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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  21 de setembre de  2015 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Nous Plans d'Ocupació Municipals. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/957) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de les 

noves polítiques d'ocupació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1519/924) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 

explicacions sobre el grau d'execució de les mesures sobre turisme anunciades pel Govern 

municipal el passat 5 d'agost com, entre d'altres, el requeriment d'informació i possibles 

sancions a les plataformes digitals d'habitatges d'ús turístic o els incentius per la cessió 

d'habitatges d'ús turístic il·legals al parc de lloguer social. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/949) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar del calendari i 

el procediment d'aprovació del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les Ordenances 

Fiscals per a l'any 2016. 

 

II) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (PIE 2013-120) SOL·LICITAR l’ampliació a 120 mesos del termini per reintegrar les quantitats 

pendents de la liquidació negativa de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) 

corresponent a l’exercici 2013, de conformitat amb la Disposició addicional desena del RDL 

17/2014, de 26 de desembre, que sota l’epígraf “Régimen especial de reintegros de los saldos 

deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales en la liquidación definitiva de la 

participación en tributos del Estado del año 2013”, estableix que les entitats locals a les que 

s’aplica l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les 

Entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, 

regulada en l’article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, podran 

ampliar en 120 mensualitats aquell període, segons les normes contingudes en la mencionada 

disposició. 

 

III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (3-129/2015) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General 

de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit i  crèdits 

extraordinaris per import de 83.470.228,73 euros, finançats amb Romanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 2014 (aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015) i transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de 

conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 15090790. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils 

per tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 

c)  Proposicions 

 

IV) Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/958) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a impulsar 

de manera prioritària les accions i iniciatives administratives necessàries per tal de liderar la 

implantació d'un salari mínim més elevat a Barcelona, per tal que els treballadors i treballadores 

de la nostra ciutat rebin una remuneració més adequada a les seves necessitats. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

8.-  (M1519/935) Que es procedeixi per part del Govern municipal i les formacions polítiques 

representades al Consistori de Barcelona a l'estudi, implementació i reforma de l'organisme 

Barcelona Activa, per donar resposta a les situacions de desigualtat i atur de la nostra ciutat a 

les persones en aquesta situació i amb una edat superior als quaranta-cinc anys. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/930) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Accelerar les obres del Mercat de 

Sant Antoni per tal de tenir-les enllestides abans no comenci la campanya de Nadal del 2016 o, 

si tècnicament no és viable, durant el primer trimestre del 2017. 2) Dotar el Mercat dels 

recursos per tal de finalitzar l'obra en la data acordada. 3) Coordinar tots els actors implicats per 

tal d'avançar l'obertura el primer dia que tècnicament sigui viable. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/925) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Donar compliment a la proposició 

relativa a l'enllumenat de Nadal aprovada per la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del 

23 de gener de 2013. 2) Que el Govern municipal mantingui el concurs d'idees per a 

l'enllumenat de Nadal així com la dotació econòmica necessària perquè els guanyadors del 

millor disseny d'enllumenat nadalenc puguin ser implementats als carrers de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/950) Instar al Govern municipal a: 1) Reclamar judicialment a la Generalitat de 

Catalunya la part del deute corresponent, més els interessos legals pertinents, ja que no hi ha 

cap calendari de pagament satisfactori per l'Ajuntament de Barcelona recolzat per la majoria del 

Plenari del Consell Municipal. 2) Deixar sense efecte els acords, convenis i protocols de 

col·laboració signats entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya el mes 

d'octubre de 2014, per procedir a la dació en pagament d'una part del deute contret per la 

Generalitat amb l'Ajuntament, mitjançant l'adquisició de dues finques buides: l'edifici de Via 

Laietana, 8-10 i la nau principal de Can Batlló, situada al carrer Mossèn Amadeu Oller, 3; així 

com el conveni que obliga a l'Ajuntament a construir un centre penitenciari de règim obert. 3) 

Constituir immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute de la Generalitat de 

Catalunya amb l'Ajuntament de Barcelona. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/926) Que el Govern municipal iniciï els treballs per a l'actualització del Pla estratègic 

de turisme de Barcelona i que informi als membres d'aquesta comissió del calendari de treball 

que s'assumiria per a poder procedir a aquest actualització. 

 

13.-  (M1519/927) Que el Govern municipal reforci el paper de Barcelona Activa com a impulsor de 

polítiques actives d'ocupació (formació ocupacional, plans d'ocupació, incentius a la 

contractació, etc.) adreçades als col·lectius amb més dificultats d'inserció en el mercat de 

treball. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/951) Que el Govern municipal ens informi de com ha afectat econòmicament 

l'ordenança de terrasses aquest estiu i en quina fase es troben els procediments sancionadors per 

infracció de l'ordenança de terrasses, detallant el nombre d'expedients sancionadors que s'han 

obert el 2015, desglossat per mesos, a més de com han finalitzat aquests expedients i, si s'escau, 

especificar imports obligats i cobrats de sanció. 

 

15.-  (M1519/952) Que el Govern municipal ens informi sobre l'actual i potencial impacte econòmic, 

d'ocupació i pressupostari de la suspensió de llicències municipals ("moratòria turística"), 

detallant l'import de les possibles indemnitzacions de cadascun dels projectes d'allotjament 

turístic afectats (indicant si hi ha projectes afectats que no tinguin prevista indemnització) i 

quants tenen previst que no se'ls atorgui la llicència i per què, sobre la fase concreta en que es 

troba la tramitació de cadascun d'aquests projectes, així com que se'ns informi i faciliti els 

escrits d'al.legacions i reclamacions que l'Ajuntament ha rebut per part dels afectats, degut a les 

evidents conseqüències econòmiques sobre la ciutat i sobre el pressupost de l'Ajuntament. 

Demanem còpia per escrit de la resposta al prec formulat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/959) Quin és el propòsit de capteniment del Govern municipal respecte els horaris 

comercials i l'obertura en festiu a la ciutat de Barcelona? Com pensa dur a terme la conciliació 

d'interessos entre comerciants i veïns de Barcelona, i donar compliment a la legislació vigent a 

la vegada? 

 

17.-  (M1519/960) Com pensa el Govern municipal executar el Pla de Xoc per als primers mesos del 

mandat que va presentar la candidatura de Barcelona en Comú i assumit pel nou Govern 

municipal, d'acord amb el marc pressupostari aprovat i vigent a la ciutat de Barcelona ?, atès 

que l'execució d'aquest pla suposaria una despesa de 160M€ a executar durant l'últim trimestre 

de 2015 i el primer semestre de 2016. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

18.-  (M1519/936) Quin és el plantejament del Govern municipal respecte els horaris dels 

establiments comercials, ja sigui en zones turístiques o en tota la ciutat? 

 

19.-  (M1519/937) Quines mesures concretes té previst adoptar el govern municipal com a pla de xoc 

al respecte de l'economia en forma de cooperativa? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/931) Quines són les mesures i els canvis que el Govern pensa introduir en els horaris 

comercials en dies festius per tal de buscar protegir el petit comerç, lluitar contra la precarietat 

laboral i alhora millorar la coordinació entre el sector i l'activitat turística de la ciutat? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

V)  Mocions 


