COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
Dia: 12 de febrer de 2019
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
c) Informes
A la Comissió:
1.-

Conjuntura econòmica.

2.-

Balanç Mesura de Govern: Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona 2017-2019.
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(DPPF-04 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'informació
pública de la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances fiscals
següents: núm. 1.1. Impost sobre Béns Immobles, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa
del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis i núm. 3.13. Taxes per serveis
culturals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de
novembre de 2018, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR
definitivament la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances fiscals
següents: núm. 1.1. Impost sobre Béns Immobles, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa
del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, i núm. 3.13. Taxes per serveis
culturals, segons proposta de text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text
íntegre de la modificació de les esmentades ordenances al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al web municipal.
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4.-

(01- PPPNT2018) APROVAR definitivament l’Ordenança per prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l'exercici de 2019 i successius,
segons proposta de text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de
l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.

5.-

(2019/118) APROVAR el conveni entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del
Cadastre) i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració en matèria de gestió cadastral.
FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura
del conveni.

6.-

(DP-2018-27327) EXTINGIR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal de la
finca situada al carrer de Montalegre núm. 4, atorgada per acord del Plenari del Consell
Municipal de data 28 de juny de 2013 a favor del Consorci del Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) per a la instal·lació d’un nou equipament destinat a l’ampliació del
Museu, en aplicació del que preveu la clàusula 9 apartat b) del plec regulador de la concessió, i
RECUPERAR immediatament la possessió de la finca, d’acord amb el que preveu l’art. 71 i
147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de patrimoni de les
entitats locals i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
c) Proposició d’iniciativa ciutadana

7.-

Instar el Govern municipal a iniciar els tràmits pertinents per extingir la concessió de l’espai de
la Capella de la Misericòrdia, atorgada en el seu dia a favor del MACBA, amb la finalitat de
destinar aquest espai a la construcció del nou CAP Raval Nord.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

8.-

(241/19) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i
dels establiments de concurrència pública, exclusivament en els articles i redactat segons la
redacció que consta a l’expedient; i DONAR-LI el tràmit d’informació pública durant el període
de trenta dies hàbils, a comptar des l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOP de
Barcelona i en el web de l’Ajuntament, perquè les persones i entitats que així ho estimin
convenient puguin presentar al·legacions o suggeriments al seu redactat.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

9.-

(M1519/10999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda sol·licitar al govern municipal que
encarregui la revisió i actualització de l'Atles Comercial de Barcelona, per tal d'oferir una
radiografia actualitzada del sector i que segueixi sent una font bàsica d'informació per elaborar
estratègies comercials a la ciutat.
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Del Grup Municipal Cs:
10.-

(M1519/10987) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern a convocar de forma urgent
la Comissió de seguiment; per tal d'informar de les inversions executades en 2018 i previstes
per a 2019 i de l'execució del passat exercici.
Del Grup Municipal ERC:

11.-

(M1519/10984) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda, en el marc del Pla de Màrqueting
Turístic que està elaborant el Consorci de Turisme de Barcelona, complementar l'estratègia de
desconcentració i diversificació de l'oferta turística de la destinació Barcelona a través dels 9
itineraris turístics del Grand Tour Catalunya, amb l'objectiu d'afavorir la itinerància del turista
que arriba a la nostra ciutat, i fent de Barcelona la porta d'entrada a la resta del país.
Del Grup Municipal PSC:

12.-

(M1519/11003) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Exigir que en el termini d'un mes
l'Ajuntament presenti un informe detallat sobre l'impacte que tindrà el tancament de les
diferents companyies VTC a Barcelona sobre l'ocupació, així com de les necessitats que tenen
els i les treballadores que han perdut el seu lloc de treball. - Que l'Ajuntament posi a disposició
dels treballadors i treballadores i dels seus representants informació i assessorament jurídic per
a garantir el ple compliment dels seus drets laborals. - Que l'Ajuntament de Barcelona
consensui de manera urgent amb els treballadors i treballadores afectades, amb els sindicats i
resta d'agents econòmics i socials i amb la Generalitat de Catalunya, un acord per garantir la
seva continuïtat o reinserció laboral. - Que l'Ajuntament de Barcelona doti pressupostàriament i
executi de forma urgent un Pla de reinserció per a aquest col·lectiu, especialment adreçat a
aquelles persones de mes de 52 anys amb més dificultat d'inserció laboral.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal PP:

13.-

(M1519/10995) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar l'Àrea Metropolitana de
Barcelona a reduir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) que recau sobre
l'activitat dels comerços de Barcelona i que, al mateix temps, el seu cobrament s'efectuï en un
rebut individualitzat en comptes de formar part del rebut de l'aigua.
c) Precs
Del Grup Municipal Cs:

14.-

(M1519/10988) Sol·licitem se'ns presenti un informe detallat de les inversions planificades, el
seu grau d'execució i tots els conceptes de despesa realitzada, així com un cronograma que
detalli la reprogramació de les inversions no realitzades.
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Del Grup Municipal ERC:
15.-

(M1519/10985) Que el govern municipal dugui a terme les accions necessàries per tal de
subsanar les mancances que pateix la zona dels Encants del Mercat de Sant Antoni en
climatització, il·luminació i senyalització.
Del Grup Municipal PP:

16.-

(M1519/10996) Que el govern municipal ens informi sobre les inversions i actuacions
pressupostàries a realitzar en el Mercat de Sant Antoni i els seus voltants, entre d'altres la
situació del gimnàs del mercat, el sistema de calor/fred, i la reforma de la Ronda de Sant
Antoni.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:

17.-

(M1519/11000) Quina valoració fa el govern municipal sobre la primera edició del programa
dels Baixos de Protecció Oficial? Com pensa atraure comerç de proximitat en la propera
convocatòria de locals?

