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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  19 de gener de  2016 

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 de xoc 2015 d'Economia Cooperativa, Social i Solidària. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona (2014). 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (2015/214) APROVAR definitivament, d’acord amb l’article 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat, amb les 

modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Turisme integrada en la Gerència 

d’Ocupació, Empresa i Turisme; RESOLDRE les al·legacions presentades en tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb els informes de valoració de les 

al·legacions; informes tots que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a 

aquest acord; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 



 

Ref:  CCP 1/16 Economia i Hisenda 

v.  15/ 1/ 2016     14: 6 
2 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

4.-  (M1519/2250) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a cedir parades 

buides dels mercats municipals a entitats socials 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. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

5.-  (M1519/1983) Que el govern municipal estableixi una partida pressupostària destinada a 

facilitar les condicions de viabilitat econòmica de cooperatives, petites i mitjanes empreses, i 

autònoms concretament les següents: - Compensant l'impost sobre l'increment de valor de 

terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal) en transmissions de comerç i no únicament 

en el supòsit "mortis causa" entre familiars. - Augmentar la quantia del percentatge de 

bonificació que recull l'article 7 de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions quan 

es refereix a circumstàncies de foment de l'ocupació fins a la quantia màxima. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/2229) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) 

Impulsar la signatura d'un conveni amb CONSTA, la Fundació Privada per a l'Ordenació del 

Sector de la Construcció a Catalunya, per tal de garantir que les empreses del sector de la 

construcció i rehabilitació que operen a la ciutat ho facin, com a mínim, complint tots els 

requisits que regula el segell CONSTA. 2) Exigir la identificació del constructor que efectua les 

obres, en un lloc visible a on es faci l'obra, amb l'obligatorietat d'informar del nom de l'empresa, 

número de llicència i nom del promotor amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i 

la qualitat del servei. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/2236) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) Fer 

tot el necessari per evitar retards en l'execució i finalització del procés consultiu sobre horaris 

comercials per tal de garantir un escenari raonable de planificació al sector comercial de la 

ciutat durant aquest exercici 2016. 2) Lliurar als grups municipals durant aquesta sessió de la 

Comissió d'Economia i Hisenda els resultats i les conclusions obtingudes en la primera fase 

(consulta) del procés consultiu sobre horaris comercials. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/2242) Instar al Govern municipal a rectificar i seguir promocionant el turisme sanitari 

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

privat. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/2149) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de 

tres mesos un cens públic de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i 

immobles de la ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen 

de l'exempció del pagament de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi 

realitzen els dóna dret a tal exempció. Al seu torn realitzarà el càlcul del que s'estalvia l'església 

catòlica de pagar a dia d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels veïns i 

veïnes de la ciutat. També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'haja apropiat 

l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

10.-  (M1519/2251) Demanem al Govern municipal que s'adhereixi a l'acord de la creació de la 

marca "Barcelona Medical Destination", així com que es mantingui l'acord ja signat el passat 

dia 7 de gener entre Barcelona Medical Agency, Barcelona Centre Mèdic, la Generalitat de 

Catalunya i el Consorci de Turisme de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/2230) Estudiar la viabilitat de transformar l'actual CC El Centre de la Vila, al barri de 

la Vila Olímpica, en un mercat municipal. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/2237) Que el Govern municipal: - Ens informi sobre l'estat d'execució de l'encàrrec 

extern per a l'elaboració d'un estudi sobre la creació d'un fons per a possibles adquisicions de 

comerços emblemàtics, singulars i culturals en zones amb risc de monocultiu comercial. - Ens 

lliuri l'informe durant aquesta sessió de la Comissió d'Economia i Hisenda, en cas que l'informe 

ja estigui realitzat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/2243) Que el Govern municipal ens informi sobre l'import del deute vençut i no vençut 

del Grup Generalitat de Catalunya amb el Grup Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 

2015, detallat per concepte, any d'antiguitat i organisme deutor; així com que s'actualitzi 

l'informe corresponent a 31 de desembre de 2015 en la web de la Transparència de l'Ajuntament 

i que se'ns lliuri còpia escrita en aquesta Comissió. Sol·licitem que se'ns lliuri còpia per escrit 

de la resposta al prec formulat. 

 

14.-  (M1519/2244) Que se'ns faciliti el grau d'execució de cadascuna de les dotacions econòmiques 

de la modificació de crèdit de 101,6 milions d'euros aprovada en la sessió de 30 d'octubre del 

Plenari Municipal, especificant l'import, pressupostat, disposat, obligat i pagat, fins a 31 de 

desembre de 2015 i fins a dia d'avui; així com l'import i el concepte pagat per part dels 

organismes o empreses municipals a tercers en el cas d'haver rebut transferències a càrrec 

d'aquesta modificació de crèdit; i, per últim, l'import de les dotacions econòmiques que no s'han 
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pogut gastar en els conceptes de la modificació pressupostària, la raó per la qual no s'ha pogut 

fer efectiva, i quin ha estat el seu destí final. Sol·licitem que se'ns lliuri còpia per escrit de la 

resposta al prec formulat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/2252) Quin és l'import total que s'ha rebut de la taxa turística pel 2015? S'ha executat 

el 100% d'aquest import? Quin és l'estat de negociació dels 2 milions d'euros extraordinaris que 

l'Ajuntament i la Generalitat van negociar durant el 2015? Quin és el contingut del Conveni i 

quins són els requisits dels projectes que es podran finançar amb aquests 2 milions d'euros? 

Quin import de la taxa turística s'ha destinat al Circuit de Catalunya pel 2015, i quin es 

destinarà pel 2016, 2017, 2018? Demanem còpia del conveni durant el transcurs de la Comissió. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

16.-  (M1519/1981) La inversió per al Pla de Barris de Barcelona de 150 milions de euros està ja 

incorporada i prevista en el programa d'inversions del projecte de Pressupost, o requerirà d'una 

partida addicional?  

 

17.-  (M1519/1982) Existeix justificant que Barcelona Activa hagi assumit competències de Turisme 

de Barcelona, i quin és el paper que tindrà Barcelona Activa en aquest àmbit? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/2231) Quan presentarà el Govern municipal els resultats del procés participatiu sobre 

els horaris comercials a les zones turístiques de la ciutat i quin calendari té previst de cara a 

adoptar una posició sobre aquest assumpte? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/2238) Quina és la justificació i la posició del Govern municipal sobre els nous imports 

acordats per Comissió de Govern pel Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Circuits de 

Catalunya, SL per a la col·laboració en l'àmbit de la promoció del món del motor, la projecció 

internacional de Barcelona i la promoció econòmica al voltant del Circuit de Barcelona-

Catalunya? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/2150) Sol·licitem conèixer la quantitat econòmica que el consorci Turisme de 

Barcelona aportava en aquest conveni, així com si s'exigirà la derogació immediata d'aquest 

conveni i la dimissió dels responsables de la signatura d'aquest conveni sense coneixement dels 

responsables polítics de l'Ajuntament? 

 

21.-  (M1519/2151) Aquesta licitació a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona es 

va acabar el mes de desembre de 2015 i donat que el tancament, revisió i supervisió de 

justificació d'aquesta recau al govern municipal actual, sol·licitem saber quines són les accions 

que pensa prendre tenint en compte els punts exposats, que la Cambra participa en diferents ens 

municipals i que aquest servei es podria realitzar mitjançant gestió directa? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/2253) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 17 de novembre de 2015, amb el contingut 

següent: 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. 

 

VI) Mocions 


