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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  13 de novembre 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 

 

- Memòria socioeconòmica de Barcelona del CESB. 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

1.-  (M1519/9989) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar sobre 

les inversions que finalment han estat escollides per ser finançades a través de l'emissió de 

bons. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (DPPF-04 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns 

Immobles; núm. 3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació 

d’altres serveis; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals, 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 

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. 

 

3.-  (EM 2018-11/13) RATIFICAR l’acord de la Junta General d’Accionistes de la societat 

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), en sessió de 20 de setembre de 2018, 

d’ampliació del seu objecte social i la consegüent modificació de l’article segon dels estatuts 

socials, incorporant l’activitat de gestor de càrrega dels sistema per la recàrrega de vehicles 
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elèctrics. SOTMETRE-LA a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un 

termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals; i en cas de no presentar-s’hi al·legacions, TENIR-LA per aprovada 

definitivament; i publicar el text íntegre definitiu en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

FACULTAR indistintament, al President, Secretari i Vicesecretària del Consell 

d’Administració de Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) per a que qualsevol 

d’ells pugui realitzar els actes, negocis jurídics, si escau, dels anteriors acords al Registre 

Mercantil. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

4.-  (M1519/9999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal articuli, de 

forma urgent i extraordinària, els mecanismes necessaris per tal de sotmetre a aprovació inicial 

un pressupost expansiu i de progrés pel 2019 que respongui a les necessitats reals de la ciutat, 

així com iniciar un procés de participació real amb la ciutadania i els grups municipals. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/9990) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el Govern municipal iniciï de 

forma immediata el període d'informació als grups polítics del projecte de pressupostos i 

ordenances fiscals del proper exercici. - Instar el Govern municipal a autoritzar l'accés 

mitjançant l'actual sistema d'informàtica de gestió, SAP, en l'àrea econòmicofinancera a 

trimestres tancats de l'any en curs. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/9968) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Que el Govern municipal 

presenti, en el marc d'aquesta Comissió, una relació de les actuacions que té previs implementar 

de cara a la campanya de Nadal així com de les activitats que es realitzaran a la plaça 

Catalunya. 2.- Que durant la campanya es reforcin les mesures de dinamització comercial en 

aquelles zones en que el comerç està patint l'efecte de les obres. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/9996) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Exigir la convocatòria d'un 

Consell de comerç i ciutat, ja sigui ordinari o extraordinari, però de manera urgent i immediata, 

per a que el govern d'Ada Colau informi i passi a debat, entre d'altres, les qüestions següents: - 

Actuacions fetes per la promoció i el foment del comerç i la restauració durant el darrer any. - 

Campanyes que s'han realitzat, objectius, pressupost i resultats. - Estat d'execució i situació 
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actual de les subvencions, ordinàries i extraordinàries. - Estat d'execució del pressupost de la 

Direcció de Comerç (amb les xifres inicials i el grau d'execució actual). 2.- Que la informació 

que es doni al Consell de Comerç sigui també lliurada per escrit. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/9981) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

rebaixar l'impost de plusvàlua, modificant la seva ordenança fiscal per tal de reduir la quota 

tributària que suporten els/les barcelonins/es, a partir d'aplicar els instruments que permet la 

Llei d'Hisendes Locals, com són: disminuir el percentatge anual de tinència dels immobles en el 

càlcul de la base imposable, rebaixar el tipus impositiu i aplicar totes les bonificacions i 

reduccions permeses. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/9969) El Govern municipal convoqui, en el termini de dos mesos, una Taula amb 

presència de tots els grups municipals per tal de valorar l'aplicació dels nous valors cadastrals 

dels béns immobles de la ciutat de Barcelona i la seva afectació en la tributació dels barcelonins 

i barcelonines. La Taula valorarà de forma especial l'impacte de la revisió cadastral en tots 

aquells tributs locals en relació als nivells de recaptació, la pressió fiscal, l'impacte sobre la 

progressivitat del sistema tributari i els possibles efectes adversos no desitjats que puguin haver 

sorgit. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/9997) Que el Govern elabori i presenti un informe detallant el procediment 

d'atorgament de les subvencions al comerç, autònoms i a la resta dels sectors econòmics de la 

Ciutat, detallant els problemes que porten a dilacions en el seu pagament. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/9982) Que se'ns faciliti còpia de la documentació oficial justificativa que garanteix la 

incorporació de 140 milions d'euros més en els ingressos del projecte de pressupost municipal 

per a l'any 2019, procedents 100 milions d'euros de l'Estat i 40 milions d'euros de la Generalitat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/10000) Quins eixos, associacions comercials i mercats s'han acollit a la mesura de 

govern de suport al comerç afectat per obres de llarga durada de cara a la campanya de Nadal? 

Quins carrers s'il·luminaran a tal efecte? 

 

13.-  (M1519/10001) Està el Govern municipal treballant amb alguna normativa nova de regulació 

de fires, mostres i mercats ambulants? Amb qui? En quina línia? Amb quin calendari? 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/9991) Instar al Govern municipal a informar sobre diversos aspectes sobre el 

funcionament del REC: - Quin serà el termini de recobrament/canvi dels RECS per euros dels 

comerciants que han rebut aquest mitjà de pagament? - Com es protegirà la informació 

generada mitjançant l'app de l'usuari tant referent als hàbits de consum com d'informació 

privada? - Com facilitaran que el comerciant que ha rebut RECs en pagament pugui així mateix 

pagar en RECs als seus proveïdors? 

 

15.-  (M1519/9992) Quins grans esdeveniments, actes, fires o grans trobades té previst l'Ajuntament 

de Barcelona que se celebrin a la nostra ciutat el 2019 i quines gestions està fent per recuperar 

els esdeveniments perduts durant aquest mandat?  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/9970) En quin termini té previst el Govern municipal presentar la mesura de Segell de 

Qualitat per a les empreses socialment responsables que compleixin amb uns determinats 

criteris de caràcter ambiental, laboral, d'igualtat de gènere i d'integració en la diversitat 

funcional, laboral, social o econòmica? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/9998) Es ratifica el Primer Tinent d'Alcaldia en l'afirmació que la recaptació de l'IBI 

aquest 2018 serà "com a mínim de 4 milions d'euros més", tenint en compte que en el 

pressupost es recull una previsió de 18,6 milions d'euros inferior a la recaptació del 2017? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/9983) Quines són les activitats de la Campanya de Nadal d'enguany (enllumenat 

nadalenc, activitats a la plaça Catalunya, pessebre, cavalcada, Cap d'Any, activitats destinades a 

potenciar el comerç de proximitat ...), detallant el cost pressupostat i la seva variació respecte 

l'any anterior per a cadascuna de les activitats? 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: 

 

19.-  (M1519/10002) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda, de 17 de gener de 2017, amb el contingut 

següent: La Comissió d’Economia i Hisenda insta al Govern Municipal a identificar els sectors 

on estan apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i impulsar propostes de 

regulació per evitar esdevinguin economia submergida i competència deslleial a altres activitats 

econòmiques alhora que no generi una pèrdua de drets tant per part de les usuàries i 

consumidores, així com dels drets socials dels treballadors i treballadores. I a presentar un 

informe de seguiment de l’estat de la proposició en el termini màxim de quatre mesos. 

 

VI) Mocions 

VII) Declaració Institucional 


