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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE GENER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 11 de desembre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

1. – Creació de nous imaginaris i continguts per a millora de la mobilitat sostenible
turística.

Informesc)

2. – Cibernàrium, 20 anys de capacitació i divulgació tecnològica.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (2019-0016) RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  l’any  2020  durant  el  termini  d’informació  pública,
d’acord  amb  els  informes  que  consten  a  l’expedient.  APROVAR  definitivament  el
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 integrat per: a)    El
de la mateixa Entitat. b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1 - Institut
Municipal  de Persones amb Discapacitat.  2 -  Institut Municipal  d’Educació.  3 -  Institut
Municipal  d’Informàtica.  4  -  Institut  Municipal  d’Hisenda.  5  -  Institut  Municipal  de
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 6 - Institut Municipal de Mercats. 7 - Institut
Barcelona Esports. 8 - Institut Municipal de Serveis Socials. c) Els estats de previsions
d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1 - Institut de Cultura de
Barcelona. 2 -  Institut Municipal  de Parcs i  Jardins.  3 -  Institut Municipal  d’Habitatge i
Rehabilitació. 4 - Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe. 5 - Institut Municipal
d’Urbanisme.  d)  Els  estats  de  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  societats
mercantils següents: 1 - Barcelona de Serveis Municipals, SA. (BSM). 2 - Informació i
Comunicació de Barcelona, SA. 3 - Barcelona Activa, SA., SPM. 4 - Barcelona

 



CCM 1/20 Economia 2/6

d’Infraestructures  Municipals,  SA.  (BIMSA).  5  -  Foment  de  Ciutat,  SA.  6  -  Barcelona
Cicle  de  l’Aigua,  SA.  Així  mateix,  APROVAR  definitivament  les  Bases  d’Execució,  la
plantilla  de  personal  per  a  l’exercici  2020  i  els  annexos  que  consten  en  l’expedient.
APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a
l’any 2020 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

4. – (01 OOFF2020 bis) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de
l’ordenança  fiscal  número  3.12  Taxes  per  estacionament  regulat  de  vehicles  a  la  via
pública per a l’any 2020 i successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell
Municipal  de  25  d’octubre  de  2019,  en  el  sentit  dels  informes  que  consten  a
l’expedient.  APROVAR  definitivament  l’esmentada  ordenança  fiscal  per  a  l’exercici
2020 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

5. – (01- PPPNT2019-Ordenança PPPNT Serveis Cementiris) RESOLDRE les al·legacions
presentades  a  la  modificació  de  l’ordenança  per  prestacions  patrimonials  de  caràcter
públic  no  tributari  dels  serveis  de  cementiris  per  a  l’exercici  2020  i  successius,
aprovada  inicialment  per  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  20  de  novembre  de
2019, en el sentit dels informes que consten a l’expedient. APROVAR definitivament la
modificació de l’ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
dels  serveis  de  cementiris  per  a  l’exercici  2020,  d’acord  amb  el  text  que  consta  a
l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/480)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  el  Govern  Municipal  a
crear instruments de finançament per a iniciatives innovadores que permetin la
participació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  aquestes  iniciatives  i  la  mobilització  de
fons privats i  d’altres administracions per tal  d’entomar els  principals reptes de ciutat
com són desigualtats socials o l’emergència climàtica.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/476)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
implantar un segell de qualitat ocupacional per tal de reconèixer les bones pràctiques
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en matèria laboral de totes aquelles empreses de la ciutat que generin ocupació
estable,  comptin  amb  un  pla  d’igualtat  o  compleixin  amb  el  salari  mínim  de  ciutat,
entre d’altres.

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/484)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda:  1.  Rebutjar  la  proposta  de
l’alcaldessa i altres membres del Govern Municipal d’eliminar el pont aeri Barcelona –
Madrid. 2. Instar al Govern Municipal a que faci públics, en cas que existeixin, els
estudis  de  l’impacte  econòmic  d’aquesta  mesura  sobre  el  teixit  empresarial  de  la
ciutat, realitzats abans de llançar la proposta.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

