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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de juliol de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (EM 2021-09/24) APROVAR inicialment la modificació del Pressupost de l’exercici 2021 
de l’Institut Municipal d’Informàtica, de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut Barcelona Esports, 
Institut Municipal de Mercats en concepte de crèdit extraordinari, per donar cobertura 
a les despeses de capítol 3 implementades per les entitats financeres i no previstes al 
pressupost de l'any 2021. EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies per 
tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 
Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/2509) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que l'Ajuntament de 
Barcelona convoqui, abans d'un mes, l'espai de participació i concertació de polítiques 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals de Barcelona amb la presència dels agents 
econòmics i socials i dels Grups Municipals amb l’objectiu d'abordar la proposta 
d'implementació d'un salari mínim de ciutat que es correspongui amb el cost de la vida 
a Barcelona, segons els estudis: “El salari de referència Metropolità de Barcelona 2020” 
de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i “El cost de la vida a les Comunitats Autònomes, Àrees Urbanes i Ciutats d’Espanya” de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Que l’Ajuntament de 
Barcelona implementi, tant en la contractació pública de l’Ajuntament així com també 
de tots els seus ens, com en els plans d’ocupació, com també en l’àmbit intern, el salari 
de referència de l’informe elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. – (M1923/2485) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a bonificar 
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el 100% de l’IBI dels locals d’oci nocturn de la ciutat fins al mes d’agost de 2022. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/2529) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona insta al 
Govern de l’Estat a que: - en Consell de Ministres abans del 30 de setembre, aprovi un 
Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026 que inclogui l’ampliació de 
l’aeroport del Prat amb una inversió prevista de 1.700 milions que permeti la conversió 
d’aquest en un hub internacional. - que el DORA derivi, sense apriorismes, en un Pla 
Director que defineixi l’ampliació de l’aeroport, preservant la llacuna de la Ricarda, 
minimitzant les afectacions ambientals i que pugui comptar amb l’aval ambiental de la 
Unió Europea. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2517) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Instar al Govern central a 
reformar la Llei d´Hisendes Locals per assolir una fiscalitat més justa i sostenible a la 
ciutat de Barcelona i al conjunt de municipis d´Espanya, sobre la base de principals 
canvis impositius, com són: I. La no exigibilitat de l´impost de plusvàlua quan no s´hagi 
produït un increment real del bé durant el període de tinença, com tampoc si la quota 
tributària fos superior a la plusvàlua generada per la transmissió. II. El càlcul de la tarifa 
de l´impost sobre vehicles en funció del grau de contaminació i eficiència energètica en 
comptes de la potència dels vehicles, reduint el dumping fiscal entre els municipis. III. 
L´establiment de la base imposable de l´impost sobre béns immobles tenint en compte 
tant el valor cadastral com el valor de mercat dels immobles, i incorporació en les 
bonificacions de l´impost tant als subjectes titulars de condició nombrosa com 
monoparental. 2. Consensuar amb la Federació Espanyola de Municipi i Províncies i els 
Grups polítics parlamentaris de les Corts Generals un esborrany de reforma de la Llei 
d´Hisendes Locals per tal que es pugui aprovar a principis de l´any 2022. 
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