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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  19 de setembre 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.-  Actuacions en turisme i comerç arran de l’atemptat del passat 17 d’agost. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/6818) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar compte de 

les mesures portades a terme pel govern municipal per protegir l'industria turística de Barcelona 

i combatre la turismefòbia. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (02 OF 2017-FB) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici de 

2017 i successius de les Ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre Béns Immobles; OF 

1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes 

per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, aprovades provisionalment pel Plenari 

del Consell Municipal de 21 de juliol de 2017, en el sentit dels informes que figuren a 

l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de 

les Ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre Béns Immobles; OF 1.2. Impost sobre 

vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre 

de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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4.-  (EM 2017-06/13) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de la societat 

privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per tal d’actualitzar el seu 

objecte social en el sentit que consta en l’expedient i de declarar-la mitjà propi i servei tècnic de 

l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen, 

aprovat inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, de 20 de juny de 2017. PUBLICAR 

el present acord i el text de la modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

FACULTAR indistintament, el President i el Secretari de Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(BSM)  per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 

acord. 

 

5.-  (2017/144) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de 

Barcelona. PUBLICAR el present acord i el text aprovat al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

6.-  (E.09.6025.17) MODIFICAR, l’acord del Plenari del Consell Municipal aprovat en sessió 

ordinària de 5 de maig de 2015, relatiu a la cessió d’ús privatiu gratuïta a favor de la Generalitat 

de Catalunya, d’uns locals de propietat municipal ubicats al carrer Sas núm. 35-39, i la clàusula 

primera de les seves condicions reguladores, d’acord amb el document annex, en el sentit que 

els locals destinats a la ubicació de l’Escola de Formació d’Adults del Bon Pastor, són els núm. 

3, 4, 5 i 6, restant vigents la resta de condicions reguladores aprovades a l’esmentat acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  (E.01.6036.16) ADJUDICAR,  com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la societat 

Standard Aliments Shop, SL (CIF núm. B-62999669), la concessió de l’ús privatiu de domini 

públic del local “A” situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, amb subjecció al Plec de 

clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda 

del Consell Plenari, de 21 de març de 2017 i les propostes derivades de la seva oferta; 

REQUERIR-LA perquè en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord 

constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva que preveu la condició novena del 

Plec, per import de 989,42 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a 

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

 

8.-  (E.01.6037.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, al senyor 

Eusebio Ferrer Carmona (NIF 36.360.423-E), la concessió de l’ús privatiu de domini públic del 

local “B” situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, amb subjecció al Plec de clàusules 

reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell 

Plenari en sessió de 21 de març de 2017 i les propostes derivades de la seva oferta; 

REQUERIR-LO perquè en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord 

constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva que preveu la condició novena del 

Plec, per import de 984,59 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a 

realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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9.-  (E.01.6038.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, al senyor 

José Luis Soler Biedma (NIF núm. 36.903.452-K), la concessió de l’ús privatiu de domini 

públic del local “C” situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, amb subjecció al Plec de 

clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda 

del Consell Plenari de 21 de març de 2017 i les propostes derivades de la seva oferta; 

REQUERIR-LO perquè en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord 

constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva que preveu la condició novena del 

Plec, per import de 1.818,19 euros; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per 

a realitzar 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 Demòcrata: 

 

10.-  (M1519/6838) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Endegar una campanya de promoció internacional per compensar els possibles efectes negatius 

que l'atemptat hagi pogut crear a la imatge de la ciutat de Barcelona com a destinació turística. 

2.- Implementar de forma immediata accions de promoció econòmica específiques per 

revitalitzar el comerç i la restauració de les zones afectades per l'atemptat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/6819) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal, amb la 

participació dels principals agents i representants del comerç de Barcelona i els grups 

municipals, elabori una campanya per dinamitzar i recolzar l'activitat dels eixos i entorns 

comercials de la ciutat que són sensibles de ser objectiu d'atemptats terroristes, amb la finalitat 

d'evitar possibles pèrdues d'un sector tan important de l'economia de la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/6831) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a no 

col·laborar amb l'Agència Tributària de Catalunya per ingressar i cedir tributs no cedits que 

recaiguin en el propi Grup Ajuntament o en persones físiques i/o jurídiques de Barcelona, ni 

amb mitjans tècnics ni humans, i a vetllar perquè es compleixi la legalitat també a l'àmbit de 

recaptació i obligacions tributàries, i informi als contribuents de les seves obligacions i 

responsabilitats legals en matèria d'impostos, per evitar perjudicis als ciutadans i les empreses 

ubicades a Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/6807) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- 

