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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  18 d'octubre de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i de la sessió ordinària de 20 de setembre 

de 2016. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Transició cap a la Sobirania Tecnològica. Pla "Barcelona Ciutat Digital". 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Activitat Turística. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/4331) Que comparegui el Segon Tinent d'Alcaldia per retre comptes dels resultats 

assolits durant la seva estada a Londres, així com donar compte de les fites assolides i que 

s'hagin pogut avançar respecte al pla que va presentar en la Comissió d'Economia i Hisenda en 

data 20 de setembre i en concret, les fites assolides i tasques fetes respecte a atraure l'Agència 

Europea del Medicament. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (01 OF2017) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i successius 

de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns 

immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre 

l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats 
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econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per 

serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; 

núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors 

de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de 

mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a 

animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 

especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i cremació; núm. 3.10. Taxes per la 

utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes 

per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes 

per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; 

núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització 

privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa 

o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de 

serveis de telefonia mòbil; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals de les vies 

públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a informació pública 

per un termini de trenta dies hàbils. 

 

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 CIU: 

 

5.-  (M1519/4332) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal obri de 

forma imminent el diàleg i converses amb tots els grups municipals del consistori, sense cap 

exclusió, anteposant els interessos de la ciutadania, amb l'objectiu de consensuar i pactar un 

pressupost expansiu pel 2017 que garanteixi els recursos necessaris per a la prestació de serveis, 

així com garantir la màxima potència inversora que de forma equilibrada s'expandeixi per a tots 

els districtes de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

6.-  (M1519/4318) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal, en el 

termini màxim d'un mes i paral.lelament a la presentació del projecte de pressupost, el Pla 

d'Inversió Municipal (PIM), amb l'objectiu de poder valorar la seva afectació en els comptes 

municipals, facilitant el debat i la participació de la ciutadania i dels Grups Municipals. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/4315) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a crear, en 

el marc de Barcelona Activa, un comitè permanent vinculat al sector dels videojocs i dels jocs 

aplicats, que agrupi a tots els agents implicats en aquest sector i es comprometi a: - Coordinar 

accions concretes de promoció, impuls del sector i diàleg entre els agents que el conformen. - 



 

Ref:  CCP 12/16 Economia i Hisenda 

v.  14/ 10/ 2016     10: 59 
3 

Definir les estratègies a seguir per tal de consolidar la nostra ciutat com a pol d'atracció d'aquest 

tipus d'indústria a nivell mundial. - Crear la figura d'un referent tècnic per part de l'Ajuntament 

de Barcelona que esdevingui l'interlocutor de referència de cara al sector. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/4321) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a iniciar 

immediatament el procés participatiu de ciutat i districtes i les negociacions amb els grups 

polítics municipals sobre el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2017, sobre la 

base de prioritzar la despesa en els àmbits d'atenció social, creació d'ocupació estable i de 

qualitat, dotació d'habitatge i urbanisme de barri, especialment en els districtes més deprimits 

de la ciutat, i a partir d'incorporar mesures de reducció de la despesa innecessària d'acord amb 

un Pla d'optimització dels recursos del Grup Ajuntament per al període 2017-19. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/4327) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar a la Presidència de TMB, 

Mercedes Vidal, a rescindir el contracte entre l'empresa pública Transports de Barcelona SA i el 

consorci públic-privat Turisme de Barcelona que l'any passat va reportar 4M euros a aquest 

últim per continuar promocionant el turisme a la ciutat i, en conseqüència, es destinin tots els 

beneficis del Bus Turístic que, actualment, van dirigits al consorci públic-privat a rebaixar els 

preus del transport públic. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

10.-  (M1519/4319) Que el Govern municipal augmenti a 15 el número d'inspectors, amb l'objectiu 

de dotar de majors recursos a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/4316) Que el Govern municipal es comprometi, d'acord amb les Seccions Sindicals 

membres del Comitè d'Empresa de Barcelona Activa, a acordar i implementar la mesura més 

adient per tal de garantir l'estructuració de la plantilla en situació irregular de Barcelona Activa 

abans de la finalització de l'any 2016. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/4333) Quin import s'ha dipositat en comptes d'entitats de banca ètica, en quines 

condicions, en quin tipus de comptes i en quina data s'han dipositat? 

