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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  19 d'abril de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 16 de febrer i de 22 de març de 2016 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/3146) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de Comerç per 

explicar quin és el seu capteniment sobre la Taula de Ciutat per l'abordatge de la venda 

ambulant irregular a l'espai públic i les seves conclusions, així com que ens informi de quantes 

sancions s'han imposat als consumidors i quants decomisos s'han fet als venedors fins a dia 

d'avui. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (3-010/2016) RESOLDRE les al·legacions presentades i APROVAR definitivament la 

modificació de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, consistent  en crèdits extraordinaris per import de 

106.682.284,15 euros i suplements de crèdit per import de 168.789.525,84 euros finançats 

ambdós amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del 

Pressupost 2015 (153.161.763,29 euros) i amb capítol 9 d’ingressos (122.310.046,70 euros) i 

transferències de crèdit per import de 96.181.184,29 euros, de conformitat amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referències comptables 

16020490,16020590,16020690, 16020790 i  16020890; APROVAR la modificació de les bases 

d’execució vint-i-vuitena –Contractes menors, Quarantena- Procediment negociat i Quaranta-
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quatrena- Fons de Contingència, del Pressupost Prorrogat 2015 per a l’exercici 2016, segons 

annex que consta a l’expedient; i AUTORITZAR als Presidents dels Organismes Autònoms 

Municipals a utilitzar com a fons de finançament pel pagament de les despeses de personal 

corresponents a la execució de la sentència de l’1% el Romanent de Tresoreria per a Despeses 

Generals de cada organisme, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, el que minorarà 

la quantia de 153.161.763,29 € esmentada anteriorment i PUBLICAR aquest acord en el 

Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

4.-  (F-1603) APROVAR el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2016-2017 de l’Ajuntament de 

Barcelona (Exp. F-1603) que s’annexa, en virtut de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva tramesa als òrgans competents 

de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva aprovació. 

 

5.-  (EM 2016-04/5) 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 2015, 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 2015 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de 

resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2015, segons consta en document annex. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (E.01.6005.16) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

de la finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos Musicales, SL” 

(CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions de “Arteria Promociones 

Culturales, SRL”; REQUERIR-LA perquè en el termini de 15 dies des de la notificació del 

present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 330.000,00 euros, 

de conformitat amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús 

privatiu, com actual titular de la mateixa; PRORROGAR el contracte per un termini addicional 

de 5 anys; FORMALITZAR el contracte corresponent; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

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

 

7.-  (E.11.6000.16) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Direcció de Serveis 

de Gestió Econòmica del Patrimoni i de la Direcció de Serveis Jurídics del Patrimoni, que 

s’adjunten a efectes de motivació, les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública 

del Plec de clàusules reguladores per a la concessió per a la conservació, subministrament, 

instal·lació, i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la ciutat; 

ESMENAR en el sentit indicat dels esmentats informes el Plec de clàusules reguladores; 

APROVAR-LO definitivament; CONVOCAR la concurrència pública mitjançant procediment 

obert per a la seva adjudicació; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 

 



 

Ref:  CCP 4/16 Economia i Hisenda 

v.  15/ 4/ 2016     14: 50 
3 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

8.-  (M1519/3147) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que es reprenguin les 

convocatòries de la Taula de Seguiment del Pla de Locals com a òrgan de seguiment de les 

cessions de locals fetes per l'Ajuntament. 2. Que s'entregui als grups trimestralment un informe 

de totes les cessions de propietats municipals fetes pel Govern, així com els acords verbals amb 

entitats que ocupen propietats municipals. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

9.-  (M1519/3109) Que el Govern municipal impulsi la creació d'una comissió mixta per a la 

fiscalització i control de la quantitat del deute de la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de 

Barcelona. Que en aquesta comissió estigui representats tots els grups presents al consistori 

barcelonès. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/3125) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Adherir-se a la campanya de la Plataforma per la Fiscalitat Justa i Intermón Oxfam, "Zona lliure 

de paradisos fiscals", comprometent-nos a fer els passos necessaris per assegurar que els 

concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en 

detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per fer frau. 2. Estudiar, detectar i 

activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d'empreses privades per 

prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formi part de 

la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d'acord amb la resolució del Parlament de 

Catalunya del 19 de juny de 2015. Això es farà sempre tenint en compte i d'acord a les lleis 

actuals de competència. 3. Comprometre's a prendre les mesures de transparència que permetin 

fer públic la documentació presentada per les empreses que optin a concursos públics, on es 

detalli la seva presència a paradisos fiscals i país per país, i la xifra de negocis a cadascun 

d'aquests territoris. Sempre tenint en compte i d'acord a les lleis de transparència i protecció de 

dades. 4. Avançar en la tramitació de les disposicions legals necessàries per a l'articulació 

d'aquestes mesures en el termini màxim d'un any des de l'aprovació d'aquesta Proposició. 