Iniciar els tràmits per tal de reclamar el pagament de l'IBI a les escoles i centres educatius que 

actualment es beneficien de l'exempció per motius religiosos i de culte malgrat dur a terme 

activitats econòmiques. 2.- Presentar en el termini de dos mesos un informe a la Comissió 

d'Economia i Hisenda amb la relació de centres educatius que han gaudit de l'exempció de l'IBI 
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malgrat no tenir-hi dret, de les quotes deixades d'ingressar, prescrites i no prescrites, amb els 

corresponents imports. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/6811) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Condemnar la falta de previsió i la incompetència del govern espanyol a l'hora d'evitar la 

situació de col·lapse que durant el mes d'abril va patir l'Aeroport de Barcelona, arran del canvi 

en la normativa europea que regula el control de passaports, així com la gestió dels episodis de 

vaga (parcials i totals) dels serveis de seguretat que s'han produït aquest mes d'agost. Uns fets 

que han alterat el funcionament de l'Aeroport, generant perjudicis a milers de passatgers i 

perjudicant seriosament l'activitat econòmica i turística de la ciutat, així com la seva imatge. 2.- 

Reprovar la gestió d'AENA a l'Aeroport del Prat, on les seves polítiques de maximització de 

beneficis i externalització de serveis a baix cost han generat múltiples conflictes. A banda de 

licitacions de dubtosa raonabilitat tècnica, fins i tot en qüestions tan sensibles com la seguretat 

aèria. 3.- Que l'Ajuntament lideri una reunió amb les institucions responsables de la gestió de 

l'Aeroport, ajuntaments i agents econòmics amb l'objectiu d'abordar l'estat actual del conflicte 

laboral i evitar possibles nous episodis de vaga de cara a aquesta tardor. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/6839) Que el govern municipal es comprometi a fer un seguiment exhaustiu de les 

obres dels magatzems El Indio amb la finalitat de mantenir tots els elements característics 

d'aquest establiment, així com implementar de forma activa i eficient el Pla especial de 

protecció de la qualitat urbana Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic en el 

conjunt de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/6820) Que el govern municipal faciliti a tots els grups municipals un llistat del nombre 

d'empreses que han traslladat la seva seu fora de Barcelona per sectors i tipologies de les 

mateixes, així com les raons que hagin indicat per a la deslocalització de les seves seus. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/6812) Que el govern municipal estableixi espais de diàleg i participació amb els 

comerciants de l'entorn de la Ronda Sant Antoni, de cara a incloure les opinions i aportacions 

del sector comercial en el projecte de reforma d'aquesta via amb una important activitat 

comercial. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/6832) Que el govern municipal informi sobre l'impacte pressupostari de les 

subvencions que el Grup Ajuntament de Barcelona ha atorgat a l'Assemblea Nacional Catalana 

(ANC) i a Òmnium Cultural en cadascun dels anys des de 2012 fins al 2017, especificat per 
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import, entitat beneficiària, entitat de l'Ajuntament i any, quantitats concedides i ja justificades 

per exercicis, etc, i que ens lliuri la documentació justificativa de les despeses a càrrec de la 

subvenció i l'accés complet a cadascun dels expedients. 

 

19.-  (M1519/6833) Que el govern municipal informi sobre l'import que seria susceptible de retorn 

per l'impost de plusvàlua a dia d'avui, principalment pels casos de minusvàlues en les vendes de 

béns immobles, i que realitzi el seu pagament immediatament i actuant d'ofici. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/6840) Quins és el total de parades buides o tancades (sense activitat) dels mercats 

municipals de Barcelona en els últims dos anys? Quantes han estat amortitzades? Tenen 

intenció de desenvolupar algun pla per incentivar que les parades tancades tornin a obrir a curt 

o mig termini? Demanem la resposta distribuïda per mercat i any i sigui facilitada per escrit en 

el transcurs de la Comissió. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/6821) Ha rebut el govern o la Corporació municipal o el propi Institut Municipal 

d'Hisenda algun tipus d'instrucció, prec o recomanació per part de l'Agència Tributària Catalana 

? Pretén respecte als tributs i taxes municipals algun tipus de col·laboració o relació 

l'Ajuntament de Barcelona amb l'Agència Tributària Catalana ? Acatarà el govern municipal les 

instruccions del Ministre d'Hisenda respecte l'Agència Tributària Catalana ? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/6813) Quines mesures està duent a terme el govern municipal per tal de fomentar la 

implantació de pimes i iniciatives d'economia cooperativa, social i solidària en el marc del 

Districte 22@ i evitar l'expulsió d'aquelles que hi estan situades a causa de l'augment dels preus 

dels lloguers d'oficines? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/6841) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec aprovat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda de 18 d'abril de 2017, amb el contingut següent: (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. 

 

VI) Mocions 

VII) Declaració Institucional 


