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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de juliol de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Evolució de l'ocupació a la ciutat: indicadors i tendències. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

2. – (M1923/2510) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’informar sobre la postura 
oficial del Govern municipal de la ciutat respecte la decisió unilateral d’AENA de 
suspendre la inversió prevista a l’aeroport del Prat sense presentar cap proposta 
alternativa que permeti garantir l’execució de la inversió per tal que el sistema 
aeroportuari català esdevingui més competitiu sense atemptar contra els espais 
naturals protegits del Baix Llobregat i, en conseqüència, fent compatible el model de 
desenvolupament sostenible que marquen els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides, i quin impacte econòmic pot tenir aquesta decisió al 
teixit productiu de la ciutat de Barcelona. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (AS 2021-09/22) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Asociación de 
Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE) com a membre de ple dret. ACCEPTAR els estatuts 
que regeixen la Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE) i que consten a 
l’expedient. SOL·LICITAR a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de SAP 
ESPAÑA (AUSAPE) l’admissió com a soci. DESIGNAR la Sra. Marta Continente Gonzalo 
representant de la corporació municipal a l’Assemblea General de 
l’Associació. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado per 
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efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest 
acord. NOTIFICAR aquest acord a la Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE). 

4. – (EM 2021-09/2021) APROVAR la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Barcelona 
i Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), relatiu a les obres d’arranjament 
de l’aparcament de la Plaça Castella. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat conveni. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5. – (EM 2021-09/24) APROVAR inicialment la modificació del Pressupost de l’exercici 2021 
de l’Institut Municipal d’Informàtica, de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut Barcelona Esports, 
Institut Municipal de Mercats en concepte de crèdit extraordinari, per donar cobertura 
a les despeses de capítol 3 implementades per les entitats financeres i no previstes al 
pressupost de l'any 2021. EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies per 
tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/2509) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que l'Ajuntament de 
Barcelona convoqui, abans d'un mes, l'espai de participació i concertació de polítiques 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals de Barcelona amb la presència dels agents 
econòmics i socials i dels Grups Municipals amb l’objectiu d'abordar la proposta 
d'implementació d'un salari mínim de ciutat que es correspongui amb el cost de la vida 
a Barcelona, segons els estudis: “El salari de referència Metropolità de Barcelona 2020” 
de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i “El cost de la vida a les Comunitats Autònomes, Àrees Urbanes i Ciutats d’Espanya” de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Que l’Ajuntament de 
Barcelona implementi, tant en la contractació pública de l’Ajuntament així com també 
de tots els seus ens, com en els plans d’ocupació, com també en l’àmbit intern, el salari 
de referència de l’informe elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. – (M1923/2485) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a bonificar 
el 100% de l’IBI dels locals d’oci nocturn de la ciutat fins al mes d’agost de 2022. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

8. – (M1923/2535) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el President de la Generalitat 
Pere Aragonès a mantenir l’acord al que el seu Govern s’havia compromès per a 
l’ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, amb un compromís 
públic per fer possible el projecte. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/2529) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona insta al 
Govern de l’Estat a que: - en Consell de Ministres abans del 30 de setembre, aprovi un 
Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026 que inclogui l’ampliació de 
l’aeroport del Prat amb una inversió prevista de 1.700 milions que permeti la conversió 
d’aquest en un hub internacional. - que el DORA derivi, sense apriorismes, en un Pla 
Director que defineixi l’ampliació de l’aeroport, preservant la llacuna de la Ricarda, 
minimitzant les afectacions ambientals i que pugui comptar amb l’aval ambiental de la 
Unió Europea. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/2534) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Parlament de 
Catalunya a: 1) Suprimir de forma definitiva l'Impost sobre Successions i Donacions, 
amb l'objectiu de corregir una situació injusta, que en molts casos deixa a les famílies 
en una posició de manca de recursos i liquiditat en el moment d'afrontar el pagament 
d'unes quotes considerablement elevades. 2) Realitzar una reforma del sistema 
impositiu, que tingui com a objectiu atraure i fomentar l'activitat econòmica i la 
inversió, facilitar la competitivitat i transmissió de les empreses i el capital productiu i 
incentivar l'estalvi individual dels ciutadans.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2517) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Instar al Govern central a 
reformar la Llei d´Hisendes Locals per assolir una fiscalitat més justa i sostenible a la 
ciutat de Barcelona i al conjunt de municipis d´Espanya, sobre la base de principals 
canvis impositius, com són: I. La no exigibilitat de l´impost de plusvàlua quan no s´hagi 
produït un increment real del bé durant el període de tinença, com tampoc si la quota 
tributària fos superior a la plusvàlua generada per la transmissió. II. El càlcul de la tarifa 
de l´impost sobre vehicles en funció del grau de contaminació i eficiència energètica en 
comptes de la potència dels vehicles, reduint el dumping fiscal entre els municipis. III. 
L´establiment de la base imposable de l´impost sobre béns immobles tenint en compte 
tant el valor cadastral com el valor de mercat dels immobles, i incorporació en les 
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bonificacions de l´impost tant als subjectes titulars de condició nombrosa com 
monoparental. 2. Consensuar amb la Federació Espanyola de Municipi i Províncies i els 
Grups polítics parlamentaris de les Corts Generals un esborrany de reforma de la Llei 
d´Hisendes Locals per tal que es pugui aprovar a principis de l´any 2022. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/2507) Que el govern municipal es comprometi a implementar de manera 
immediata l’exempció del 50% de la taxa de recollida de residus municipals generats en 
domicilis particulars d’aquelles llars situades en les zones del municipi que participen 
en el sistema de recollida porta a porta i que donen compliment el nou sistema de 
recollida selectiva, tal i com s’acordà a la darrera comissió de juliol. 

