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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  21 de desembre de  2015 

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 de millora de la transparència pressupostària. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  El comerç a Barcelona 2014. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/1621) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar de l'estat 

d'execució (total i detallat per partides), en data 21 de desembre, dels 101 milions d'euros de 

l'expedient de modificació de crèdit que es va aprova en Plenari Municipal del passat 30 

d'octubre del 2015. Demanem conèixer explicitament l'execució pressupostària de les partides 

següents: Atenció social (SAD) 3.150.000,00 euros - Consorci Educació. Ajuts menjador 

5.450.000,00 euros - Subvencions per convocatòries a institucions sense afany de lucre 

1.461.481,52 euros - Barcelona Activa 200.000,00 euros - Convenis amb institucions sense 

afany de lucre 200.000,00 euros - Inversions BIMSA 181.500,00 euros - Inversions BAGURSA 

4.958.001,18 euros - Inversions Bagursa 2.640.300,90 euros - Equipaments Sant Andreu. 

Millores 400.000,00 euros - Hospital del Mar (transferències de capital) 4.000.000,00 euros - 

Inversions Foment de Ciutat Vella 1.081.699,80 euros - Edifici C. Dalmases, 63 Adquisició 

14.800.000 euros - Adquisició edifici c. Alfons el Margnànim, 59. Adquisició 4.965.515,43 

euros - Habitatge social PG Joan Borbó, 44-45 3.667.010,00 euros - Habitatge social. 

Adquisició. 2.600.000,00 euros - Casal Gent Gran Bon Pastor 1.200.230,46 euros - Casal de la 

gent gran C. Calàbria, 256-260 1.818.000.00 euros - Consorci d'Educació de Barcelona 

1.100.000,00 euros - Consorci de l'Habitatge de Barcelona 6.000.000,00 euros - Barcelona 



 

Ref:  CCP 5/15 Economia i Hisenda 

v.  17/ 12/ 2015     13: 35 
2 

Activa 1.640.000,00 - Plans d'ocupació 5.000.000,00 euros - Ampliació programa Làbora 

2.000.000,00 euros - Mercat de Sant Antoni 850.000,00 euros - Les Germanetes 500.000,00 

euros - L'edifici Transformadors 200.000,00 euros - La Fonaria de Canons. Adquisició A 

determinar - El Teatre Principal. Adquisició A determinar. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (3-148) RESOLDRE les al·legacions presentades segons informe adjunt i APROVAR 

definitivament la modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2015 (expedient 3-148/2015), consistent en suplements de crèdit per import de 

48.387.500,00 euros i crèdits extraordinaris per import de 90.000.000,00 euros, finançats amb 

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 

2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2015), de conformitat amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15100590. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (21798-S1) ADJUDICAR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal dels 

quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i altres publicacions 

periòdiques del quiosc ubicat al passeig Marítim davant el núm. 33 – carrer del Gas davant el 

núm. 2 (Hospital del Mar) amb codi d’activitat núm. 221, en virtut del conveni extrajudicial 

subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i el Sr. Naresh Kanjani, el 28 de juliol de 2015, que es 

ratifica, pel qual es donen per finalitzats tots els procediments judicials iniciats per ambdues 

parts en relació al quiosc de premsa situat a la plaça de Sant Josep Oriol (número d’activitat 

348); i FORMALITZAR la concessió. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

6.-  (M1519/1622) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a comprometre's a 

mantenir i incrementar el nombre de carrers il·luminats per la Campanya de Nadal del 2016-

2017, seguint els criteris mediambientals corresponents, tot garantint la fabricació i instal·lació 

de les llums guanyadores del concurs "Encén el Nadal 2015", així com mantenint el concurs 

d'idees per la pròxima campanya. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

7.-  (M1519/1618) La Comissió de Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal destini el 

100% de la quantitat que s'atribueix a Barcelona de la taxa turística al manteniment i millora de 

l'entorn dels barris amb majors fluxos turístics. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/1602) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern de la Generalitat i als 

promotors de "BCN World" a no utilitzar la denominació "BCN" a la nomenclatura d'aquest 

projecte, amb l'objectiu de no vincular el nom de la ciutat de Barcelona a indrets territorials 

allunyats i a activitats econòmiques no decidides des d'aquest Ajuntament. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

