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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  21 de març 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 d'Actuació per l'Ocupació 2017. 

 

2.-  Estratègia d’impuls de la política alimentària 2016-2019. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/5832) Que comparegui el responsable del govern municipal de l'àrea de Comerç  per 

explicar l'execució dels diferents plans i mesures de l'àrea de comerç, consum i mercats. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2017/32) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 16 de febrer de 2017, que aprovà 

l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya de 9 de novembre de 2015, per al desenvolupament de l’Estratègia de recerca i 

innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc del Programa 

Operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, que inclou 

l’ampliació de les obligacions de les parts d’acord amb la normativa vigent, la modificació del 

termini d’execució fins al 31 de desembre de 2023, l’adaptació del Pla financer i la designació 

de membres de la Comissió Tècnica de Seguiment i facultà el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de l’addenda al conveni. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (E.01.6036.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l’ús privatiu de domini públic del local “A” situat al carrer de Nou de la Rambla núms. 68-72; 

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; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar la concessió; i FACULTAR 

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

executar el present acord. 

 

6.-  (E.01.6037.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l’ús privatiu de domini públic del local “B” situat al carrer de Nou de la Rambla núms. 68-72; 

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; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar 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.01.6038.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l’ús privatiu de domini públic del local “C” situat al carrer de Nou de la Rambla núms. 68-72; 

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; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar la concessió; i FACULTAR 

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

executar el present acord. 

 

8.-  (E.08.6016.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels locals de propietat municipal situats en l’immoble del carrer 

Cornudella núms. 1-17, grafiats en el plànol annex, a favor de l’Associació Juvenil Tronada, 

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

activitats que li són pròpies, especialment els projectes centre diari, joves i esplai, destinats a 

infants i joves de la zona sud del Districte de Nou Barris; 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 

a l’Associació Juvenil Tronada; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a 

la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 

acord. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/5833) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1.- 

Acordar un salari mínim de ciutat amb les principals organitzacions sindicals i patronals de 

Barcelona. 2.- Que l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona es 

comprometin a pagar als seus treballadors, com a mínim, el salari acordat amb les 

organitzacions sindicals i patronals, per tal de ser unes institucions exemplars. 3.- Incloure 

clàusules socials en els plecs de clàusules dels concursos públics de l'Ajuntament i de l'AMB 

per incentivar a les empreses subcontractades que adoptin el salari mínim de ciutat acordat entre 

el seu personal contractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 
 

10.-  (M1519/5844) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que el Govern municipal 

justifiqui el nivell d'execució i el destí de les modificacions de crèdit realitzades durant els 

exercicis 2015 i 2016, mitjançant el balanç d'inversions i despeses pressupostades i realitzades. 

2. Que a la propera Comissió d'Economia i Hisenda del mes d'abril, es presenti un pla d'inversió 

en els barris dotat amb els recursos del superàvit de l'exercici 2016. 3. Que atenent a que una 

part important del superàvit s'ha generat per l'augment de la recaptació en l'impost sobre 

l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua Municipal), i d'acord amb la 

recent sentència del Tribunal Constitucional, el Govern municipal realitzi les accions següents: 

- Creació d'un protocol, establint els recursos humans i tècnics necessaris, perquè els ciutadans 

que hagin realitzat la venda d'un immoble amb pèrdues respecte a la compra puguin reclamar la 

devolució de l'impost de Plusvàlua. - Realització de les gestions necessàries amb l'Agència 

Tributària per tal que aquesta comuniqui els casos de minusvàlua produïts a Barcelona i que han 

liquidat l'impost, per calcular l'impacte pressupostari de la sentència. 

 

Del Grup Municipal ERC: 
 

11.-  (M1519/5824) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

actualitzar l'estratègia de desconcentració turística de la destinació Barcelona mitjançant la 

concreció d'accions de promoció que, en el marc del Pla Estratègic 2020, contemplin els cinc 

programes de turisme cultural del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya: Arts i Cultura, 

Ciutats amb caràcter, Pobles amb Encant, Viles Marineres i Rutes de Catalunya, amb l'objectiu 

de garantir la sostenibilitat de la destinació, l'equilibri i la permeabilitat territorial i la qualitat de 

les estades turístiques. 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

12.-  (M1519/5840) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Instar al Govern de l'Estat a 

estudiar amb la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la modificació de 

l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per evitar gravar 

minusvàlues en les vendes de béns immobles, de conformitat amb l'informe que emeti la 