13. – (M1923/2508) Que el govern municipal es comprometi a que qualsevol proposta de 
reforma de l'actual model de mercats municipals alimentaris es dialogui prèviament 
amb les entitats representatives de la FEMM i de cadascun dels mercats afectats per la 
proposta. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2531) Que el govern municipal informi a la Comissió d’Economia i Hisenda del 
mes d’Octubre de 2021, de les gestions realitzades pel govern municipal davant el 
Govern espanyol: Sobre la implementació del salari mínim de ciutat. Sobre la necessitat 
de territorialitzar el salari mínim interprofessional, en el marc del debat del canvi 
normatiu de l’estat espanyol relatiu a l’increment del salari mínim interprofessional en 
els anys 2021-23. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/2521) Que el Govern Municipal presenti davant el Govern d'Espanya de forma 
urgent, juntament amb els sectors afectats, un programa d'ajuts als negocis que estan 
patint aquest augment dels costos de l'electricitat i impulsi una reforma del mercat 
elèctric que tingui en compte les necessitats de pimes i autònoms, generadors de el 
90% de l'activitat i l'ocupació al nostre país.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/2515) Que el Govern Municipal calculi el “deute ciutadà” de l´administració de 
la Generalitat amb la ciutadania de Barcelona al llarg de cadascun dels darrers deu 
anys, i ho publiqui a la web de Transparència de l´Ajuntament de Barcelona, 
actualitzant-lo al tancament de cada any, i que es reactivi la Comissió Mixta 
Ajuntament-Generalitat amb l´objectiu d´assolir un calendari de devolució d´aquest 
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deute a favor dels barcelonins i barcelonines en els propers anys. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/2530) A data 15 de setembre de 2021, es demana quines reunions s’han 
mantingut amb els agents implicats, quins avenços s’han produït i quin plantejament hi 
ha per a l’aplicació d’un nou règim d’horaris comercials a la ciutat de Barcelona una 
vegada esgotada la pròrroga l’1 de gener de 2022? Se sol·licita que aquesta informació 
també es doni per escrit. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/2533) Quina és la quantitat concreta que rebrà l’Ajuntament de Barcelona pels 
pròxims exercicis pressupostaris, en el marc dels fons extraordinaris aprovats per la 
Unió Europea per a superar la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19, sota el 
paraigües del programa Next Generation, tant del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència com del React-EU, o de qualsevol altre programa que hagi aprovat nous 
fons? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/2519) Té previst el Govern de la ciutat reduir despeses d´estructura o no 
relacionades directament amb la prestació de serveis públics a la ciutadania en el 
pressupost municipal per a l´any 2022? 

De Regidora no adscrita:

20. – (M1923/2467) De la mesura “Amunt persianes”, quantes sol·licituds s’han presentat de 
locals buits per ser adquirits per l’Ajuntament? Quants locals s’adquiriran? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/2506) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió 
d’Economia i Hisenda en data 14 de juliol de 2021 amb el següent contingut: 
(M1923/2377) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: PRIMER.- Que es millori 
l’actual model de gestió de les polítiques actives d’ocupació i que es segueixin prestant 
des del sector públic amb treballadors i treballadores públiques. SEGON.- Que es 
reafirmi el compromís d’aquest consistori en que s’executaran al 100% els ajuts que es 
rebin del Servei d’Ocupació de Catalunya i no es perdrà cap oportunitat per a generar 
ocupació. TERCER.- Que l’equip de govern no externalitzi cap servei que pugui ser 
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prestat amb una gran eficiència i qualitat pels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens, promovent el creixement i la promoció de la 
carrera professional del personal. QUART.- Instar el govern de l’Estat a derogar la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
per tal de poder solucionar a llarg termini el problema del personal contractat laboral 
als ens municipals, com és el cas de Barcelona Activa, S.A. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/2532) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició (M1923/1870) acceptada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 17 de març 
del 2021, amb el següent contingut: La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al 
govern municipal a: Elaborar un informe en un termini màxim de dos mesos, que reculli 
l’anàlisi detallat de l’impacte sobre l’activitat econòmica que tindrà el projecte 
Superilla Barcelona, i més concretament l’actuació prevista a l’Eixample, i que inclogui: 
L’anàlisi de les externalitats negatives que pot comportar l’actuació urbanística. 
L’impacte sobre la mobilitat vinculada a l’activitat econòmica. L’afectació que aquesta 
actuació pot tenir sobre el valor dels immobles i els preus dels lloguers. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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