18.-

(M1519/11001) S'iniciaran aquest 2019 les obres de construcció de la Biblioteca de Sarrià que
havien estat programades per finalitzar-se durant aquest mandat?
Del Grup Municipal Cs:

19.-

(M1519/10989) Quin ha estat el balanç de l'activitat turística de l'exercici 2018? Proporcionar
un informe amb les dades més destacables. Quins són els objectiu concrets del nou Pla de
Marketing Turístic?
Del Grup Municipal ERC:

20.-

(M1519/10986) Quin és el llistat de projectes compromesos amb la ciutadania per part del
govern municipal que es bloquejaran el 2019 a causa de la manca de voluntat del govern
municipal de presentar un projecte de pressupost per al 2019?
Del Grup Municipal PSC:

21.-

(M1519/11004) Després d'un temps prudencial per la consolidació de l'espai d'incubació de
projectes del món del comerç i els mercats, l'art i el disseny, la gastronomia i les activitats
culturals que volia suposar l'espai de La Pionera. Quina és la valoració que fa el govern del
funcionament de l'espai de La Pionera?

22.-

(M1519/11005) S'iniciaran aquest 2019 les obres de construcció del camp de rugbi del carrer
Santander que havia estat programat al Pla de barris per executar durant aquest mandat?
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Del Grup Municipal PP:
23.-

(M1519/10997) Quins projectes d'inversió pressupostats l'any 2018 no s'han fet o finalitzat,
detallats per import i concepte, i quins d'ells es faran o continuaran enguany, detallant l'import?
Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la resposta per escrit en la sessió de la Comissió.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

24.-

(M1519/11002) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició
aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 10 de juliol de 2018, amb el contingut
següent: (M1519/9412) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal
presenti a la Comissió d'Economia i Hisenda del mes de setembre un informe detallat de les
línies estratègiques i de les accions executades (amb les corresponents partides pressupostàries)
en relació al sector del disseny i de la moda així com que doni trasllat als grups municipals de
l'anunciat pla de moda de la ciutat de Barcelona. Que a tals efectes es concretin les sessions de
treball corresponents per poder-ne fer el seguiment.
Del Grup Municipal PSC:

25.-

(M1519/11006) Que el govern municipal informe sobre l'estat d'execució de la proposició
M1519/9117 aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 19 de juny de 2018, amb els
acords següents: La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: ·
Exigir el compliment de tota la normativa municipal en els entorns de les Glòries. · Exigir una
solució a la presència de venda no autoritzada de productes vells i sense cap garantia a l'espai
públic dels entorns de Glòries. Aquesta solució en cap cas pot passar per la permissivitat o la
facilitació d'una activitat que afecta a la viabilitat econòmica de molts negocis, a la convivència,
a l'espai públic, i no contribueix a la dignificació ni a la millora de les condicions socials de les
persones que l'exerceixen. · Exigir una resposta clara, urgent i concretada en una acció conjunta
des dels àmbits socials i de l'economia circular, social i solidària que contemplin les necessitats
socials de les persones més vulnerables. · Garantir que aquesta solució sigui el resultat de la
participació, la coordinació i la col·laboració de tots els agents implicats; i que, en tot cas,
permeti recuperar i protegir l'activitat econòmica i el prestigi del mercat dels Encants de
Barcelona Fira de Bellcaire en tant que mercat singular, ciutadà i turístic. · Per tal de fer realitat
les anteriors propostes, constituir en el termini de 15 dies, un grup de treball integrat, com a
mínim, per: - Junta de venedors dels Mercat dels Encants de Barcelona Fira de Bellcaire. Associacions de veïns i veïnes i comerciants de l'entorn de la plaça de les Glòries (Fort Pienc,
Clot, Poblenou). - Institut Municipal de Mercats de Barcelona. - Guàrdia Urbana de Barcelona.
- Mossos d'Esquadra. - Districte de l'Eixample. - Districte de Sant Martí. - 1a. Tinència
d'alcaldia, àmbits de turisme, comerç i mercats d'economia social i desenvolupament local i
consum. - 2a. Tinència d'alcaldia, àmbit de drets socials. - 3a. Tinència d'alcaldia, àmbit de
drets de ciutadania. - 4a. Tinència d'alcaldia, àmbits d'urbanisme i mobilitat. · Dotar dels
recursos suficients les mesures que l'esmentat grup de treball acordi, tant respecte a la solució
del problema de la ubicació de la venda no autoritzada, com respecte a la prevenció,
convivència, seguretat i atenció social als col·lectius necessitats que realitzen la venda no
autoritzada.
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Del Grup Municipal PP:
26.-

(M1519/10998) Es requereix el govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 22 de març de 2016:
(M1519/2892) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a
presentar un informe econòmic, elaborat per expert independent, en la propera sessió de la
Comissió d'Economia sobre l'impacte de les mesures municipals en matèria de turisme en
l'economia de la ciutat (moratòria d'allotjaments turístics actual i possible futura, i Pla Especial
Urbanístic d'Allotjaments Turístics, PEUAT), especialment els efectes en l'inici o
desenvolupament d'activitats empresarials, creació de llocs de treball, la inversió a la ciutat i la
hisenda municipal, tant a nivell directe com indirecte i tenint en compte els projectes perduts i
els litigis judicials.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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