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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 
Dia:  14 de febrer de  2017 

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.-  Sobre preservació i millora del Mercat Municipal de La Boqueria. 

 

2.-  Estratègia d’Impuls del Consum Responsable 2016-2019. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/5596) Que comparegui el màxim responsable polític del Govern per explicar el 

calendari d'obres del mercat de l'Abaceria. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (E.07.6033.16) ACCEPTAR la renúncia formulada per la Generalitat de Catalunya, al dret de 

superfície constituït a favor de la dita administració per acord del Plenari del Consell Municipal 

en sessió de 26 de març de 1999, respecte la finca de propietat municipal situada al carrer 

Berruguete núms. 33-35, per a la construcció d’una Residència assistida i Centre de dia per a 

gent gran; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

5.-  (E.01.6064.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al passeig de Joan de Borbó núm. 11, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 

construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en el marc de la 

promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels 

diferents projectes de cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de 

Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 

del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient 
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a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 

al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 

l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

6.-  (E.08.6152.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al carrer Pla dels Cirerers núms. 2-4, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la 

construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en el marc de la 

promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels 

diferents projectes de cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de 

Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 

del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 

al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 

l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.-  (E.08.6128.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada a la Via Favència núms. 263-271, grafiada en el plànol annex, per a la construcció i 

gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de 

superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, i segons el disposat en els articles 49 i 50 del 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 

al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 

l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

8.-  (E.08.6133.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Escolapi Càncer núms. 10-12, grafiada en el plànol 

annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió, 

d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial per a 

destinar-lo a lloguer social, 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; FORMALITZAR-LO 

d'acord amb les dites condicions; 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. 

 

9.-  (ASS 2017-02/07) APROVAR la constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per 

l'Economia Social i Solidaria i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 

membre de ple dret; APROVAR els Estatuts de l’associació que s’adjunten a l’expedient; 

DESIGNAR el Primer Tinent d’Alcaldia com a representant titular i el Comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum com a representant substitut de 

l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR ambdós, indistintament, per a la signatura dels 

documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

COMUNICAR aquest acord a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la secretaria 

tècnica que està assistint el procés de constitució de la futura associació. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

10.-  (M1519/5597) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti en 

el termini de tres mesos un pla de reactivació econòmica del Polígon Industrial del Bon Pastor i 

La Verneda Industrials així com també d'altres nuclis industrials, en els diferents àmbits 

d'actuació que contempli, entre altres extrems, la represa del Grup de treball del Polígon 

Industrial, un pla d'inversions consensuat, la reordenació urbanística, la col·laboració de 

l'Ajuntament de Sant Adrià i especialment de l'AMB i la Diputació de Barcelona, així com la 

dotació d'una partida pressupostària suficient. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

11.-  (M1519/5568) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal realitzi un 

anàlisi complert i general dels procediments establerts que determinin les quotes de les taxes 

municipals. Que s'aprofundeixi en l'ús de les tecnologies a nivell general amb l'objectiu de 

desenvolupar procediments més eficients, disminuir el temps de procés i reduir el cost que 

suposa per a les persones, autònoms i empreses. Que aquest anàlisi i els seus canvis estiguin 

previstos abans de la presentació de les Ordenances Fiscals per al 2018. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/5579) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a crear un 

grup de treball amb tots els grups municipals per tal de poder analitzar les dades de la revisió 

cadastral i poder garantir que aquesta revisió no afectarà negativament als veïns i veïnes de 

Barcelona. La primera reunió d'aquest grup serà anterior a la propera Comissió d'Economia i 

Hisenda. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/5586) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

incorporar en el Pla Estratègic de Turisme 2020 abans de la presentació al Consell Plenari de 

l'Ajuntament: 1. Defensar el model de col·laboració públic-privat com a eina bàsica de 

referència i de promoció del turisme sostenible a Barcelona. 2. Crear i fomentar noves icones 

turístiques allunyades del centre turístic de la ciutat. 3. Fomentar el turisme de qualitat que 

incrementa el valor afegit que aquesta activitat genera a Barcelona. 4. Treballar per disposar de 

les eines necessàries per aconseguir millorar la governabilitat del turisme a Barcelona: 

competències en la gestió i el 100% de la recaptació de l'impost turístic de Barcelona. 5. No 

incrementar la pressió fiscal als barcelonins/es i als emprenedors/es de la ciutat. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/5590) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Reprovar al President del Consell 

d'Administració de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet i Ferrer, per fer cas omís a la moció 

del parlament de Catalunya i a la Declaració Institucional de l'Ajuntament de Barcelona que 

sol·licita la no presència de l'Exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament, entre altres 

esdeveniments. 2. Instar a l'Alcaldessa i Presidenta del Consell General de Fira de Barcelona a 

convocar una sessió segons disposa el punt b) de l'article 9 dels Estatuts per explicitar aquesta 

reprovació i sol·licitar el compliment de la moció del Parlament de Catalunya i la Declaració 

Institucional de l'Ajuntament de Barcelona en relació a la no presència de l'Exèrcit espanyol al 

Saló de l'Ensenyament, entre altres esdeveniments. 3. Modificar l'article 1 paràgraf cinquè i 

l'article 2 paràgraf primer dels Estatuts: "...la promoció, foment i desenvolupament del comerç i 

la indústria..." afegint "dintre del marc de la cultura de la pau i les accions de foment de la pau 

al món". 4. Modificar l'article 13 on s'indica: "El Consell d'Administració està constituït per set 

o nou membres nomenats pel Consell General, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació de Barcelona..." afegint ", la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 

