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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  17 de novembre de  2015 

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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla d'Impuls Consum Responsable. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Activitat turística. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/1368) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el 

resultat del procés participatiu referent als horaris comercials que va acabar el darrer 8 de 

novembre, especificant el nombre de participants, la quantificació de les preferències dels 

ciutadans per a totes les consultes realitzades i les conclusions que n'extreu el govern municipal. 

 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2015/214) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i 

Ciutat; i SOTMETRE’L a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de 

l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò 

previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament Orgànic 

Municipal. 

 

5.-  (P16) Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per 

a l’any 2016, integrat per: a) El de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes 

autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal 

d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut 

Municipal d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut 

Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports, 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) 

Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut 

de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. Patronat Municipal de 

l’Habitatge, 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe; d) Els estats de previsions 

d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, 

SA (BSM), 2. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 3. Foment de Ciutat, SA, 

4. Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM, 5. Barcelona Activa, SA, SPM, 6. SM 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; Així mateix, APROVAR 

les Bases d’Execució i els annexos de personal que consten en l’expedient. Segon.- APROVAR 

inicialment el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2016 d’acord 

amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. Tercer.- SOTMETRE aquest acord a exposició 

pública durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals. 

 

6.-  (3-148/2015) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General 

de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit per import 

de 48.387.500,00 euros i crèdits extraordinaris per import de 90.000.000,00 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), de conformitat amb 

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

15100590. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que 

es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 

7.-  (22946) INADMETRE a tràmit la sol·licitud de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 

formulada pel senyor Miguel David Gutiérrez Valencia en representació de Maria Isabel López 

López, Juan Carlos López López, Julian Camacho Castellanos, Maria Angeles Arnauda 

Castellano, Francisca Arnauda Castellano, Antonio Cucurrull Casado, Maria Lourdes Dafonte 

Rementeria, Antonia Blanco Valdó, Jaime Bernardo Moreno, Ana Gutiérrez Valencia, Josefa 

Navarro Moreno, Eugenio Nevado Díaz, i Maria Dolores Sangüesa Valero, contra l’acord de la 

Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació d’11 de desembre de 2013, pel qual s’aprova 
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definitivament el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu de domini 

públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i 

altres publicacions periòdiques, i contra l’acord de la Comissió d’Economia, Empresa i 

Ocupació de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte per a la conservació i 

explotació publicitària dels quioscos de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els situats 

a la Rambla, per estar mancada manifestament de fonament segons l’art. 102.3 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, d’acord amb el contingut de l’informe de la Direcció de 

Patrimoni de 4 de març de 2015, que s’annexa al present als efectes de motivació; TENIR per 

desistida l’Agrupación de Quioscos de prensa de Barcelona y Área, en no haver atès el 

requeriment d’esmena efectuat d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/92; INADMETRE a 

tràmit els recursos extraordinaris de revisió presentats per la Sra. Rosario García Sala i pel Sr. 

Adolfo López Ibáñez contra l’acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 17 de 

setembre de 2014, i pel Sr. Sidney Arangoitia Chalco, atès que no es basen en cap de les causes 

de l’art. 118.1 de la Llei 30/1992, pels motius exposats en l’informe de la Direcció de 

Patrimoni, de 4 de març de 2015; DESESTIMAR, per les raons exposades en l’informe de la 

Direcció de Patrimoni, els recursos de reposició presentats contra l’acord de la Comissió 

d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, de 22 de gener de 2014, per la Sra. 

Luz Amparo Duque Serna (CA 86), i pels Srs. Antonio Agramunt Villar (CA 251), Jaime 

Gerbolés Álvarez (CA 265), Rafael Bataller Ballester (CA 332), Pedro R. Collado Nebot (CA 

344), Sidney Arangoitia Chalco (CA 392), Joaquin Loren Acerete (CA 393), i Francisco Jurado 

Marchena (CA 400), i per la societat Kiosko Premià SL (CA 360); i, en conseqüència, 

DECLARAR els esmentats quioscos en situació de vacants. 

 

8.-  (24398) ADJUDICAR, com a resultat de la subhasta pública celebrada, la concessió de l'ús 

privatiu que afecta d’una porció del terreny destinat a vial situat al carrer Doctor Aiguader, 

cantonada amb el carrer dels Pinzón, per a la instal.lació i explotació d’una estació de 

subministrament de GNC (gas natural comprimit) per a vehicles, a la societat Gas Natural 

Servicios SDG S.A., pel cànon de 26.000,00 euros anuals; amb subjecció a les clàusules del 

Plec regulador de la concessió aprovat per acord de la Comissió d’Economia, Empreses i 

Ocupació del Consell Municipal en sessió de 18 de març de 2015; 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 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/1394) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a fer les gestions 

oportunes per tal que les empreses operadores en l'àmbit dels serveis funeraris a la ciutat 

s'adhereixin a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

10.-  (M1519/1388) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que es potenciï el Pla de reempresa 

(Barcelona Activa), adreçat a la cessió de negocis per garantitzar la continuïtat de l'activitat. 

