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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  13 de desembre de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Desenvolupament de l'Estratègia Territorial de Barcelona Activa en l'àmbit de l'Ocupació. 

 

2.-  Parc Tecnològic Barcelona Activa: un espai de referència per a la "Indústria Avançada" a 

Barcelona. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (EM 2016-12/27) NOMENAR en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades municipals 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona 

Activa, SAU, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Gestió Urbanística, SA i 

Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna d’elles per als exercicis 2016, 2017 i 2018 a 

Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA, auditors dels seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2016 i 2017 i 

2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. REVOCAR, com a soci únic de la societat 

privada municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el nomenament de PricewaterhouseCoopers 

Auditores, SL i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA conjuntament, com auditors 

dels seus comptes anuals per a l’exercici 2016, i NOMENAR auditors dels seus comptes anuals 

per als exercicis 2016, 2017 i 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR la 

plena efectivitat d’aquests acords a la formalització del contracte d’acord amb el procediment 

establert en la clàusula 14.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (E.01.6010.16) AMPLIAR l’objecte de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de 

l’edifici situat al carrer de Ripoll núm. 25 atorgada a l’Associació Ca la Dona, per acord de la 

Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 21 de març de 2012, en 972,95 m2 útils la 

superfície que actualment ocupa, i en conseqüència MODIFICAR les clàusules relatives a 

l’objecte i al cànon del Plec de clàusules reguladores de la concessió, mantenint inalterades la 

resta de les condicions reguladores; SOTMETRE l’expedient 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; FORMALITZAR la modificació 

mitjançant addenda al contracte de concessió; i FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar totes les 

actuacions encaminades a la concreció, clarificació i execució del present acord. 

 

5.-  (E.01.6041.16) RESOLDRE per mutu acord, la concessió de l'ús privatiu de domini públic, de 

la finca de propietat municipal coneguda com a Antiga Fàbrica de Gas (carrer Ginebra 

cantonada Salvat Papasseit), atorgada a l’Associació Futur Sostenible, aprovada per acord del 

Consell Plenari, en sessió de 16 de juliol de 1999 i modificada per acord de la Comissió de 

Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, en sessió de 12 de juliol de 2006, d’acord amb 

les condicions dels documents annexos, que s’aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

resolució de les conseqüències econòmiques que se’n puguin derivar. 

 

6.-  (E.09.6027.16) RESOLDRE, de mutu acord, el dret real de superfície constituït respecte de la 

finca situada al carrer de la Residència núms. 14-16 a favor de l'Hogar Centro Castellano y 

Leonés; aprovat per acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Consell Municipal, en 

sessió de 17 de juliol de 2009; RETORNAR a favor de l’Ajuntament de Barcelona totes les 

edificacions i instal·lacions; FORMALITZAR l’extinció en escriptura pública; INSCRIURE-

LA en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.-  (E.09.6028.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l'Hogar Centro Castellano y 

Leonés de Catalunya (NIF G08575680) respecte dels locals 1, 2, 3 i 4 de la finca del passeig de 

Torras i Bages núms. 139-141, per un termini de setanta cinc anys i amb caràcter onerós, per a 

la gestió d’un equipament cultural i recreatiu, d’acord amb les condicions del document annex, 

que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, 

si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; ACCEPTAR la 

cessió gratuïta atorgada per l’esmentada entitat de la part indivisa de la finca resultant FR3A del 

Projecte de reparcel·lació de la UA del Pla especial de reforma interior de les zones de 

remodelació a l'entorn dels carrers de Lanzarote i de la Residencia; FORMALITZAR aquestes 

operacions en escriptura pública; INSCRIURE-LES 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. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

8.-  (M1519/4690) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal estudiï, 

conjuntament amb els comerciants, un nou emplaçament per la pista de gel de Barcelona, amb 

col·laboració públic-privat, per tal que es pugui implantar una pista de gel a la ciutat de 

Barcelona pel proper Nadal del 2017. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

9.-  (M1519/4674) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Atès que a l'actualitat les 

Ordenances Fiscals estan pendents d'aprovació sol·licitem: Que el Govern municipal consensuï 

amb la resta de grups una rebaixa de l'IBI amb caràcter general. - Que degut a que l'ajut 

impulsat pel Govern municipal, relatiu a la bonificació del 50% en l'IBI, només ha arribat al 

20% de les famílies a les que estava destinat inicialment, i amb la finalitat de poder beneficiar a 

més famílies, s'incrementi el sostre d'ingressos per família, per tal que siguin més les que 

puguin acollir-se a aquesta mesura. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/4655) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

presentar una proposta d'implementació de tarifació social als preus públics vinculats als serveis 

gestionats per l'Ajuntament de Barcelona, independentment del seu model de gestió. Caldrà 

garantir, tanmateix, el finançament als gestors d'aquests serveis, tenint especial cura dels casos 

en què els gestors siguin entitats sense ànim de lucre. Aquesta proposta s'haurà de posar a 

disposició dels Grups Municipals abans de dos mesos. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/4683) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a aprovar 

una reducció dels preus públics per a l'any 2017, incorporant al mateix temps una major 

tarificació social, per tal de compensar al llarg de l'actual mandat la pujada general d'un 8% del 

mandat anterior. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/4677) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern de Barcelona en 

