
 

Ref:  CCP 10/17 Economia i Hisenda 
v.  11/ 10/ 2017     14: 33 

1 

 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  19 d'octubre 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla Digital de Barcelona: digitalització oberta i programari lliure. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/6987) Que comparegui el màxim responsable polític del Govern per donar compte de 

la situació en que es troba el mercat de l'Abaceria i quin és el calendari d'execució de la seva 

remodelació. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (DPPF-01 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 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 

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 
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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, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 

presentar les reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la 

modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

4.-  (F1707) AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un Contracte 

de Finançament per import de 59 milions d’euros amb el Banc de Desenvolupament del Consell 

d’Europa (CEB), d’acord amb les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 23% 

del cost de la inversió en la construcció de 23 promocions d’habitatge públic destinat a lloguer 

social. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (E.05.6044.16) EXTINGIR de mutu acord el dret de superfície constituït a favor de la Fundació 

Privada Família i Benestar Social per acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del 

Consell Municipal en sessió de 19 de març de 2009, formalitzat en escriptura pública davant el 

Notari de Barcelona senyor Juan Manuel Perelló Font el dia 1 de juliol de 2009, número de 

protocol 1.384, respecte la finca de propietat municipal situada al carrer General Vives núm. 4-

6, per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord 

amb el Conveni annex que s’aprova en els termes de la clàusula 12 b) del Protocol de 

col·laboració de 15 de gener de 2009 protocolitzat en l’esmentada escriptura; FORMALITZAR 

el Conveni i l’extinció del dret de superfície en escriptura pública; INSCRIURE-LA en el 

Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

6.-  (E.08.6047.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels locals 5, 6 i 7, de propietat municipal, situats a l’immoble del carrer 

Escolapi Càncer núm. 4-6, grafiats en el plànol annex, a favor de l’entitat Salesians Sant Jordi, 

amb caràcter onerós i un termini de deu anys prorrogable, amb la finalitat de destinar-los a 

centre de formació i ocupació per a joves; SOTMETRE’L a informació pública durant el 

termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 

automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió 

directament a l’entitat Salesians Sant Jordi; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR 

l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

7.-  (E.10.6030.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer València davant núm. 671 amb el núm. del codi d’activitat 

385 formulada per la senyora Maria de los Angeles Galiana Medina i en la seva virtut 
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DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor del titular de la concessió. 

 

8.-  (22433) EXTINGIR el dret real de superfície constituït respecte de la finca situada al passeig de 

Torras i Bages, núms. 130-132, a favor de la l’entitat Fundació Pia Autònoma d’Ajuda al 

Disminuït Psíquic – OSAS –, aprovat per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i 

Ocupació, en sessió de 21 de març de 2012, segons document subscrit pel Districte de Sant 

Andreu i la Fundació, de 20 d’abril de 2017; TORNAR a favor de l’Ajuntament de Barcelona 

totes les edificacions i instal·lacions existents a la finca; FORMALITZAR aquestes operacions 

en escriptura pública; INSCRIURE-LES en el Registre de la Propietat; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a realitzar 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: 

 

9.-  (M1519/6988) Que el Govern municipal insti de forma immediata al Govern de l'Estat 

Espanyol a retirar i deixar sense efecte el Real Decret-Llei publicat al BOE el passat 7 d'octubre 

per agilitzar el canvi de seus socials de les empreses en territori nacional. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/7017) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

impulsar un pla de xoc per pal·liar els efectes negatius que el procés independentista està 

provocant sobre el sector econòmic de Barcelona provocant la marxa d'empreses, del comerç i 

del turisme, garantint la seguretat jurídica i el respecte a la Llei.  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/6973) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a auditar 

l'impacte pressupostari de les destrosses causades per l'actuació de la Policia Nacional a la 

ciutat el passat 1 d'octubre. Especialment, es duran a terme les següents accions: 1. Elaborar un 

informe que detalli l'import de les destrosses patides en els equipaments, ja siguin de titularitat 

pública o privada, per centre, tipus de titularitat, titular i concepte per l'acció de la Policia 

Nacional el passat dia 1 d'octubre així com qui és el darrer responsable de la despesa. 2. 

Endegar una línia d'ajudes per tal de rescabalar de forma provisional als equipaments que no 

siguin de titularitat pública que hagin patit destrosses corresponent a l'import total que hagin 

costat les reparacions. 3. Reclamar l'import de les despeses relacionades al Govern espanyol i 

liderar les gestions per tal que es faci efectiu el rescabalament pertinent a tots els afectats, tant 

materials com personals. 4. Que aquest informe, així com les gestions acordades, estigui 

enllestit abans d'un mes des de l'aprovació d'aquesta iniciativa. 5. Fer públic aquest informe i 

enviar-lo als titulars dels equipaments afectats, als seus gestors, a la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, a la Presidència del 

Govern espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/6999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a reduir 

la càrrega fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles que recau sobre els aparcaments de vehicles, 

tant de particulars com de garatges, a partir de l'exercici 2018. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/6949) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, acorda: 

Primer.- 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. Segon.- 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 malgrat no tenir-hi dret, de les quotes deixades d'ingressar, prescrites i no 

prescrites, amb el corresponents imports. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

14.-  (M1519/6989) Que el Govern municipal impulsi les actuacions pertinents perquè es resolgui el 

litigi que té l'Ajuntament de Barcelona amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques referent a 

les competències al voltant de la gestió de la marca Barcelona. 

 

15.-  (M1519/6990) Que es quantifiqui i es garanteixi la partida pressupostaria adient per poder 

desenvolupar els dos Experiments Pilot d'APEUs que s'estan realitzant a Sant Andreu i el Born. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/7018) Que el Govern municipal, amb la finalitat de mantenir el sector econòmic de 

l'hosteleria i la restauració i principalment per a mantenir un dels nostres millors reclams 

turístics, procedeixi a l'impuls i acceleració de les polítiques actives sobre la utilització de 

l'espai públic i se'ls ofereixi tranquil·litat i seguretat jurídica al sector. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/6974) Que el Govern municipal presenti un calendari i un pla d'actuació per impulsar 

les compres als eixos comercials i mercats municipals a través d'apps. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/7000) Instar al Govern municipal a presentar un informe, en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia i Hisenda, sobre l'impacte econòmic que el procés independentista ha 

generat fins ara a la ciutat de Barcelona, especificant el nombre d'empreses que han desplaçat la 

seva seu central, l'import de dipòsits que s'han retirat en institucions financeres que operen a la 

ciutat, indicadors del sector turístic i altres efectes sobre els sectors productius de la ciutat. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/7019) Quines accions té previstes el Govern municipal per dinamitzar el comerç de 

Barcelona a la propera campanya de Nadal? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/6975) Quins efectes ha tingut la presència de cossos policials (Guàrdia Civil i Policia 

Nacional) allotjats en vaixells al Port en el correcte funcionament econòmic i l'activitat 

exportadora del Port de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/7001) Quines són les noves mesures recaptatòries que es pensen impulsar des de 

l'Ajuntament de Barcelona al voltant del turisme i com es pretenen aplicar (taxes "turistes de 

dia", preu del transport públic, etc.)? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

22.-  (M1519/6991) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda de 17 de maig de 2016, amb el contingut següent: Que el 

Govern municipal solucioni la problemàtica de la càrrega i la descàrrega als gremis afectats, per 

tal que se'n puguin beneficiar els agremiats/associats per poder desenvolupar la seva activitat 

econòmica correctament. 

 

VI) Mocions 

 

 


