COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
Dia: 10 de juliol de 2018
Hora: 16,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal PSC:
1.-

(M1519/9402) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal per informar de
les raons del retard en inversions periodificades i sobre el conjunt de retallades de pressupost
municipal corresponent al 2018.
Del Grup Municipal PP:

2.-

(M1519/9391) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre
cadascun dels projectes finançats o a finançar amb l'impost turístic per part de l'Ajuntament al
llarg d'aquest mandat polític (inclosos els previstos), detallat per concepte, import, any i data
d'inici i finalització de l'actuació. Sol·licitem que se'ns faciliti còpia per escrit en la mateixa
sessió de la Comissió.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(DPPF-02 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 i
successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, núm. 3.10.
Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, núm.
3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, núm. 3.15. Taxes per la
utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals, segons propostes de text que
consten a l’expedient; SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a informació pública per
un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí
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Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la modificació de
les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions.
4.-

(DPPF-03 OOFF2018 ) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 3.17 Taxes per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de
transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per l’exercici 2018 i successius, segons
proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient; SOTMETRE l’esmentada ordenança
fiscal a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’endemà de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per aprovada
definitivament la modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin
reclamacions.

5.-

(E.04.6006.17) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular
de Catalunya, pels motius que resulten dels informes del Consorci d’Educació de Barcelona, i
dels Serveis Jurídics de Patrimoni, que s’adjunten a efectes de motivació, contra l’acord del
Plenari del Consell Municipal, de 23 de febrer de 2018, que aprovava inicialment la constitució
d’un dret de superfície sobre la finca municipal ubicada en el carrer Numància 153-161, per a la
construcció i gestió del CEIP Anglesola; APROVAR definitivament el dret de superfície i
FORMALITZAR-LO d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova;
INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

6.-

(E.03.6046.16) APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el
Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona signat el 27 de desembre de 2016;
MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016, ratificat pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de gener de 2017, relatiu a les condicions
d’adquisició de la finca registral 4169 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona,
d’acord amb la petició de la Generalitat de Catalunya, en el sentit derivat de la pròpia
modificació del conveni, admetent l’adquisició d’aquesta finca amb la càrrega que la grava,
assumint la Generalitat el manteniment dels costos econòmics així com el resultat del plet
interposat per al seu futur alliberament, amb total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7.-

(H124-2018-0003-FB) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal la instal·lació
esportiva municipal del CEM Arístides Maillol; d’acord amb els informes i dictamen que
consten a l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1
reguladora de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la
quota íntegra de l’IBI corresponent als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius.
I DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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8.-

(H-0620180005-FB) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal del
pavelló poliesportiu de la Creueta del Coll; d’acord amb els informes i dictamen que consten a
l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora
de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de
l’IBI corresponent als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius. I DONAR-NE
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

9.-

(DP-2018-27110) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió
d’ús privatiu del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia
Faria núm. 99-103, i les seves instal·lacions complementàries, que inclouen l’Auditori Fòrum,
situat a la plaça Leonardo da Vinci núm. 1-3, a favor de Fira Internacional de Barcelona, amb
caràcter onerós i un termini de 25 anys, amb efectes des de l’1 de novembre de 2021, per a
destinar-lo a la realització de congressos, convencions, exposicions o altres actes d’interès
cultural i/o ciutadà; 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 directament a Fira Internacional de
Barcelona; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

10.-

(1007/17) ESTABLIR, en exercici del que preveuen els articles 60 i 61 del vigent Text Refós de
l’Ordenança municipal de Mercats (TROM) aprovat per acord del Consell Municipal en sessió
de 28 de novembre de 2008, i per a la totalitat dels mercats municipals de la ciutat de
Barcelona, les associacions de venedors com a figura associativa encarregada de dur a terme les
funcions que la normativa vigent i aquests estatuts tipus li assignen; APROVAR inicialment els
estatuts tipus d’aquestes associacions, segons la redacció que consta a l’expedient, i DONAR 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, per a què les
persones i entitats que així ho estimin convenient, puguin presentar al·legacions o suggeriments
al seu redactat.

11.-

(786/2018) APROVAR inicialment la modificació parcial del Text Refós de l’Ordenança
municipal de Mercats de Barcelona (TROM), aprovat pel Consell Municipal en data 28 de
novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013, exclusivament en els
articles i redactat segons la redacció que consta a l’expedient, i DONAR 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, per a què 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:

12.-

(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
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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 Cs:
13.-

(M1519/9384) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que es torni a reunir de forma urgent
el "Comité de desarrollo de rutas aéreas Barcelona" amb la finalitat de prevenir qualsevol tipus
de col·lapse i possibilitar el bon funcionament de l'aeroport de Barcelona. Que així mateix
s'insti per part de l'Ajuntament de Barcelona a l'Estat i a la Generalitat per tal de garantir el bon
funcionament de l'aeroport.
Del Grup Municipal ERC:

14.-

(M1519/9399) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a elaborar
una proposta de nous trams cadastrals en el càlcul de les bonificacions a l'Impost sobre Béns
Immobles per a famílies nombroses i la subvenció sobre famílies monoparentals, amb l'objectiu
d'adequar-los als canvis de valor cadastral en vigor des de l'1 de gener de 2018 a la ciutat de
Barcelona.
Del Grup Municipal PSC:

