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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
  
Sessió extraordinària de 21 de desembre de 2022 
  
ORDRE DEL DIA 
  
  
Propostes a dictaminar 
  
Propostes d'acord 
  

1. –  (P2023) RESOLDRE les reclamacions presentades al Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 durant el termini d’exposició 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 2023 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 de Barcelona, 
3. Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, 4. Institut Municipal d’Hisenda de 
Barcelona, 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 6. Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona, 7. Institut Barcelona Esports, 8. Institut Municipal 
de Serveis Socials de Barcelona. 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.Entitat 
Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe, 5.Entitat Pública Empresarial Institut 
Municipal d’Urbanisme. d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les 
societats mercantils següents:  1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les 
societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA), 2. 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa SAU SPM, 4. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, 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 2023 i els annexos que consten en l’expedient. APROVAR 
definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 
d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i la seva normativa de desenvolupament.  
  

2. –  (OOFF23) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’any 2023 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell 
Municipal el 28 d’octubre de 2022, en el sentit dels informes que obren a 
l’expedient.  APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2023 i 
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 2.2 Recàrrec a l’Impost sobre Estades en Establiments 
Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de 
prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
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núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local i la prestació d'altres serveis a favor d’explotadors de serveis de 
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. 
Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 
serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via 
pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials 
d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les 
fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil; núm. 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; núm. 3.18. Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en 
els domicilis particulars; 3.19. Taxa pel manteniment dels serveis que presta el servei 
de protecció civil, prevenció, extinció d’incendis i salvament; núm. 4. Contribucions 
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; IMPOSAR les taxes 
incorporades a l’Ordenança fiscal núm. 3.18. Taxa pel servei de recollida de residus 
municipals generats en els domicilis particulars i a l’Ordenança Fiscal núm. 3.19. Taxa 
pel manteniment dels serveis que presta el servei de protecció civil, prevenció, extinció 
d’incendis i salvament; d’acord amb la documentació obrant a l’expedient.  PUBLICAR 
aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
  

3. –  (2022-11-DPEF) APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 
1.3 de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a 
l'exercici de 2023 i successius, d’acord amb la proposta que figura 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. TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la 
modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin reclamacions.  
  

4. –  (3-139-2022) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 
durant el període d’exposició pública, la modificació de crèdit del Pressupost General 
de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, consistent  en crèdits extraordinaris 
finançats amb una baixa de crèdit, per import de 135.494,79 euros, per atendre 
despeses de diversos projectes a desenvolupar per l’ICUB i altres despeses d’acció 
comunitària pel Conveni de gestió cívica de Torre Jussana, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22101490.  


