 

milions d'euros previstos aquest 2018 per tal que els municipis puguin reforçar els seus serveis 

de detecció i atenció a les dones que pateixen violència masclista, en compliment del Pacte 

Estatal contra la Violència de Gènere. 7.- Deixin de suspendre el fons estatal per a la 

immigració previst a la Llei d'Estrangeria per tal que els municipis puguin reforçar els 

processos d'atenció i integració de nova ciutadania, i aportin fons específics nous per tal de 

poder acollir les persones refugiades als pobles i ciutats de l'Estat. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/8985) Que se'ns entregui per escrit durant la mateixa sessió de la comissió el nombre 

de beneficiaris de les bonificacions i taxes següents i que se'ns expliciti quina ha estat l'import 

total destinat inicialment a cada subvenció i quin l'executat finalment, tot desglossat per anys: - 

Taxa per desocupació permanent d'un habitatge. - IBI: reducció topalls del comerç. - 

Bonificacions en IVTM pels vehicles menys contaminants. - Taxa de clavegueram: exempció 

per a famílies vulnerables. - Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública en 

episodis de contaminació. - Subvencions per projectes d'activació de l'economia als barris. - 

Subvencions per al comerç de proximitat. - Subvencions a l'IBI per les llars amb pocs recursos 

econòmics. - Subvenció IBI empeses generadores d'ocupació. - Subvenció IBI establiments 

culturals. - Subvenció per a nous autònoms. - Subvenció per a la continuïtat empresarial. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/8955) Que s'impulsin publicacions sobre els comerços històrics i singulars a tots els 

districtes de la ciutat, per tal de promocionar el comerç dels barris i donar a conèixer aquests 

establiments entre la ciutadania. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

13.-  (M1519/8962) Que en un termini de tres mesos es realitzi una formació específica per a totes 

les persones que treballen en els mercats municipals (venedors i venedores, treballadors i 

treballadores, direccions de mercats i personal auxiliar), amb l'objectiu d'oferir-los la 

capacitació adient per a la correcta i ràpida utilització dels desfibril·ladors. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/8978) Que el govern municipal redueixi el període mitjà de devolució dels ingressos 

indeguts (dipòsits per garanties, guals, impostos i taxes tributàries, sancions, entre altres) a les 

persones afectades, fins situar-lo en 30 dies, a comptar des del moment del registre de la 

sol·licitud de l'interessat fins al retorn efectiu dels diners. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/8986) La primera edició del curs "Economia i Ecologia política del turisme" va tenir el 

suport de l'Ajuntament de Barcelona? I en cas de resposta afirmativa, quin tipus de suport va 

tenir per part de l'Ajuntament? Quin ha estat l'import amb el què l'Ajuntament de Barcelona ha 

finançat aquest curs per les dues edicions ? Quants participants s'han inscrit a les sessions que 

s'han celebrat fins ara? Quin ha estat el capteniment de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de 

finançar un curs d'aquesta temàtica? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/8970) Quines accions s'han dut a terme per mantenir el número d'esdeveniments en els 

propers anys i quina és la previsió que té el govern municipal de celebració de grans 

esdeveniments, congressos, conferències, simposis o exposicions en la ciutat de Barcelona? 

 

17.-  (M1519/8971) Quines accions es duran a terme per evitar les accions judicials del sector 

comercial, per la competència deslleial que suposa el top manta i les pèrdues que s'han produït 

al sector? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/8956) Quina és l'opinió del govern municipal pel que fa als productes i serveis turístics 

que es promocionen i es comercialitzen a través de la web de turisme? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/8963) Quines gestions ha realitzat el govern de la ciutat amb l'Estat per promoure la 

modificació de la Llei reguladora d'hisendes locals en el sentit de permetre que Barcelona pugui 

seguir aplicant els anomenats "topalls" més enllà de tres anys, per tal d'evitar que l'any 2021 es 

produeixin increments desmesurats de l'IBI que no puguin ser atenuats per l'Ajuntament de 

Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/8979) Quin és l'import pressupostat, l'import liquidat i el nombre de sol·licituds 

presentades i acceptades en cadascuna de les subvencions fiscals (per a persones amb escassos 

recursos econòmics, persones vídues majors de 65 anys, famílies nombroses i monoparentals, 

nous autònoms, empreses creadores d'ocupació estable, i establiments de comerç cultural) i de 

subvencions en l'àmbit econòmic (per a cooperatives, continuïtat empresarial, i economia social 

i solidària) durant els anys 2016, 2017 i 2018 (previst)? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la 

resposta per escrit. 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/8987) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada la Comissió d'Economia i Hisenda de 18 d'abril de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/6039) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el govern municipal a través 

de l'IMMB es doti d'un pla d'acció (dinamització i millores) amb recursos econòmics suficients 

per poder treballar amb paral·lel amb les associacions de paradistes per tal de mantenir la 

competitivitat dels mercats, especialment la dels mercats remodelats una vegada finalitzat el 

període de rellançament. - Que aquest Pla es faci d'acord amb els paradistes i es mantingui 

informat als Grups municipals i al consell rector dels mercats i que es presenti en aquesta 

Comissió en el termini de 4 mesos per tal que pugui començar a implementar-se el gener del 

2018. 

 

V)  Mocions 

 

VI) Declaració Institucional 

 

 