Aquestes mesures i disposicions legals s'hauran d'incloure en els criteris de contractació de 

l'Ajuntament de Barcelona. 5. Col.laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats 

lliures de paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una Fiscalitat Justa i Oxfam 

Intermón, de cara a establir bones pràctiques d'actuació i millores en els concrecions jurídiques 

i legals derivades d'aquests compromisos. 6. Fer públic el compromís d'aquesta proposta de 

resolució a la ciutadania, a la Plataforma per a una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a 

Oxfam Intermón, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió 

d'Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Hisenda espanyol i al govern de la 

Generalitat i de l'Estat espanyol.  
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Del Grup Municipal PSC: 

 

11.-  (M1519/3132) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Declarar Barcelona com a ciutat 

contrària a les pràctiques d'evasió i elusió fiscal i impulsora de conductes fiscals responsables. 

2. Estudiar, detectar i activar (d'acord amb la Moció 223/X del Parlament de Catalunya del 19 

de juny de 2015) els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d'empreses 

privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social o societats que formin part de la 

matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, atès que el marc legal vigent de contractació 

pública no estableix aquesta causa com a motiu de prohibició per a contractar. 3. Instar al 

Govern a demanar un informe jurídic que , a part d'avaluar els mecanismes descrits en els punts 

antenirors, avaluï els marges d'actuació que té el Consistori per poder exigir i fer públic la 

documentació sobre responsabilitat fiscal (presència a paradisos fiscals, xifra de negocis i 

contribució fiscal a cadascun dels països on opera, etc.) presentada per les empreses licitadores 

amb el Grup Ajuntament de Barcelona. 4. Traduir aquests compromisos en l'impuls dels 

mecanismes normatius necessaris per a la seva articulació efectiva i presentar-lo en aquesta 

Comissió d'Economia i Hisenda en el termini màxim de sis mesos. 5. Fer públic el contingut 

d'aquesta proposició a la ciutadania de Barcelona, als Grups parlamentaris del Parlament de 

Catlaunya i del Congrés dels Diputats, als Governs de la Generalitat i de l'Estat així com a les 

organitzacions de referència d'aquest àmbit com, entre d'altres, la Plataforma per una fiscalitat 

justa ambiental i solidària, Oxfam Intermón o Transparència internacional. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/3138) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. que el President de l'Institut 

Municipal d'Hisenda mantingui una reunió amb els treballadors i treballadores de la Divisió de 

"Relacions amb el Contribuent" de l'Institut Municipal d'Hisenda abans d'un mes, per escoltar la 

problemàtica existent en el dimensionament de la plantilla d'aquesta Divisió i proposar 

solucions concretes i consensuades amb el personal afectat que ajudin a millorar la gestió 

tributària de Barcelona. 2. Que es reformuli la valoració del SOM en relació a la Divisió de 

"Relacions amb el Contribuent" per millorar el seu reconeixement professional i possibilitar un 

millor dimensionament d'aquesta Divisió. 3. Dimensionar la plantilla d'aquesta Divisió 

adequadament per garantir que el personal pot fer la seva tasca en els condicions correctes i 

amb la finalitat de millorar les condicions laborals d'aquest organisme municipal i l'atenció 

tributària als barcelonins i barcelonines. 4. Dotar els mitjans informàtics (software i hardware) 

adequats, amb l'acompanyament dels cursos de formació corresponents, per a que els 

treballadors d'aquesta Divisió puguin desenvolupar les seves tasques de la manera més eficaç i 

eficient possible, i així millorar la gestió tributària de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/3114) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Que la formació prèvia que 

es realitzi a les persones seleccionades per part de Barcelona Activa sigui remunerada. Així 

mateix, que es publiqui quin programa formatiu hauran de seguir. Segon.- Que es modifiquin 

les ofertes ja publicades, aclarint, a cadascuna d'elles, quin nombre de places corresponen a 

contractes eventuals i quantes a indefinits i quantes a jornada completa i quantes a jornada 

parcial. Tercer.- Que la contractació mínima sigui del 75% del temps màxim establert, amb un 

sou mínim de 1.000 euros nets/mes per aquesta jornada laboral. Que s'especifiqui els contractes 

eventuals en quant temps passaran a contractes indefinits. Quart.- Que es garanteixi la 

perspectiva de gènere en la contractació de personal. En aquest sentit, el mínim de dones 
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contractades hauria de representar el 50% del total i també representant com a mínim el 50% en 

les places de responsabilitat. Cinquè.- Que es vetlli per la contractació preferentment  de joves 

residents al Districte de Sants-Montjuïc. Sisè.- Que s'aclareixi en l'oferta laboral publicada si 

cada persona contractada disposarà d'un lloc de treball fix o serà rotatori. Setè.- Que s'aclareixi 

en l'oferta laboral quin serà el conveni col·lectiu aplicable a aquest personal. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

14.-  (M1519/3148) Que el govern municipal proclami el dia 12 de maig, Sant Pancraç, com el Dia 

del Comerç de Proximitat traslladi aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

15.-  (M1519/3107) Que el Govern municipal reclami a la Generalitat de Catalunya un llistat 

d'immobles de la seva propietat a la ciutat que no estiguin en ús i el traspàs de titularitat dels 

mateixos, amb la finalitat de reduir l'import de deute que aquesta manté amb l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/3126) Que l'Ajuntament de Barcelona, de forma coordinada amb el Consell Econòmic 

i Social de Barcelona, endegui un procés de reforma dels Estatuts i del Reglament de l'entitat 

que garanteixin la participació de tots els agents representatius empresarials, patronals i 

d'entitats d'economia social i solidària com a membres de ple dret dels òrgans del Consell 

Econòmic i Social de Barcelona. 

