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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 21 d'octubre de 2019 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 

1. –  (EM 2019-11/18) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades 
municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA, Barcelona Activa, SAU, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 
Foment de Ciutat, SA i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, auditors de cadascuna d’elles per 
a l’exercici 2019 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. NOMENAR, com a soci únic de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors per als seus respectius comptes anuals 
consolidats per a l’exercici 2019 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR 
la plena efectivitat d’aquest acord a la formalització de la pròrroga del contracte 
número 16005782-003 (Lot 3).  

 
2. –  (EM 2019-11/20) APROVAR, en l’exercici de les competències reservades com a soci 

únic de la societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), la distribució 
del dividend extraordinari, amb càrrec a les reserves voluntàries existents en el balanç 
de situació de BIMSA, la quantitat de dotze milions tretze mil quatre-cents seixanta-un 
euros amb trenta-set cèntims (12.013.461,37 euros), abans de concloure l’exercici 
2019, atès el guany obtingut per BIMSA durant l’exercici 2018, especialment per la 
venda de les accions de Mediacomplex, SA, i satisfer-lo durant els trenta dies naturals 
següents a la data d’adopció d’aquest acord. FACULTAR, indistintament, el Conseller 
delegat de BIMSA, Sr. Jordi Campillo Gàmez i el Director General d’aquesta companyia, 
Sr. Angel Sánchez Rubio, per a què puguin dur a terme tots els actes materials i jurídics 
necessaris per a fer efectiu aquest acord.  
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3. –  (3-147/2019) APROVAR definitivament, atès que no s'han presentat reclamacions 

durant el període d'exposició pública, la modificació de crèdit de la pròrroga del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 
2019, consistent  en crèdits extraordinaris per import de 5.990.471,16 euros i 
suplements de crèdit per import de 1.277.061,94 euros finançats ambdós amb 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del 
Pressupost 2018 (7.267.533,10 euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19092790; i 
AUTORITZAR als Presidents dels Organismes Autònoms Municipals, a utilitzar com a 
fons de finançament de les despeses de personal corresponents a la execució de la 
sentència de pagament dels interessos de l’increment de l’1% de la massa salarial dels 
anys 2007 i 2008 el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de cada 
organisme amb les quanties que consten a l’expedient.    

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 

4. –  (01- PPPNT2019) APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança per prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l’exercici 
2020 i successius, d’acord amb el text que consta a l’expedient; SOTMETRE 
l’esmentada modificació de l’ordenança 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.  

 
5. –  (02 OOFF2019)  DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges de lloguer social  que 

gestiona directament l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, els 
de la Borsa de lloguer del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i els del Programa de 
cessió promogut pel mateix Consorci de l’Habitatge de Barcelona que gestiona la 
Fundació Hàbitat 3, d’acord amb la relació que figura a l’expedient, als efectes del que 
preveu l’article 9.10 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 a l’exercici 2020 i successius; i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents.  

 
c) Proposicions 

 
V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
6. –  (M1923/260) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a dotar de 
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recursos suficients el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) per tal que pugui 
exercir de manera eficient i empoderada el diàleg social i propositiu que serveixi per 
abordar les qüestions econòmiques, polítiques i socials cabdals de la ciutat de 
Barcelona.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
7. –  (M1923/287) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a 

impulsar un instrument de cooperació publico-privada que promogui la màxima 
col·laboració de les empreses del sector turístic per desenvolupar accions de 
mecenatge i patrocini que contribueixin a afavorir projectes relacionats amb la 
conservació de l’entorn i en projectes de millores urbanístiques, ambientals i socials i 
culturals en els diferents districtes de la ciutat.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
8. –  (M1923/275) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern Municipal 

presenti i posi en marxa un programa d’ajuts als comerços de les zones afectades pels 
aldarulls que han succeït a Barcelona en les últimes setmanes.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
9. –  (M1923/270) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a 

retirar del seu projecte d’Ordenances Fiscals 2020 qualsevol augment per sobre de 
l'evolució de l'IPC de les taxes de Terrasses i Vetlladors recollides en l’Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes per utilització del domini públic local i prestació d’altres serveis 
(Ordenança Fiscal 3.10).  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
10. –  (M1923/282) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a 

dissenyar, presentar i aplicar de forma urgent un paquet de mesures per pal·liar i 
revertir durant els propers mesos les pèrdues que ha patit el comerç de la ciutat com a 
conseqüència de la inseguretat i els desordres que l'han afectat des d'aquest estiu.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
11. –  (M1923/261) Que el govern municipal,  mitjançant  Barcelona Activa,  arribi  a un acord 

de col·laboració amb les associacions que treballen  amb el col·lectiu de persones amb 
la condició  Asperger i de l’Espectre Autista per crear un  programa d’inserció laboral 
personalitzat,  amb tutories individuals i orientació per a aquestes persones.  
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

12. –  (M1923/285) Que el govern municipal presenti a la propera Comissió d’Economia i 
Hisenda un informe detallat sobre l’impacte que tindrà l’eliminació dels topalls en el 
rebut de l’IBI de cadascun dels usos, fent especial atenció a l’efecte que tindrà sobre 
els immobles que generen activitat econòmica.  
 

13. –  (M1923/286) Que el govern municipal impulsi un pla de dinamització del comerç de 
barri i de proximitat al Congrés-Indians, de forma consensuada amb la Unió de 
Botiguers, per tal de diversificar la oferta comercial i atraure nous consumidors.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
14. –  (M1923/274) Que el Govern municipal reforci, mitjançant Barcelona Activa, els 

programes de formació i ocupació adreçats a als col.lectius que presenten més 
dificultats en el mercat de treball en un escenari de desacceleració econòmica: majors 
de 45 anys, amb especial atenció a les dones i els joves.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
15. –  (M1923/271) Que el Govern Municipal posi en marxa a la resta d’Espanya una 

campanya a través de tot tipus de canals (mitjans de comunicació, xarxes socials, 
esdeveniments, fires, etc.) específicament dirigida a enfortir la marca Barcelona i 
atraure el turisme nacional perdut durant els darrers anys.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
16. –  (M1923/283) Que el govern municipal prepari una sèrie mesures concretes adreçades 

a recaptar els 116 milions d’euros d’impostos, taxes, preus públics, recàrrecs o 
interessos no cobrats de la darrera liquidació i les presenti a aquesta Comissió 
d’Economia i Hisenda.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
17. –  (M1923/262) Quina és la proposta de calendarització i els membres que conformaran 

el grup de treball per tal d’elaborar una proposta de taxa municipal d’ús de domini 
públic de plataformes de comerç electrònic en un termini aproximat de 6 mesos?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
18. –  (M1923/266) Quin és el capteniment de l'actual Govern municipal respecte a la 

continuïtat de l'escorxador de Mercabarna?  
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Del Grup Municipal Partit Popular: 
 

19. –  (M1923/272) Quin ha estat l’impacte econòmic per al sector comercial de Barcelona 
dels desperfectes en comerços i la disminució de clients causats pels aldarulls de 
radicals separatistes que han tingut lloc a la ciutat durant les darreres setmanes?  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
20. –  (M1923/281) Quina estratègia s'ha dissenyat i quines accions s’estan duent a terme 

des de Turisme de Barcelona i des de l'Ajuntament per revertir la tendència a la baixa 
en el nombre de turistes que provenen de la resta d’Espanya?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