Direcció General de Tributos i a la llum del pronunciament del Tribunal Constitucional que 

pugui realitzar amb caràcter general en relació amb aquest impost. 2. Instar al Govern 

municipal a posar en funcionament una oficina d'assessorament i ajuda als veïns i veïnes que 

plantegin una situació de pèrdua de valor de l'immoble subjecte a l'impost de plusvàlua a la 

ciutat. 
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Del Grup Municipal CUP: 
 

13.-  (M1519/5818) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Realitzar un estudi sobre l'impacte 

econòmic del MWC desagregat en funció dels beneficiaris (expositors, hostaleria, restauració, 

agències de viatges, empreses de lloguer de vehicles, etc.), quins beneficis han anat a l'àmbit 

privat i quins a l'àmbit públic, quins ingressos són directes, indirectes i repercutits, així com en 

funció de les despeses amb especial atenció a l'ús de les infraestructures, la càrrega en la 

mobilitat, l'ocupació de l'espai públic, la neteja, la seguretat, l'ús del transport públic, la 

publicitat subvencionada, les ajudes econòmiques, els descomptes fiscals, la contaminació 

atmosfèrica i acústica, etc. 2. Realitzar un estudi sobre els llocs de treball temporal del MWC, 

en quins sectors es desenvolupen per nombre de treballadors i treballadores, quants són per 

homes i quants per a dones, quin conveni els i les hi correspon per sector, quants i quantes són 

contractades per empreses o ens públics i quantes per empreses privades, quins sous representen 

per a cada nivell del sector i conveni i quina és la duració del contracte segons sector i conveni. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/5845) Que el Govern municipal ens lliuri i justifiqui l'informe i el peritatge pel que es 

va valorar en 6,6 milions d'euros el solar ubicat a l'avinguda Diagonal, 177, de Barcelona. 

Aquest solar va ser aportat per la societat pública municipal 22@BCN, SA, posteriorment 

absorbida per BIMSA, a la societat Mediacomplex, S.A. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/5825) Que el Govern municipal augmenti el pressupost del Programa de Subvencions 

per al Foment de la Continuïtat Empresarial per tal de poder atendre la demanda generada per 

les empreses de la ciutat. 

 

16.-  (M1519/5826) Que el Govern municipal ampliï la representació de la Comissió de Coordinació 

del 22@, per tal de donar cabuda als grups municipal de l'Ajuntament, així com els agents 

econòmics i socials que es considerin oportuns. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/5841) Instar al Govern municipal a que l'Ajuntament de Barcelona no faciliti a la 

Generalitat de Catalunya, ni directa ni indirectament, dades fiscals de forma generalitzada de les 

persones físiques o jurídiques de Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/5834) Quin import del total del superàvit del 2016, per tant, dels 97,5 M d'euros, 

destinarà el Govern municipal a inversió i quin import a romanent de tresoreria i/o a altres 

destins? 

 

19.-  (M1519/5835) Com pensen posar en marxa aquesta implantació dels APEUs/BIDs a la ciutat de 

Barcelona? Quin serà el seu cost? Com la pensen finançar? 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/5846) Quines són les conseqüències de l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona al 

conveni entre aquest i l'Agència Tributària de Catalunya, signat recentment, en la recaptació i 

en els procediments d'inspecció davant casos d'evasió fiscal? Quina és la conseqüència sobre la 

situació del personal afectat per la signatura d'aquest conveni? Quina és la garantia de protecció 

de dades en els casos dels ciutadans de Barcelona que no estiguin disposats a cedir-los? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/5842) Existeixen reclamacions de quantitat, creuades o no, entre l'administració 

municipal i l'anterior adjudicatari del contracte per a la conservació, instal·lació i explotació del 

mobiliari urbà de la ciutat? En cas afirmatiu, referiu-vos per quines raons, imports i estat actual 

de la controvèrsia. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/5819) El Govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC eliminarà la contractació 

irregular del personal de Barcelona Activa SAU SPM tal com s'havia compromès a l'octubre de 

2016, així com convocarà una sessió extraordinària del consell d'administració d'aquesta 

empresa municipal per informar de la solució acordada? 

 

23.-  (M1519/5817) Quanta contribuents són susceptibles i quina previsió econòmica fa el Govern 

municipal respecte a les possibles reclamacions i pel descens de la recaptació? 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

24.-  (M1519/5836) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 19 d'abril de 2016, amb el contingut següent: 

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 PP: 

 

25.-  (M1519/5843) 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 de gener de 2016: Instar 

al Govern municipal a rectificar i seguir promocionant la destinació sanitària d'excel·lència en 

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

sempre que aquesta activitat mai no perjudiqui de cap manera la sanitat pública o l'atenció 

sanitària dels barcelonins o barcelonines. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 


