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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  13 de febrer de  2018 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 16 de gener de 2018 i de la sessió 

extraordinària de 19 de gener de 2018. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

1.-  Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons. 

 

c)  Informes 

 

2.-  Conjuntura de l’Activitat Turística. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/8221) Que comparegui el màxim responsable polític del Govern per tal d'explicar les 

línies estratègiques en el sector de la moda. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/8232) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el 

nombre de turistes que ha tingut la ciutat de Barcelona, detallat per nacionalitat, durant els 

mesos des d'octubre fins el desembre de 2017, i comparat amb el mateix període de 2015 i 

2016, indicant també les principals variables relacionades amb el sector turístic, com el nombre 

i tipus d'allotjaments, la facturació, entre altres. Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per escrit 

en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (E.04.6006.17) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada en el carrer 

Numància 153-161, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per un 
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termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió de l’Escola 

Pública d’Educació Infantil i Primària Anglesola; SOTMETRE l'expedient a informació pública 

durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per 

aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les 

condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (E.05.6001.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels solars de propietat municipal situats a la Via Augusta núm. 405-407 i 

409, grafiats en el plànol annex, a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís, amb caràcter 

onerós i un termini de cinquanta anys, amb la finalitat de destinar-los a la construcció i gestió 

per la dita entitat de dos equipaments socioassistencials per al desenvolupament d’uns projectes 

d’atenció integral a persones en situació de sense llar, concretament a la Via Augusta núm. 405-

407 un nou Centre de Dia i a la Via Augusta núm. 409 un Projecte de Dones amb Llar; 

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 l’Associació Centre d’Acollida Assís; 

FORMALITZAR-LA; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.-  (E.02.6029.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer de la Diputació davant núm. 112 amb el núm. del codi 

d’activitat 97, formulada pel Sr. Carlos Redondo Díaz i, en conseqüència, DECLARAR 

extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

8.-  (E.07.6043.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la carretera del Carmel cantonada carrer Mühlberg amb el núm. de 

codi d’activitat 42, formulada per la Sra. María Belén Morón Jarilla i, en conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor de la titular de la concessió. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/8222) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a garantir 

els recursos suficients a Turisme de Barcelona, aixecant el topall fixat a l'aportació que rep 
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provinent de l'impost turístic que es recapta a la ciutat de Barcelona, per tal de, sota el paraigües 

del model d'èxit de col·laboració publico-privada: 1. llançar estratègies de posicionament 

internacional de la ciutat de Barcelona. 2. Engegar campanyes per atraure un turisme 

responsable i sostenible. 3. Reforçar el programa Barcelona Convention Bureau per seguir sent 

un dels principals destins del turisme de reunions i congressos. 4. Promoure els viatges de 

bloggers i influencers a la ciutat com a eina de promoció i atracció. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/8216) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: El desenvolupament d'un pla de 

suport i promoció local al sector de la indústria de la moda, per impulsar la creativitat, el 

disseny, la innovació en el sector tèxtil que contribueixi a la promoció nacional i internacional 

de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/8204) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a la 

convocatòria dels òrgans de seguiment de l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona i del Pla per 

al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat en el termini d'un mes per tal de valorar les 

accions endegades i les mesures pendents d'executar en el que resta de mandat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/8237) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que en el termini d'un mes es 

presenti per a la seva aprovació inicial un reglament de funcionament intern del Mercat de la 

Boqueria, consensuat amb els comerciants. 2. Que en el termini d'un mes es presenti un informe 

detallat del nivell d'execució de les accions previstes a la mesura de govern sobre la preservació 

i millora del Mercat de la Boqueria, així com una proposta de realització de la resta d'activitats i 

actuacions que allí es contemplen. 3. Que s'instal.li algun element en record a la barcelonina 

víctima de l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017, la Sra. Silvina Pereyra Cabrera, com a 

extreballadora de la Boqueria. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/8233) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a definir 

els usos de l'Anella Olímpica de Montjuïc, presentant una proposta en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/8202) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona 

inici un procés d'auditoria integral del Consorci de Turisme de Barcelona, on, entre d'altres, es 

faci: a) Un anàlisi general de funcionament del consorci, compliment de funcions en relació a 

l'encàrrec per par de l'Ajuntament, si s'escau, i adequació a les finalitats estatutàries del 

personal, composició dels òrgans de govern i de gestió i composició de personal. b) Un anàlisi 

de la situació econòmica-financera actual, amb una comparació amb els darrers 4 anys. Un 

anàlisi de l'evolució del pressupost per partides i capítols, incloent un anàlisi de costos detallat. 