15.-

(M1519/9403) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Exigir la cessió a l'Ajuntament de
Barcelona del 100% de l'Impost d'Estades en Establiments Turístics que es recapta a la ciutat de
Barcelona. - Constituir una Comissió de treball conjunta entre Ajuntament i Generalitat amb
l'objectiu de presentar les seves conclusions en el termini de dos mesos. - Que s'impulsin les
modificacions legals oportunes per a flexibilitzar els criteris de gestió de l'IEET i poder
d'aquesta forma compaginar les activitats de promoció turística amb aquelles activitats de
protecció de la destinació turística. - Traslladar aquest acord al Govern de Catalunya, així com
als diferents grups polítics representats al Parlament.
Del Grup Municipal PP:

16.-

(M1519/9392) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Adherir-se a la demanda de la
"Plataforma d'Afectats pel top manta i la venda il·legal", que exigeix accions i solucions
immediates, i que es plasmen en el document signat el darrer 22 de juny de 2018 amb
representants de 5 grups polítics municipals, on es demana: - Assolir un "Acord de Ciutat per
un espai públic digne per tothom i contra el seu ús il·legal per fer-hi activitats amb afany de
lucre". - Adherir-se a les reivindicacions de l'esmentada plataforma. - Demanar el compliment
de les iniciatives polítiques sobre aquest tema aprovades durant el mandat municipal.
Del Grup Municipal CUP:

17.-

(M1519/9378) La Comissió d'Economia i Hisenda, acorda establir, en col·laboració i
coordinació amb el Sindicat Popular de Venedors Ambulants, una zona segura per a la venda
ambulant per tal de garantir els drets de les persones migrades i la seva seguretat, que s'assimili
al màxim als drets dels mercats ambulants.
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
18.-

(M1519/9414) Que se'ns faci entrega de l'estat d'execució del PIM 2016-2019 a data 10 de
juliol de 2018, amb el màxim detall de partides i nom de cadascun dels projectes d'inversió.
Que se'ns entregui una còpia per escrit durant la Comissió.
Del Grup Municipal ERC:

19.-

(M1519/9400) Que el Govern municipal faciliti, durant el curs de la Comissió d'Economia i
Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona del dia 10 de juliol de 2018, un llistat amb les partides
d'inversió i de despesa corrent que s'hauran de retallar a causa del menor volum d'ingressos que
està liquidant l'Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostats.
Del Grup Municipal PSC:

20.-

(M1519/9404) Que l'Ajuntament de Barcelona prioritzi, amb visió metropolitana, la Formació
Professional com a eina al servei del desenvolupament econòmic i personal i de la igualtat
d'oportunitats.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:

21.-

(M1519/9413) S'ha creat el fons municipal per al foment de l'accés al finançament de projectes
d'economia social i solidària? Per quin import s'ha creat aquest fons, on està publicitat i qui hi
pot tenir accés? Hi ha hagut sol·licituds per accedir-hi, per part de qui i per quins imports? Han
estat concedits? Demanem que se'ns entregui la resposta per escrit a la Comissió.
Del Grup Municipal Cs:

22.-

(M1519/9385) Es sol·licita que es detalli si el consistori alliberarà l'horari comercial per obrir
els diumenges al període estival atenent a la petició de les entitats comercials del centre de
Barcelona.

23.-

(M1519/9386) Quina és la quantitat recaptada de l'Impost sobre l'increment de valors dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) entre els mesos de gener i juny dels anys 2016, 2017 i
2018. Quina és la previsió de recaptació per a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana (IIVTNU) per a l'any 2018 compres entre els mesos de juliol i desembre.
Del Grup Municipal ERC:

24.-

(M1519/9401) Amb quina periodicitat es reunirà el Consell Assessor de Promoció de la Ciutat i
quines línies estratègiques s'estan treballant ds d'aquest organisme?
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Del Grup Municipal PSC:
25.-

(M1519/9405) En què consisteix el projecte de la targeta de fidelització, i quin és el cost estimat
que es preveu pel seu desplegament. Que se'ns faciliti la resposta per escrit.
Del Grup Municipal PP:

26.-

(M1519/9393) Quines accions ha dut a terme el Govern municipal per donar compliment a la
proposició de Barcelona en Comú aprovada en la Comissió d'Economia i Hisenda en sessió de
15 de maig de 2018 sobre les reclamacions als Pressupostos de l'Estat de l'any 2018, així com
quina serà l'agenda dels principals temes a tractar amb el Govern de la Generalitat? Sol·licitem
que se'ns faciliti còpia de la resposta per escrit.

27.-

(M1519/9394) Quin import ha recaptat l'Agència Tributaria de Catalunya en concepte
d'ingressos tributaris municipals de l'Ajuntament de Barcelona en el marc del conveni de
col·laboració formalitzat entre ambdós organismes el 8 de març de 2017?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal PP:

28.-

(M1519/9395) Es requereix el Govern municipal que informi sobre les gestions realitzads i
l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 13 de març de 2018:
(M1519/8559) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Constatar que la campanya de
promoció internacional presentada pel Govern Municipal el darrer 20 de febrer sota el nom
"Share Like Follow Barcelona" és insuficient i no compleix amb els objectius de recuperar la
reputació i la imatge internacional de Barcelona per a reactivar l'economia de la ciutat. 2.Iniciar una campanya a nivell internacional més ambiciosa que si recuperi la imatge de
Barcelona i atragui turisme de qualitat, inversions i activitat econòmica, social i cultural.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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