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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  20 de setembre de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 12 i 14 de juliol de 2016 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Estratègia per l'ocupació de Barcelona 2016-2020. 

 

2.-  Barcelona davant del Brexit. Oportunitats i accions. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (01 OF2016) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l’Ordenança Fiscal 

3.1 Taxes per Serveis generals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en 

data 22 de juliol de 2016, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR 

definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, taxes per serveis generals. 

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Sant Martí 

 

4.-  (SJ-16-73) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Sant Martí ubicat al carrer Andrade 154, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 
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c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

5.-  (M1519/4183) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que s'implanti una nova taxa 

municipal pel turisme per aplicar-la al 2017 i es continuï reivindicant la cessió del 100% de 

l'impost sobre les estades en establiments turístics a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

6.-  (M1519/4165) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti un 

informe detallat, partida per partida, del nivell d'execució dels crèdits afectats per la modificació 

del Pressupost General, aprovada el mes d'abril pel Plenari del Consell Municipal; especificant 

a quin grup polític correspon l'iniciativa de cada partida. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/4173) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: - 

Modificar l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles per tal d'establir un límit màxim de 

30 persones pels grups organitzats al centre de Barcelona, així com l'obligatorietat de dur 

radioguia per als de més de 10 persones. - La implementació de mesures contra els "Free Tours" 

i un major control de l'intrusisme i l'economia submergida al sector, mitjançant la col·laboració 

entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia Urbana. - L'obligatorietat d'obtenció, 

per part de les empreses de guiatge, d'una llicència municipal d'ocupació del domini públic, 

com a condició per a poder exercir l'activitat al municipi de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/4179) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que 

l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per actuacions amb 

dotació econòmica pressupostària i calendari d'execució, per garantir el manteniment de les 

instal·lacions i les condicions d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/4155) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Port de Barcelona a: a) 

Limitar l'arribada de creuers a la ciutat de Barcelona d'acord amb criteris ambientals que 

permetin reduir, com a mínim, un 50% de l'emissió d'elements contaminants a l'aire. b) Establir 

l'obligatorietat de connectar els vaixells a la xarxa local d'energia, a càrrec de l'empresa 

creuerista, prohibint el manteniment dels motors encesos durant la seva estada. c) No admetre el 

dipòsit de residus dels creuers si aquests no estan degudament separats per fraccions orgànica, 

d'envasos, paper, vidre, rebuig i residus especials, carregant el cost de la gestió a l'empresa 

creuerista. 2.- Establir una taxa turística equivalent a la que cobren els allotjaments turístics que 

reverteixi directament en inversions per reduir l'impacte ambiental de les activitats portuàries. 

3.- Estudiar mecanismes jurídics per tal d'augmentar la capacitat de decisió de l'Ajuntament de 

Barcelona respecte la gestió i explotació econòmica dels ports de la ciutat. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

10.-  (M1519/4184) Que el Govern municipal presenti una proposta per ampliar la bonificació de fins 

el 95% de l'IBI als equipaments esportius privats, amb els criteris, requisits i limitacions que 

s'estimin convenients. 

 

11.-  (M1519/4185) Que se'ns lliuri durant el transcurs d'aquesta comissió el llistat de totes les 

inversions executades fins al 15 de setembre de 2016 (desglossades una per una) amb els 

imports corresponents, així com les dades d'execució del pressupost de gener a setembre per 

classificació econòmica, orgànica i funcional, juntament amb les dades d'execució del 

pressupost del 2010 al 2015 desglossant el pressupost inicial definitiu, el disposat, l'obligat i el 

pagat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

12.-  (M1519/4166) Que el Govern municipal presenti un informe amb el balanç de la mesura 

destinada a l'ocupabilitat dels treballadors de la venda ambulant irregular; que inclogui 

informació sobre el contingut del programa, el nombre de persones que s'hi han acollit, els 

criteris emprats per a la seva inclusió, quins ajuts han rebut i quants participants han aconseguit 

un treball al finalitzar el programa. 

 

13.-  (M1519/4167) Que el Govern municipal presenti un pla específic de desenvolupament 

econòmic basat en el sector de les noves tecnologies, la innovació i les ciutats intel·ligents. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/4180) Que el Govern municipal habiliti, de forma urgent i en aquest exercici, les 

partides pressupostàries per executar els projectes d'inversió pressupostats per l'any 2016 que es 

deixen de fer o veuen reduïda o ajornada la seva dotació pressupostària, a causa de la compra 

del centre sociosanitari del Fòrum i d'altres modificacions o transferències de crèdit en el 

pressupost d'enguany, explicant els criteris pels quals s'han donat de baixa en el pressupost com 

també quan està previst que es facin aquestes inversions afectades. Sol·licitem que el Govern 

ens lliuri còpia per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

15.-  (M1519/4181) Que el Govern municipal informi sobre el Pla de mesures fiscals, econòmiques i 

d'altres, per atreure a empreses i treballadors afectats pel Brexit del Regne Unit. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/4174) Quan presentarà el Govern municipal l"Informe sobre Mesures d'Intervenció de 

desenvolupament econòmic a la Barcelona Nord"? 

 

17.-  (M1519/4175) Quins són els àmbits de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) i quines conseqüències pel consistori pot tenir la 

dissolució d'aquesta organització patronal? 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/4156) Sol·licitem conèixer si l'esdeveniment IV Hola Barcelona ¡ Cocktail al Palauet 

Albéniz significa un cost econòmic per l'Ajuntament de Barcelona, així com si el conveni de 

col·laboració i assessorament que ara fa 4 anys va signar l'Ajuntament de Barcelona (governat 

per CiU) amb Barcelona Global s'ha reeditat malgrat els casos de frau fiscal d'alguns dels socis 

d'aquest lobby empresarial? 

 

19.-  (M1519/4157) Sol·licitem conèixer quin és el valor cadastral que tenen els immobles i quina 

quantitat es recapta anualment en concepte d'IBI al Port Comercial i a la Regasificadora 

respectivament, així com si el govern té intenció de modificar el tipus impositiu que paguen els 

immobles de característiques especials. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/4182) 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 19 d'abril de 2016: 

(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: 

 

21.-  (M1519/4160) Es requereix al Govern municipal que informi sobre la proposició aprovada en la 

sessió de 12 de juliol de 2016 amb el contingut següent: (M1519/3594) La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda: instar al govern de Barcelona en Comú i PSC a: Primer.- 

Impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de decidir la destinació de, com a mínim, un 

5% del pressupost municipal corresponent a l'any 2017 per tal d'incorporar-ho prèviament a la 

seva aprovació al plenari del Consell Municipal. Segon.- Iniciar un debat popular entre veïns i 

veïnes, el teixit associatiu i els moviments populars de la ciutat per tal de deliberar entorn de les 

prioritats pressupostàries. Les conclusions d'aquest debat seran tingudes en compte a l'hora de 

confeccionar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2017. Tercer.- Crear una 

comissió de seguiment entre govern, grups municipals i representants de les associacions de la 

ciutat per tal de col·laborar el disseny i execució del procés participatiu. 

 

VI) Mocions 