Creant un pla per augmentar el nombre d'empreses que puguin tenir aquest tipus de 

problemàtica, dotant de més recursos i promoció al programa, amb l'objectiu d'assegurar la 

continuïtat del major nombre possible de negocis. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/1363) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Dotar 

dels recursos i eines necessàries a la Fundació Formació Professional BCN, el Consorci 

d'Educació de Barcelona i Barcelona Activa perquè, ja sigui amb equips existents o amb la 

creació d'un nou equip especialitzat, creïn la figura del facilitador entre empreses i Centres 

Educatius de Formació Professional per tal que realitzi una tasca prèvia de cerca de possibles 

empreses candidates i hi estableixi el primer contacte abans de posar en contacte el Centre 

Educatiu i l'empresa. 2) Que hi hagi un facilitador o prospector d'empreses a cada districte per 

tal de territorialitzar la feina i tenir més contacte amb els Centres educatius de Formació 

Professional. 3) Que en aquesta tasca es posi especial èmfasi en el contacte amb PIMES i 

empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat en el marc de l'economia social i solidària 

per tal d'augmentar el nombre d'alumnes que participen en programes amb aquests tipus 

d'empreses. 4) Que es tingui també com a objectiu els autònoms de la nostra ciutat i, per tant, 

arribar a acords amb els gremis i associacions d'autònoms. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/1376) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Constatar l'increment de l'activitat 

dels "top manta" i de la venda il·legal de productes falsificats des de l'inici d'aquest mandat i 

lamentar que el govern municipal no hagi fet tot el necessari per abordar aquest problema des 

de l'exercici complet de totes les seves competències, tenint en compte totes les dimensions del 

fenomen. 2) Recolzar les iniciatives dels comerciants i de la resta d'agents implicats 

(consumidors, sindicats, etc.) adreçades a defensar els seus drets i a garantir que no es produeixi 

una competència deslleial en el món del comerç de la nostra ciutat. 3) Instar al govern 

municipal a mantenir una actitud més activa a l'hora d'evitar aquest fenomen, a incrementar la 

col·laboració amb les altres administracions implicades, així com a impulsar una campanya 

informativa, entre residents i visitants, sobre els efectes i les possibles sancions que pot 

comportar l'adquisició de productes als "top manta" i a la resta de venedors ambulants il·legals 

de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/1369) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) 

Exigir el rescabalament immediat de les transferències que la Generalitat de Catalunya ha 

deixat de fer en serveis bàsics a les persones a l'Institut Municipal d'Educació, l'Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, el Consorci d'Educació, el Patronat Municipal de 

l'Habitatge, el Consorci d'Habitatge, l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari des de 

2011 fins 2015. 2) Presentar el calendari de devolució del deute pendent de la Generalitat de 

Catalunya, incloent els interessos de demora corresponents. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/1382) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern en relació a la 

promoció econòmica i d'ocupació de la ciutat, la promoció turística, el comerç i les fires a obrir 

una renegociació immediata de les condicions pactades amb GSMA per a tal d'incloure 

clàusules socials, laborals, feministes, ecològiques, internacionals i fiscals per tal de capgirar la 

política denunciada que avui en dia genera el MWC. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

15.-  (M1519/1389) Que el govern municipal, per tal de poder descongestionar el turisme al Districte 

de Ciutat Vella, es proposi com a prioritat en el model turístic de ciutat, la creació d'altres llocs 

d'atracció turística a la ciutat, on la densitat turística és quasi inexistent. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/1362) Que l'Ajuntament realitzi un estudi per tal d'adequar els polígons industrials de 

la franja del Besòs a les necessitats de les empreses de caire social i cooperatiu, amb l'objectiu 

d'atreure-les i dinamitzar així la seva activitat. 

 

17.-  (M1519/1364) Que l'Ajuntament de Barcelona segueixi els criteris de la tarificació social en la 

determinació dels preus públics per a l'exercici 2016, avançant, així, cap a una fiscalitat local 

més justa, equitativa i que serveixi com a eina per a combatre les desigualtats existents a la 

ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/1377) Que el govern municipal ens informi sobre quin és el plantejament i el model de 

gestió que vol desenvolupar per l'Oficina d'atenció a l'empresa durant aquest mandat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/1370) Instar al govern municipal a revisar, i en el seu cas, rescindir el contracte 

d'arrendament de l'immoble destinat a centre de serveis sòciosanitaris situat a la rambla de Prim 

14 amb el carrer Llull 410, que es va formalitzar entre l'empresa adjudicatària del dret de 

superfície i l'Ajuntament de Barcelona el 25 de novembre de 2004, traslladant a aquesta 

Comissió la decisió final del govern. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

20.-  (M1519/1395) Quin és el capteniment del govern per participar al World Travel Market, quina 

va ser la delegació que hi va assistir, quina va ser l'agenda que va mantenir el Regidor i la 

delegació, quins han estat els resultats de les reunions mantingudes i quin ha estat el cost total 

del viatge? 
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21.-  (M1519/1396) Quines gestions ha fet el govern municipal per adquirir l'edifici de la Foneria de 

Canons i del Teatre Principal, quina reserva pressupostària s'ha fet per comprar-los, per quin 

import té previst el govern adquirir-los, quin procediment utilitzarà el govern per adquirir 

aquests edificis i a quin ús els destinarà?  

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

22.-  (M1519/1390) Quin és el plantejament del govern municipal respecte la celebració de grans 

fires, congressos i esdeveniments a la nostra ciutat? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/1378) Quines són les mesures que té previst impulsar el govern municipal durant 

aquest mandat per tal de traduir l'economia cooperativa, social i solidària en nous llocs de 

treball a la ciutat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/1371) Té previst el govern municipal extingir el dret de superfície atorgat al solar 

municipal del carrer Viriat, 37-39 per tal de revertir el seu ús i poder-lo destinar a equipament 

de barri? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/1383) Quin és el nombre d'ocupació desglossat empresa per empresa que realitzen a 

dia d'avui serveis externalitzats per a l'Ajuntament de Barcelona i pels seus diferents 

organismes, empreses municipals, consorcis o fundacions participats per l'administració local? 

 

26.-  (M1519/1384) Quina és l'aportació de quantia econòmica global i desglossada anualment de 

l'Ajuntament de Barcelona des de la formació de la Fundació Barcelona Mobile World Capital 

Foundation? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/1372) 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: 

(M1519/950) 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 

 