 

13.-  (M1519/4334) Quin és el balanç que en fa el govern d'acord amb la campanya informativa que 

es va planificar i quina campanya s'ha planificat pels següents anys? 
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Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/4320) Quantes persones han estat beneficiades pel programa "Barcelona es 

compromet" dels diferents col·lectius als que va adreçat aquest programa: majors de 40 anys 

amb més de 12 mesos en situació d'atur, persones amb especials dificultats d'inserció i joves? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/4317) Quines mesures i actuacions té previst implementar el Govern municipal de cara 

a la campanya de Nadal? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/4322) Quina opinió té el Govern municipal sobre la propera obertura de l'Outlet de 

Viladecans i quin és l'impacte previst per a la ciutat de Barcelona? 

 

17.-  (M1519/4323) Quines inversions té previst realitzar al Port Fòrum Sant Adrià, detallades per 

actuació i dotació econòmica prevista? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/4328) Pensa l'Ajuntament de Barcelona continuar fomentant el treball juvenil en 

empreses com McDonalds, Ikea, Carrefour o Decathlon, promocionant d'aquesta manera feina 

precària, temporal i mal retribuïda i convertint així l'empresa municipal Barcelona Activa SAU 

SPM en font de treball temporal al servei de multinacionals? 

 

19.-  (M1519/4329) El Govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC es pensa responsabilitzar 

de la situació convocant una sessió extraordinària del Consell d'Administració de Barcelona 

Activa SAU SPM per informar de la solució acordada amb la representació legal de la plantilla 

per eliminar la precarietat contractual del personal d'aquesta empresa municipal abans de 

finalitzar l'any 2016? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

20.-  (M1519/4335) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 19 de gener de 2016, amb el contingut 

següent: La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a cedir, de forma 

temporal i amb les mateixes condicions de cànons i obligacions que la resta, parades buides dels 

mercats municipals a entitats socials sense afany de lucre de la ciutat per promoure la 

comercialització de productes de proximitat, i "Km 0", així com d'empreses locals amb valor 

afegit de productors d'arreu de Catalunya, o producte d'elaboració propi, no necessàriament 

alimentari, sense trencar l'equilibri d'oferta comercial del mercat, i ajudant a aquestes entitats a 

fer un estudi de viabilitat. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/4330) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 16 de febrer de 2016, amb el contingut 

següent: La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Articular un espai de participació dels 

diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar les propostes concretes de 

pressupostos que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de les dones i el 

col·lectiu LGTBI. 2.- Generar una Comissió que participi en el disseny de les eines per avaluar 

l'impacte de gènere (dones i LGTBI) de l'execució del pressupost municipal, vinculada si 

s'escau al comissionat de transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per 

personal tècnic de l'Ajuntament així com per dones provinents de col·lectius feministes i 

LGTBI i moviments socials. 3.- L’ajuntament, de forma progressiva, desenvoluparà els 

següents indicadors i informarà aquesta comissió sobre la seva evolució: 3.1. Avaluació de 

polítiques amb perspectiva de gènere: Determinació de l'impacte de les polítiques públiques i 

les corresponents assignacions pressupostàries en els desigualtats de gènere, establint una 

vinculació entre aquestes i els seus efectes en l'increment, reducció o manteniment de les 

desigualtats; 3.2. Anàlisi d'incidència de la despesa pública desagregada per sexe: Estimació de 

la utilització i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i dones, mesurant el cost 

unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest cost pel nombre d'unitats utilitzades per 

diferents grups d'hores i de dones; 3.3. Anàlisi d'incidència dels ingressos públics desagregats 

per sexe: Valoració de la contribució dels homes i les dones en els impostos, tant directes com 

indirectes, mitjançant el càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup; 3.4. 

Avaluació de beneficiaris desagregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i cobertura de 

necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i sondeigs que revelin si 

la despesa pública reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la provisió de serveis públics 

cobreix les seves necessitats; 3.5. Anàlisi desagregada per sexe de l'impacte del pressupost en 

l'ús dels temps: Especificació de la relació entre les assignacions pressupostàries i el seu efecte 

en l'ús del temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per tal de posar 

de manifest les implicacions macroeconòmiques del treball no remunerat i la importància de la 

reproducció social dins l'economia; 3.6. Marc de política econòmica a mitjà termini amb 

perspectiva de gènere: Anàlisi de l'impacte de gènere en els models macroeconòmics a mig 

termini, i incorporació de la perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i nous 

models que l'incloguin; i 3.7. Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: 

Desagregació del pressupost total i de les despeses de les regidories en categories rellevants de 

gènere i anàlisi de les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres 

instruments. 

 

VI) Mocions 

 

 