Comú i el PSC a realitzar una consulta vinculant pels veïns i veïnes de la Vila de Gràcia sobre 

els diferents models i possibilitats d'elements interiors (pàrking per vehicles privats, 

supermercat, etc.) que es proposen pel Mercat de l'Abaceria Central. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/4675) Que es suspengui l'aplicació de les taxes municipals per ocupació de la via 

pública i per tramitació d'expedients, en el cas de les mudances i les plataformes elevadores, 

fins que s'hagin solucionat els problemes tècnics que estan produint un perjudici als ciutadans 

usuaris del servei, així com als autònoms i empreses del sector. Que s'iniciï els processos 

necessaris per a la redacció i aprovació per part de l'òrgan adequat d'una modificació de 

l'ordenança, que reguli l'activitat de les mudances i les plataformes elevadores de forma 

específica, diferenciada dels rodatges i les bastides. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/4656) El Govern municipal es compromet a publicar a la pàgina web de Barcelona 

Activa i a tots els mitjans digitals propis on consideri convenient, l'estudi elaborat pel professor 

Eduardo Rojo sobre l'aplicació d'un salari mínim de ciutat a Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/4684) Que el Govern municipal ens informi a què vol destinar el superàvit previst pel 

2016, concretant import, concepte i data. Sol·licitem que se'ns faciliti còpia per escrit en la 

mateixa sessió de la Comissió. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/4691) Quants processos de selecció de personal s'han fet des de l'entrada del nou 

Govern Municipal a Barcelona Activa? Quins són els incompliments de l'estatut del treballador, 

així com del conveni de Barcelona Activa que s'han produït i/o altres normes laborals que han 

estat denunciats pels treballadors de l'empresa? Quina resposta s'ha donat per part del Govern 

municipal als mateixos? 

 

17.-  (M1519/4692) De les subvencions en el rebut de l'IBI per a persones amb pocs recursos, per 

establiments culturals, per empreses generadores d'ocupació, per comerços emblemàtics i pel 

Programa Reempresa, desglossar per cada una de la tipologia de subvenció: quantes persones 

han sol·licitat la subvenció, quantes se'ls ha atorgat l'ajut, quin era l'import previst a atorgar i 

quin ha estat finalment l'import atorgat? De la subvenció a nous treballadors autònoms, 

desglossar: quantes persones han sol·licitat la subvenció, quantes se'ls ha atorgat l'ajut, quin era 

l'import previst a atorgar i quin ha estat finalment l'import atorgat? Demanem que se'ns entregui 

la resposta per escrit. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

18.-  (M1519/4676) Té previst el Govern municipal l'extensió de les aportacions de l'Ajuntament de 

Barcelona al Circuit de Catalunya per a l'organització del Gran Premi d'Espanya de Formula 1? 

Quin calendari i aportacions estan previstes dins de l'àmbit del conveni renovat entre 2017 i 

2019? 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/4657) Quines mesures aplica Barcelona Activa per tal que es garanteixi la lliure 

concurrència en els processos de selecció de personal? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/4685) Quin és el cost per al Grup Ajuntament de Barcelona relacionat amb la 

Campanya de Nadal 2015 i 2016 (previst), detallat per cadascuna de les activitats (enllumenat, 

pessebre, Plaça de Catalunya, Cavalcada de Reis, Cap d'Any, ...) i any. Sol·licitem que se'ns 

faciliti còpia per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/4678) Deixarà Barcelona Activa, empresa municipal del govern de Barcelona en Comú 

i PSC, d'anunciar al seus espais la recerca de llocs de treball d'aquestes empreses (ETT's i 

empreses multiserveis) i establiments hotelers mentre no estiguin assegurats els drets laborals i 

els convenis corresponents al sector? 

 

22.-  (M1519/4679) Quines gestions polítiques i administratives ha dut a terme el govern municipal 

per demanar el traspàs del 100% de la recaptació de l'impost sobre les estades en establiments 

turístics als municipis i per la regulació d'un recàrrec municipals a la mateixa? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/4658) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió 

d'Economia i Hisenda en data 12 de juliol de 2016 amb el contingut següent: La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a: 1.- Establir un seguit de normes i 

mesures que afavoreixin la protecció de l'activitat comercial que es duu a terme en molts dels 

establiments emblemàtics de la ciutat. 2.- La creació d’un grup de treball d’experts dins de la 

Comissió Tècnica d’Establiments Emblemàtics i Singulars, que s’encarregui d'establir els 

criteris de selecció i de protecció i de definir les estratègies per preservar aquesta activitat a 

través de la seva patrimonialització, així com de presentar una proposta concreta en aquest 

sentit a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

VI) Mocions 