 

17.-  (M1519/3127) Que el govern municipal es comprometi a incentivar la col·laboració amb 

l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona per tal que els alumnes del Cicle Formatiu 

de Grau Superior de "Guia, Informació i Assistència Turístiques" duguin a terme mòduls 

professionals de formació en centres de treball a les Oficines d'Informació de Turisme de 

Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

18.-  (M1519/3149) 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? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

19.-  (M1519/3108) Quins nous negocis han utilitzat el servei de suport en els tràmits necessaris per 

a la constitució d'empreses de Barcelona Activa durant el primer trimestre de 2016? Quines van 

ser aquestes mateixes xifres durant el mateix període dels anys 2014 i 2015? 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/3133) Quin és el nombre de persones que han estat seleccionades (i finalment inserides 

al mercat de treball) per Barcelona Activa mitjançant els processos de contractació pública 

responsable amb criteris socials i ambientals de l'Ajuntament de Barcelona? Sol·licitem que 

aquesta informació sigui presentada en aquesta Comissió a nivell trimestral i anual. 

 

21.-  (M1519/3134) Quina és l'opinió del govern municipal sobre l'anunci del ModaFAD que 

planteja la finalització de les seves activitats de promoció dels nous dissenyadors de moda de la 

ciutat i quines són les mesures que pensa impulsar el Govern en aquest àmbit ? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/3139) Ha fet o pensa fer el govern municipal alguna gestió per ingressar els tributs que 

recapta l'Ajuntament de Barcelona a l'Agència Tributària de Catalunya, i com està 

desenvolupant el Conveni Marc amb l'Agència Tributària de Catalunya? En cas afirmatiu, 

detallar quines gestions tècniques o polítiques s'han fet. 

 

23.-  (M1519/3140) Quants béns immobles no residencials s'han vist afectats per l'augment d'un 10% 

o d'un 20% en la quota de l'Impost sobre béns immobles a la ciutat en l'exercici 2016, detallats 

per ús en ambdós casos, i quin és l'increment d'ingrés pressupostat per aquest concepte? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/3115) Sol·licitem conèixer si el govern municipal té plantejat incloure en els projectes 

tècnics de remodelació dels mercats municipals espais de ludoteca, espais d'alletament i 

canviadors, aprofitant les obres actuals, així com si ha planificat adaptar els mercats municipals 

a les necessitats de la vida quotidiana per afavorir les tasques de cures i reproductives? 

 

25.-  (M1519/3116) Tenint en compte que l'aposta per la Copa Ryder de 2022 es pot emmarcar en la 

promoció de la Marca Barcelona sol·licitem conèixer a què es correspon aquest préstec, quines 

despeses s'han de cobrir amb aquests diners i quin ha estat el total de diners que l'Ajuntament ha 

invertit en la candidatura d'un torneig de golf que s'havia de disputar a 100 quilòmetres de 

Barcelona ? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

26.-  (M1519/3150) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 22 de març de 2016, amb el contingut 

següent: (M1519/2899) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Convocar per la primera 

setmana d'abril un Consell d'Administració extraordinari monogràfic per tractar els temes 

laborals esmentats anteriorment. 2. Que abans de la celebració del Consell d'Administració de 

Barcelona Activa, es faci entrega als seus Consellers de l'Informe de Recursos Humans, de les 

darreres contractacions fetes, tal i com s'ha compromès el Govern Municipal durant la 

celebració del Consell d'Administració del 16 de març del 2016. 3. Aturar l'adjudicació de la 

licitació número d'expedient 06/16 "Serveis d'assistència tècnica per a la conceptualització i el 

desenvolupament d'un procés de reorientació i nou model per a Barcelona Activa", fins a no 

conèixer amb exactitud l'objecte de la licitació. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/3141) 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 22 de març de 2016: 

(M1519/2892) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a 

presentar un informe econòmic, elaborat per expert independent, en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia sobre l'impacte de les mesures municipals en matèria de turisme en 

l'economia de la ciutat (moratòria d'allotjaments turístics actual i possible futura, i Pla Especial 

Urbanístic d'Allotjaments Turístics, PEUAT), especialment els efectes en l'inici o 

desenvolupament d'activitats empresarials, creació de llocs de treball, la inversió a la ciutat i la 

hisenda municipal, tant a nivell directe com indirecte i tenint en compte els projectes perduts i 

els litigis judicials. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

28.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la Dieta Mediterrània. 

 

 


