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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  18 d'abril 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Activitat turística 2016. 

 

2.-  Balanç de resultats de Barcelona Activa 2016: Empresa i Emprenedoria. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

3.-  (M1519/6038) Que comparegui el responsable del govern municipal per explicar perquè no es 

dóna la informació que s'ha reclamat en diferents Consells d'Administració sobre la massa 

salarial de l'empresa i perquè l'empresa incompleix la normativa, concretament, la Llei 27/2013 

de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local que introdueix un nou 

article 103.bis a la Llei de bases de Règim Local que estableix l'obligació de les entitats locals 

d'aprovar i publicar anualment la massa salarial i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com també quins han estat els 

incompliments de l'Estatut del Treballador i del Conveni de Barcelona Activa i/o altres normes 

laborals que han estat denunciats pels treballadors de l'empresa en els processos de selecció de 

l'empresa i quina resposta s'ha donat per part dels responsables de l'empresa als treballadors i 

els motius del perquè no s'ha convocat el Consell d'Administració extraordinari de Barcelona 

Activa per tractar aquests temes laborals i si tenen previst convocar-lo i quant. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2017/465) RECTIFICAR els articles 5, 7 i 22 dels Estatuts de Barcelona Activa, SAU SPM 

incorporant les indicacions efectuades pel Registrador Mercantil de Barcelona; 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. 

 

5.-  (CCAA2016SPM) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari 

de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal Barcelona Gestió 

Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: 

APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona 

de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2016, integrats pel Balanç, el Compte 

de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la 

Memòria. APROVAR els corresponents Informes de Gestió. APROVAR la gestió realitzada en 

l'exercici 2016 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de 

resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2016, segons consta en document annex. 

 

6.-  (EM 2017-02/03) AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA que exerceixi el dret 

de subscripció preferent, subscrigui i desemborsi les accions de la Clase A per un import 

d'1.053.000,00 euros que corresponen a l’ampliació de capital aprovada per la Junta General 

d’Accionistes de la societat Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, 

SA el 27 de juny de 2016, i; FACULTAR el representant de Barcelona de Serveis Municipals, 

SA en la Junta General d’Accionistes d’Ecoenergies, Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 

l’Hospitalet, SA, per a què efectuï les actuacions necessàries encaminades a la plena efectivitat 

d’aquest 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 (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

7.-  (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 
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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. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/6011) Que el Govern municipal implementi una campanya, dotada pressupostàriament 

de forma suficient, per promocionar Barcelona com a ciutat de compres. Que, així mateix, el 

Govern municipal, des de Barcelona Turisme i amb la participació d'entitats que representin el 

comerç de la ciutat, projectin una campanya per a desenvolupar un model comercial de 

Barcelona diferenciat i propi, amb especial èmfasi en el comerç de proximitat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/6050) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 

Elaborar, en el termini de 3 mesos i de manera consensuada amb els eixos comercials de la 

ciutat, una proposta de campanya de promoció comercial de cara al proper Nadal que serveixi 

per enfortir el teixit comercial i a la millora de l'autonomia financera dels eixos. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/6056) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) 

Presentar una mesura de govern de promoció econòmica en el Ple del proper mes de maig que 

inclogui un pla de xoc amb les actuacions per a lluitar contra la venda i les activitats 

econòmiques il·legals a Barcelona. 2) Rebutjar la creació d'una cooperativa de manters i 

destinar els 800.000 euros anunciats com a previstos per a aquesta finalitat, a actuacions 

concretes per a la promoció del teixit comercial barceloní i la lluita contra el comerç il·legal.  

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/6019) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda modificar les ordenances fiscals per 

tal d'incloure-hi: 1) Una taxa per la utilització de l'espai públic en visites turístiques guiades. 2) 

Una taxa per utilitzar la via pública en el lloguer de bicicletes i altres vehicles de mobilitat 

personal. 3) Una taxa per l'ocupació de voreres i espai públic en general quan s'hi formen cues 

d'accés a recintes de concurrència pública (Sagrada Família, La Pedrera, Camp Nou, 

discoteques, etc.). 4) Una taxa per l'ús dels espais reservats per aparcaments d'autocars, gravant 

l'activitat i ús privatiu, així com regulant el nombre d'autocars turístics en determinades zones 

de la ciutat. Atès que, a diferència de les modificacions dels impostos locals, les taxes sí que 

són d'aplicació des de la seva aprovació i publicació, aquestes taxes s'inclouran abans de la 

revisió ordinària anual de les ordenances fiscals que pugui proposar el govern municipal. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

12.-  (M1519/6040) Demanem al Govern municipal que apliqui l'acord i es desplegui amb accions 

concretes i per tant, entri en vigor, el conveni ja signat el passat dia 7 de gener del 2016 entre 

Barcelona Medical Agency, Barcelona Centre Mèdic, la Generalitat de Catalunya i el Consorci 

de Turisme de Barcelona, per tal que sigui una mostra evident de cara a l'exterior de suport per 

aconseguir que Barcelona sigui la seu de l'Agència Europea del Medicament. 