Si hi ha deute vinculat, anàlisi de la política d'endeutament. c) Un auditoria comptable per 

aprofundir en les irregularitats que s'han trobat, despeses sense justificar, etc. d) Un anàlisi de 

proveïdors, empreses amb les que es treballa i amb les que s'ha establert relacions i convenis, 
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més enllà de les contractuals. e) Un anàlisi dels diferents convenis que existeixen: objectius, 

imports, beneficis que generen i beneficiaris d'aquests, si s'escau. f) Un anàlisi/auditoria de 

processos de gestió, contractació i prestació de serveis, així com dels projectes executats al llarg 

dels darrers 4 anys, on consti la dedicació de recursos per tema/àmbit, i quin ha estat el resultat 

dels diferents projectes, incorporant un anàlisi d'impacte social, ambiental i de gènere de les 

actuacions del consorci. g) Un anàlisi de les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona al llarg 

dels darrers 4 anys especificant l'objectiu de l'aportació. 2. Que en el termini d'un mes, es porti a 

aquesta comissió una proposta de pla de treball on s'estableixi l'abast temporal a analitzar, 

l'equip de treball, que ha de ser mixt (tècnics i ciutadania), el calendari de treball i la 

metodologia que se seguirà. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/8223) Que es convoqui de forma extraordinària i urgent el consell rector de l'Institut 

Municipal de Mercats en el termini màxim d'un mes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/8203) Que es potenciï l'estratègia de contractació de PIMES a l'Institut Municipal 

d'Informàtica, i en general la de tot l'Ajuntament, per tal de potenciar el sector TIC a la ciutat de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/8238) Que en el proper Consell Municipal es presenti la proposta de presidència de la 

Comissió no permanent d'estudi per estudiar i avaluar la situació econòmica actual de 

Barcelona i proposar mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats, i es 

constitueixi i s'iniciïn les seves tasques de forma immediata. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/8234) Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar les balances fiscals amb la ciutat 

de Barcelona al llarg de cadascun dels anys des de 2007 fins el 2017. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/8224) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació a les informacions 

aparegudes sobre el Bulevard Rosa i Pedralbes Centre en el sentit de canviar el model actual de 

diverses i petites botigues passant a un gran operador? Quines gestions s'han realitzat per part 

d'aquest Govern municipal? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/8217) Quin tipus d'activitat s'ha previst prioritzar a l'entorn del Mercat de Sant Antoni 

després que el consistori hagi suspès les llicencies d'activitat. 
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21.-  (M1519/8215) Quines són les raons de la manca d'un estand de promoció turística a la fira de 

Turisme FITUR celebrada recentment amb la finalitat no solament de promocionar Barcelona 

sinó de desmentir les informacions que perjudiquen la reputació i la imatge de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/8205) Com valora el Govern municipal les condicions laborals de les persones 

treballadores a la ciutat de Barcelona, especialment d'aquelles que ho fan en empreses que 

gaudeixen de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/8239) Quines són les dades de viatgers, visitants i/o usos pels mesos de setembre, 

octubre, novembre i desembre de 2017 i gener de 2018 del Bus Turístic, Parc Güell, Tibidabo, 

Zoo de Barcelona, Oficines d'Informació Turística, Zona Bus i el nombre de validacions dels 

títols de transport metropolità adreçat a visitants, i quina és la variació respecte al mateix 

període dels darrers dos anys i als primers vuit mesos de 2017? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/8235) Està l'Alcaldessa donant compliment als Estatuts de la Fira al no convocar el Ple 

per a la renovació dels membres del Consell del Consorci Fira Internacional de Barcelona? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/8225) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec aprovat a la 

Comissió d'Economia i Hisenda de 14 de novembre de 2017, amb el contingut següent: 

(M1519/7131) Que el Govern municipal identifiqui les zones i el comerç susceptible de ser 

afectat per obres de llarga durada per tal de endegar les accions contemplades en la mesura de 

govern i que se'ns presenti un informe sobre les accions a dur a terme i el calendari previst a la 

comissió del proper mes de gener. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/8236) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent, aprovat en la sessió de 20 de juny de 2017: Instar al Govern 

Municipal a presentar un estudi en la Comissió d’Economia i Hisenda durant el darrer trimestre 

d’enguany sobre els edificis i locals buits i solars propietat del Grup Ajuntament de Barcelona a 

dia d’avui, indicant els usos que podrien tenir, el cost i el concepte de les reformes o 

construcció, en cas de necessitar-les, i la data possible de posada en funcionament, per tal de 

donar-los un ús com a prestació de servei públic i poder traslladar dependències municipals que 

actualment suporten un elevat cost de lloguer, com és el cas de l’Institut Municipal d’Hisenda.  

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

27.-  (M1519/8201) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició de la CUP aprovada a la Comissió conjunta del mes de 
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desembre de 2017 amb el redactat següent: La Comissió Conjunta de les Comissions 

permanents del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern local a comunicar a tots els 

grups municipal en un termini d’un mes l’estructura per venciments, per entitats financeres, per 

tipus d’interès, i per import de tots i cadascun dels préstecs. Aquesta informació serà accessible 

al portal de transparència i a la secció d’economia de l’Ajuntament de Barcelona, i 

s’actualitzarà trimestralment. Segon.- Instar el Govern local a establir mecanismes de 

transparència, participació i retiment de comptes permanents que permetin un control 

democràtic continuat sobre l’endeutament, la despesa i la gestió pública de manera que: a) Es 

posi a disposició de la ciutadania de Barcelona tota la informació, fins al màxim nivell de detall, 

en format obert i treballable, sobre l’endeutament (incloent-hi el detall de qui són els creditors, 

per quines quantitats, amb quina finalitat i en quines condicions financeres) tant de 

l’Ajuntament com de les seves empreses públiques. b) Es faciliti la comprensió d’aquesta 

informació per mitjà d’eines didàctiques, campanyes comunicatives i processos d’educació 

popular. 

 

VI) Mocions 

 

 

 


