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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 10 de juliol de 2018.

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de juny de 2018.
Part decisòria / executiva
Propostes d’acord
1. (H124-2018-0003-FB) Declarar d’especial interès i utilitat municipal la instal·lació esportiva
municipal del CEM Arístides Maillol; d’acord amb els informes i dictamen que consten a
l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 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 als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius. I donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
2. (H-0620180005-FB) Declarar d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal del
pavelló poliesportiu de la Creueta del Coll; d’acord amb els informes i dictamen que consten a
l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 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 als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius. I donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
3. (DP-2018-27110) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió
d’ús privatiu del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia
Faria núm. 99-103, i les seves instal·lacions complementàries, que inclouen l’Auditori Fòrum,
situat a la plaça Leonardo da Vinci núm. 1-3, a favor de Fira Internacional de Barcelona, amb
caràcter onerós i un termini de 25 anys, amb efectes des de l’1 de novembre de 2021, per a
destinar-lo a la realització de congressos, convencions, exposicions o altres actes d’interès
cultural i/o ciutadà; sotmetre’l a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no
s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió directament a Fira Internacional de
Barcelona; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
4. (1007/17) Establir, en exercici del que preveuen els articles 60 i 61 del vigent Text Refós
de l’Ordenança municipal de Mercats (TROM) aprovat per acord del Consell Municipal en
sessió de 28 de novembre de 2008, i per a la totalitat dels mercats municipals de la ciutat de
Barcelona, les associacions de venedors com a figura associativa encarregada de dur a terme
les funcions que la normativa vigent i aquests estatuts tipus li assignen; aprovar inicialment
els estatuts tipus d’aquestes associacions, segons la redacció que consta a l’expedient, i
donar el tràmit d’informació pública durant el període de trenta dies hàbils, a comptar des
l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOP de Barcelona i en el web de l’Ajuntament,
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per a què les persones i entitats que així ho estimin convenient, puguin presentar al·legacions
o suggeriments al seu redactat.
5. (786/2018) Aprovar inicialment la modificació parcial del Text Refós de l’Ordenança
municipal de Mercats de Barcelona (TROM), aprovat pel Consell Municipal en data 28 de
novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013, exclusivament en els
articles i redactat segons la redacció que consta a l’expedient, i donar el tràmit d’informació
pública durant el període de trenta dies hàbils, a comptar des l’endemà de la publicació
d’aquest acord en el BOP de Barcelona i en el web de l’Ajuntament, per a què les persones i
entitats que així ho estimin convenient, puguin presentar al·legacions o suggeriments al seu
redactat.
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 Demòcrata:
6. (M1519/9412) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti
a la Comissió d'Economia i Hisenda del mes de setembre un informe detallat de les línies
estratègiques i de les accions executades (amb les corresponents partides pressupostàries)
en relació al sector del disseny i de la moda així com que doni trasllat als grups municipals de
l'anunciat pla de moda de la ciutat de Barcelona. Que a tals efectes es concretin les sessions
de treball corresponents per poder-ne fer el seguiment.
Del Grup Municipal de Cs:
7. (M1519/9384) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda proposar, des de l’Ajuntament de
Barcelona, una reunió en els pròxims dies, entre les administracions i els operadors
responsables de la gestió de l’aeroport amb l’objectiu de prevenir qualsevol tipus de col·lapse
i possibilitar el bon funcionament de l’aeroport Barcelona- El Prat. Així mateix, entre aquesta i
altres trobades, s’insti per part de l’Ajuntament de Barcelona, l’Estat i la Generalitat perquè
es garanteixi el bon funcionament de l’aeroport.
Del Grup Municipal d’ERC:
8. (M1519/9399) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a
elaborar una proposta de nous criteris de progressivitat, basats en el nivell de renda, per al
càlcul de les bonificacions a l’Impost sobre Béns Immobles per a famílies nombroses i la
subvenció sobre famílies monoparentals.
Del Grup Municipal del PSC:
9. (M1519/9403) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Exigir la cessió a l'Ajuntament
de Barcelona del 100% de l'Impost d'Estades en Establiments Turístics que es recapta a la
ciutat de Barcelona. - Constituir una Comissió de treball conjunta entre Ajuntament i
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Generalitat amb l'objectiu de presentar les seves conclusions en el termini de dos mesos. Que s'impulsin les modificacions legals oportunes per a flexibilitzar els criteris de gestió de
l'IEET i poder d'aquesta forma compaginar les activitats de promoció turística amb aquelles
activitats de protecció de la destinació turística. - Traslladar aquest acord al Govern de
Catalunya, així com als diferents grups polítics representats al Parlament.
Del Grup Municipal del PP:
10. (M1519/9392) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Adherir-se a la demanda de la
"Plataforma d'Afectats pel top manta i la venda il·legal", que exigeix accions i solucions
immediates, i que es plasmen en el document signat el darrer 22 de juny de 2018 amb
representants de 5 grups polítics municipals, on es demana: - Assolir un "Acord de Ciutat per
un espai públic digne per tothom i contra el seu ús il·legal per fer-hi activitats amb afany de
lucre". - Adherir-se a les reivindicacions de l'esmentada plataforma. - Demanar el compliment
de les iniciatives polítiques sobre aquest tema aprovades durant el mandat municipal.
Declaració Institucional
Única.- La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Manifestar el rebuig i la condemna
rotunda a l'atac a un bus turístic a la Vila Olímpica el dia 9 de juliol, i per extensió tots aquells
actes vandàlics contra interessos turístics de la ciutat. Segon.- La Comissió d'Economia i
Hisenda es compromet a respondre amb fermesa davant de tot atac contra l'activitat
turística, emprenent totes les accions legals que estiguin al seu abast per tal de denunciar els
fets i exigir-ne responsabilitats.
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