9. – (M1923/500) La Comissió d'Economia i  Hisenda acorda: 1.  L’Ajuntament de Barcelona
donarà  suport  actiu  i  públic  a  l’organització  del  Mobile  World  Congress.  2.
L’Ajuntament de Barcelona buscarà el recolzament d’Ajuntaments, Àrea Metropolitana
de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Govern d’Espanya per
tal que Barcelona pugui seguir acollint el MWC més enllà de 2023. 3. L’Ajuntament de
Barcelona buscarà la implicació d’institucions socials, econòmiques i empresarials de la
societat civil per garantir l’èxit de properes edicions del MWC i la difusió dels resultats
que  el  congrés  aporta  a  la  ciutat.  4.  L’Ajuntament  de  Barcelona  proposarà  solucions
per evitar aquelles accions que afectin a la mobilitat o la seguretat durant el MWC. 5.
L’Ajuntament  de  Barcelona  agrairà  als  organitzadors  del  MWC  la  seva  aposta  per  la
ciutat  de  Barcelona.  6.  L’Ajuntament  de  Barcelona  aprofitarà  l’experiència  del  MWC
per buscar altres esdeveniments que puguin projectar la ciutat, aportant ocupació i
activitat econòmica.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/506) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal
exigeixi al Govern de la Generalitat que inclogui, en el projecte de pressupostos
autonòmics per al 2020, la recuperació total de les aportacions econòmiques als
consorcis que corresponguin a la ciutat de Barcelona a partir d'aquest mateix exercici,
així com la restitució del deute acumulat des de 2011 per la reducció d'aquestes
aportacions i que ascendeixen a 300 milions d'euros.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/481) Que en el termini de sis mesos, i per tal d'arribar al màxim de col·lectius
de clients potencials del comerç de proximitat de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona
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conjuntament amb el col·lectiu de persones amb discapacitat/diversitat funcional
avaluï i presenti els resultats i l'impacte en el comerç del projecte de millora de
l'accessibilitat "Sants sense Barreres", així com les actuacions que s'han dut a terme
arran de la presentació de l'estudi "Accessibilitat als establiments turístics i comercials
del districte de les Corts", per tal d'elaborar un document conjunt de bones pràctiques
que es puguin estendre a la resta de districtes de la ciutat, i que inclogui la
pictorització dels establiments per a facilitar-ne també l'accés i la comunicació a les
persones amb TEA.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/477)  Que  el  govern  municipal  convoqui,  en  el  termini  d’un  mes,  una  sessió
informativa  monogràfica  sobre  l’estat  de  les  obres  del  nou  Mercat  de  l’Abaceria,
destinada als paradistes, als comerciants i veïnat del voltant del mercat i als grups
municipals del districte de Gràcia, on es concreti sense dilacions el calendari previst.

13. – (M1923/478) Que el govern municipal actualitzi i reforci les eines que té l’Ajuntament
de  Barcelona  en  les  seves  competències  per  tal  d’assegurar  la  preservació  i  la
continuïtat de l’activitat dels comerços emblemàtics i  històrics amb els que compta la
ciutat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/482) Que el Govern municipal es comprometi a no augmentar més cap impost
o taxa durant la resta del mandat als ciutadans i a l'activitat econòmica de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/485) Que, de cara a les properes edicions, el Govern Municipal substitueixi
l’actual model de Fira Nadalenca celebrada a Plaça Catalunya per un altre format que
respecti els valors tradicionals de les festes de Nadal.

16. – (M1923/486)  Que  en  la  propera  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  reguladora  de  les
“Taxes  per  l’estacionament  regulat  de  vehicles  a  la  via  pública”  (3.12)  s’inclogui  una
bonificació de la taxa d’estacionament o una tarifa especial per aquells vehicles privats
utilitzats per famílies nombroses.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/501) Que el Govern municipal presenti a la Comissió d’Economia i Hisenda del
mes de març un estudi comparat del període 2017-2019 de Barcelona amb Madrid i
L'Hospitalet  pel  que  fa  a  creació  d’ocupació,  evolució  del  nombre  d’afiliacions  a  la
Seguretat  Social,  atracció  d’inversió  estrangera  en  relació  amb  el  seu  pressupost
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municipal, nombre d’empreses de nova creació que hagin especificat Barcelona com la
seva seu per any, evolució del capital amb el que es creen aquestes empreses, evolució
dels salaris, evolució de la població en posicions directives, evolució de la desigualtat,
així com l'evolució de la pressió fiscal municipal i l’esforç fiscal.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/479) Quines actuacions de millora i promoció del mercat dels Encants de
Bellcaire té previstes dur a terme el Govern municipal?

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/505) Quina és la situació actual del catàleg de comerços emblemàtics a
Barcelona i  quines accions s’estan desenvolupant per part del Govern municipal per a
protegir aquests comerços?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

20. – (M1923/502)  En  el  període  comprès  entre  l’1  de  setembre  i  el  31  de  desembre  de
2019,  ¿quantes  visites  han  fet  i  quantes  reunions  han  mantingut  l’alcaldessa  Ada
Colau i el tinent d’alcalde Jaume Collboni amb empreses o entitats representatives del
món empresarial com patronals, gremis, o associacions comercials; i més
concretament, amb quines empreses de més de 50 treballadors s’ha reunit en aquest
període?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/489) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions
realitzades i l’estat d’execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 17 de
setembre  de  2019:  (M1923/34)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda;  Instar  al
Govern Municipal a que presenti en un termini màxim de 3 mesos un informe que
quantifiqui l’impacte de la venda ambulant il·legal en l’economia de la ciutat durant els
darrers 5 anys, i que mesuri entres altres aspectes: - El nombre de persones que es
dediquen  a  aquesta  activitat  il·legal.  -  L’afectació  sobre  els  ingressos  del  teixit
comercial i els llocs de treball eliminats a causa la competència deslleial que suposa la
venda ambulant il·legal. - La quantitat defraudada en impostos, taxes i preus públics
(acta censal d'activitat empresarial, IVA, IRPF, retencions d'empresa, seguretat social,
recollida de residus, ocupació de l'espai públic, etc.) que suposa aquesta economia
submergida i  el  seu impacte en la  hisenda municipal.  -  El  total  d’ajudes i  subvencions
que  l’Ajuntament  de  Barcelona  ha  atorgat  al  col·lectiu  de  manters.  -  L’import  de  les
sancions que s’han deixat de recaptar per la deixadesa en l’activitat d’inspecció i sanció
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per part del govern municipal sobre aquestes parades de venda il·legal.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