Barcelona...". 5. Modificar l'articles 15 on s'expressen les tasques que li corresponen al Consell 

d'Administració per a que el Consell General, tenint en compte que la part pública representa el 

66% de la Fira de Barcelona, tingui potestat per introduir els canvis que consideri necessaris si 

així s'escau en la programació de les activitats de la Fira, l'organització de la realització de les 

activitats de la Fira, la cessió temporal de locals, instal·lacions o serveis de la Fira, la regulació 

de l'ordenació interna de la Fira, la constitució de comissions i ponències, l'autorització de 

concessions sobre instal·lacions o serveis de qualsevol naturalesa que s'estableixin al recinte 

firal, l'encàrrec, aprovació i contractació de la realització de projectes tècnics, obres, 

instal·lacions i presentacions de serveis, l'aprovació de l'emissió i subscripció d'emprèstits i tota 

mena d'inversions, operacions de crèdit i qualsevol tipus de contractes o convenis de contingut 

econòmic, la fixació de la política general de preus i tarifes d'utilització dels espais i dels 

serveis en les activitats firals i qualsevol altra que sigui necessària per al desenvolupament de la 

Fira. 

 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

15.-  (M1519/5569) Que el Govern municipal elabori dos censos. Un, dels immobles consistents en 

edificis que puguin destinar-se a oficines propietat de l'Ajuntament de Barcelona, empreses i 

organismes municipals. Altre dels immobles pels que l'Ajuntament de Barcelona, empreses i 

instituts municipals paguin un lloguer. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/5587) Que el Govern municipal ens informi sobre la situació administrativa del quiosc 

situat a la plaça de la Revolució del Districte de Gràcia, la raó per la qual no s'ha retirat i quina 

és la data prevista de fer-ho, detallant tota la informació per escrit en la mateixa sessió de la 

Comissió incloent les dates concretes corresponents. 
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17.-  (M1519/5588) Que el trasllat del mercat de l'Abaceria a la carpa provisional del passeig de Sant 

Joan es faci, com a molt tard, abans del darrer trimestre d'aquest any 2017, i que l'esmentada 

carpa es faci de comú acord amb els paradistes afectats. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

18.-  (M1519/5598) Quin és el pla de treball del Govern municipal respecte al sector estratègic de la 

Moda a Barcelona. 

 

19.-  (M1519/5599) Quin ha estat finalment el resultat pressupostari en termes SEC de l'exercici 

2016 i quin serà el destí del mateix en matèria d'inversions o altres destins? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

20.-  (M1519/5570) Augmentarà el Govern municipal durant aquest exercici els preus de les àrees 

blaves i verdes d'aparcament per als usuaris en els termes recollits al projecte d'Ordenances 

Fiscals per a 2017 o similars? En quines zones es pretén aplicar aquest increment durant aquest 

any 2017? Inclou aquesta mesura l'augment de l'horari de pagament de l'àrea blava? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/5580) Quin és el superàvit previst de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2016? 

 

22.-  (M1519/5581) A quantes persones s'ha denegat la subvenció de viduïtat corresponent a l'Impost 

sobre Béns Immobles de l'exercici 2016 a qui se'ls hi havia concedit per l'exercici 2017 i per 

quins motius? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/5591) Tenint en compte que el Mobile World Congress es va realitzar del 22 al 25 de 

febrer de 2016, i passat un any d'aquest esdeveniment, sol·licitem saber com és possible que no 

s'hagi entregat a l'Ajuntament de Barcelona l'estudi econometric dels suposadament 13.000 

llocs de treball que creava el MWC segons el Cap de GSMA, John Hoffman, sol·licitat pel 

nostre grup el gener d'aquell any; i com és possible que ara sense aquest estudi per part de 

GSMA i per aquest any 2017 hagi anunciat el seu Cap l'ajustada xifra de 13.213 els llocs de 

treballs temporals. 

 

24.-  (M1519/5592) El Govern de Barcelona en Comú i PSC realitzarà una procés participatiu i 

vinculant per tal de decidir la destinació de, com a mínim, un 5% del pressupost municipal 

corresponent a l'any 2018 per tal d'incorporar-lo prèviament a la seva aprovació al plenari del 

Consell Municipal? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

25.-  (M1519/5582) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició presentada a aquesta 

Comissió en data 19 de gener de 2016 amb el següent contingut: (M1519/2229) La Comissió 
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d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) Estudiar la signatura d'un conveni 

amb CONSTA, la Fundació Privada per a l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, 

per tal de fomentar que les empreses del sector de la construcció i rehabilitació que operen a la 

ciutat ho facin, com a mínim, complint tots els requisits que regula el segell CONSTA. 2) 

Exigir la identificació del constructor que efectua les obres, en un lloc visible a on es faci l'obra, 

amb l'obligatorietat d'informar del nom de l'empresa, número de llicència i nom del promotor 

amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i la qualitat del servei. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/5589) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 20 de setembre de 2016: 

(M1519/4179) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que 

l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per actuacions amb 

dotació econòmica pressupostària i calendari d'execució, per garantir el manteniment de les 

instal·lacions i les condicions d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona.  

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

27.-  Garantir l'accés a una xarxa wifi lliure i de qualitat. 

 

28.-  Refermar el compromís amb els Drets i Deures de les persones consumidores. 

 

 