9.-  (M1519/1608) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Govern de la ciutat a fer 

els canvis necessaris per tal que la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al 

carrer compti amb un grau de participació i de representativitat suficient per poder assolir 

acords que gaudeixin d'un consens satisfactori pel conjunt de la ciutat. 2.- Instar al Govern a 

que, en cas de no poder comptar amb aquest grau de participació i de representativitat suficient 

en el termini d'un mes, dissolgui la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al 

carrer. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/1628) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a presentar 

el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2016 per a la seva aprovació 

inicial a la propera Comissió d'Economia del mes de gener. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/1593) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern a no donar exempcions 

fiscals municipals per a la instal·lació d'infraestructures o realització d'activitats a cap confessió 

o institució religiosa. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà en el termini de 3 mesos un cens 

públic de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i immobles de la 

ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen de l'exempció del 

pagament de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna 

dret a tal exempció. Al seu torn el propi Ajuntament realitzarà el càlcul del que s'estalvia 

l'església catòlica de pagar a dia d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels 

veïns i veïnes de la ciutat. També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'ha 

apropiat l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

12.-  (M1519/1619) Que immediatament, donat l'especial afectació que suposa en aquestes dates, es 

protegeixi al comerç de la ciutat de la competència deslleial que suposa la venta il·legal de 

productes a l'entorn dels establiments. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/1603) Que el govern municipal impulsi un pla per potenciar l'associacionisme en el 

món del comerç de la nostra ciutat. 

 

14.-  (M1519/1604) Que l'Ajuntament de Barcelona informi de forma territorialitzada per barris tant 

la despesa corrent com les inversions que executa. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/1609) Que el govern municipal ens informi 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: 

 

16.-  (M1519/1629) Que el govern municipal ens expliqui l'impacte pressupostari a l'Ajuntament de 

Barcelona dels canvis de nom plantejats als espais públics i equipaments municipals (carrers, 

places, jardins, centres cívics, casals de gent gran, escoles bressol, incubadores d'empreses de 

Barcelona Activa, etc.), així com el possible impacte econòmic que pot generar a veïns, i a les 

activitats professionals i empresarials de la ciutat. En cas de no disposar d'aquestes dades, que 

s'elabori un informe sobre aquesta qüestió i es presenti a la propera Comissió d'Economia, 

donat les evidents conseqüències pressupostàries i econòmiques d'aquestes decisions 

municipals. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/1623) Atès el calendari anunciat al web de Comerç del procés consultiu sobre 

l'obertura d'establiments comercials en festius durant l'estiu, quines són les conclusions per la 

Jornada anunciada al calendari amb els actors participants al procés consultiu? 

 

18.-  (M1519/1624) Quines són les mesures que implementarà el govern municipal durant la 

campanya de Nadal per combatre la venda ambulant il·legal? 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

19.-  (M1519/1620) Quina destinació o finalitat pensa donar el govern municipal als 360.000,00 

euros de Barcelona Turisme? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/1610) Quins és l'import de les despeses de capital del pressupost prorrogat per a 

l'exercici 2016 i quin és el detall per projectes d'aquestes inversions?  
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Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/1630) Quin és el cost derivat de cadascuna de les activitats realitzades per l'Ajuntament 

de Barcelona relacionades amb el Nadal d'enguany, detallat per concepte i Districte (activitats a 

la plaça Catalunya, el Pessebre, la Cavalcada, l'enllumenat, entre d'altres), així com el 

procediment de contractació i el proveïdor contractat? Sol·licitem que se'ns lliuri la resposta per 

escrit. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/1594) Aquesta licitació a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

s'acaba aquest mateix mes de desembre de 2015 i donat que el tancament, revisió i supervisió 

de justificació d'aquesta recau al govern municipal actual sol·licitem saber quines són les 

accions que pensa prendre tenint en compte els punts exposats, que la Cambra participa en 

diferents ens municipals i que aquest servei es podria realitzar mitjançant gestió directa? 

 

23.-  (M1519/1595) Sol·licitem conèixer el cost desglossat que assumeix l'Ajuntament i els seus ens 

de totes les despeses al voltant de la campanya "Hola Nadal" en relació a comerç i consum. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 