 

13.-  (M1519/6041) Que se'ns faci entrega per escrit de l'import que suposaria retornar les plusvàlues 

que en realitat eren minusvàlues i que han pagat els barcelonins i barcelonines durant els últims 

quatre anys a la ciutat de Barcelona, desglossant els imports per anys, quin número de 

contribuents afecta a cada any, tipologia del contribuent (ciutadans particulars, grans tenidors, 

empreses immobiliàries, entre d'altres), termini en el què se'ls hi pagarà, i que s'obri l'oficina 

d'assessorament al ciutadà perquè aquests puguin fer les seves consultes i reclamar els imports 

corresponents. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/6012) Que el Govern municipal, davant l'inici de la temporada de major afluència 

turística de l'any, impulsi una campanya per protegir el comerç de proximitat de la competència 

deslleial que suposa la venda ambulant irregular en les seves diferents formes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/6051) Que la Mostra de Vins i Caves de Catalunya mantingui la seva ubicació actual, 

al passeig Lluís Companys, de cara a la seva edició d'enguany. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/6057) Que el Govern municipal expliqui com s'ha aplicat i quin és el destí del 

superàvit de la liquidació pressupostària del Grup Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2016. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/6013) En relació als plans d'ocupació que va anunciar el Govern municipal per a 

persones relacionades amb la venda ambulant irregular: - Quants plans d'ocupació continuen en 

actiu i quantes persones s'estan atenent ? - Quantes persones s'han atès en total d'ençà l'inici 

d'aquests plans, quantes persones s'han integrat posteriorment en el mercat laboral i quantes han 

pogut regularitzar la seva situació ? 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/6052) Quines mesures té previstes el Govern municipal per tal de minimitzar l'impacte 

de la venda ambulant irregular al carrer sobre el comerç de la ciutat, de cara a la temporada 

d'estiu ? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/6058) Quines són les mesures de recolzament al comerç i la restauració que el 1er 

Tinent d'Alcaldia va anunciar al sector en la reunió mantinguda el darrer 15 de març i com s'ha 

donat compliment a la "mesura de govern de suport i impuls a la restauració" anunciada el mes 

de juliol de 2016? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/6020) Sol·licitem conèixer el motiu pel que el regidor d'Empresa i Turisme rebutja les 

propostes de l'Associació Les Kellys de Barcelona en referència a una plataforma participativa 

sobre els drets laborals al sector de l'hostaleria, la petició de l'Ajuntament de l'internalització 

dels serveis externalitzats a la patronal del sector susdit i la participació de l'Associació en les 

cimeres i conferències que l'Ajuntament manté amb aquesta patronal, així com sol·licitem 

conèixer pe que no informen a l'Associació el que des de l'Ajuntament es realitza per millorar 

les condicions laborals en els sector de l'Hostalaria, malgrat els hi ha reclamat en diverses 

ocasions. 

 

21.-  (M1519/6021) Sol·licitem conèixer si l'Ajuntament de Barcelona en Comú i el PSC es planteja 

crear un mercat o mercats on venedors ambulants podrien realitzar allà la seva venda sense estar 

sotmesos a la pressió policial. De ser el cas, sol·licitem conèixer els tempos de posada en 

funcionament, els espais possibles, les característiques del mercat o mercats, així com qui 

estaria habilitat a utilitzar-lo i amb qui han treballat el projecte. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

22.-  (M1519/6042) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la sessió extraordinària de la Comissió d'Economia i Hisenda de 17 de maig de 

2016, amb el contingut següent: La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Que l’àrea de 

Consum s’integri a l’àrea de Comerç i Mercats. 2. Que el Govern municipal apliqui el Pla 

d’Impuls i Suport al Comerç 2013-2016, i comenci a treballar amb la revisió del mateix i/o la 

redacció d’un nou Pla de comerç fent que aixequi el mateix consens amb el sector i grups 

municipals i presentant-lo en aquesta Comissió. 3. Que el Govern municipal executi el Pla 

Estratègic de Mercats, establint un calendari i un pressupost de remodelacions de mercats. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/6059) 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 19 de gener de 2016: Instar 

al Govern municipal a rectificar i seguir promocionant la destinació sanitària d'excel·lència en 

benefici de la ciutat, potenciant el turisme amb les sinèrgies del model sanitari públic i privat, 

sempre que aquesta activitat mai no perjudiqui de cap manera la sanitat pública o l'atenció 

sanitària dels barcelonins o barcelonines. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


