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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  16 de maig 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 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/6230) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar resposta 

completa a la petició M1519/4685 formulada pel Grup Municipal Popular en la sessió del 13 de 

desembre de 2016 de la Comissió d'Economia i Hisenda, i ens informi sobre la manca de 

transparència en els costos de les activitats nadalenques, facilitant tots els costos desglossats per 

concepte (enllumenat, pessebre, plaça Catalunya, cavalcada, Cap d'Any ...). Sol·licitem que 

se'ns faciliti per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (EM 2017-01/01) CESSAR en l’exercici de l’activitat econòmica acordada pel Plenari del 

Consell Municipal el 20 de desembre de 2002, consistent en la participació, mitjançant la 

societat instrumental Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el capital de la mercantil 

Mediacomplex, SA, per manca d’interès públic en la seva continuïtat segons es justifica a la 

Memòria que figura a l’expedient. APROVAR, en conseqüència, en tant que l’Ajuntament de 

Barcelona és l’accionista únic de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, l’alienació de 

les accions que aquesta societat té en la societat Mediacomplex, SA, de manera que la referida 

activitat econòmica es considerarà extingida i liquidada a tots els efectes, una vegada executada 

la transmissió de les accions indicades de Mediacomplex, SA que pertanyen a Barcelona 
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d’Infraestructures Municipals, SA, com a resultat de la subhasta pública, mitjançant la qual es 

seleccionarà l’adquirent de les mateixes, i amb l’ingrés a la tresoreria de l’import resultant 

conforme al Plec de Bases de l’esmentada subhasta i al Pacte de Socis subscrit pels socis de 

Mediacomplex, SA, denominat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 

i Rilson XXI Inmuebles, SL per a la venda conjunta de les accions de Mediacomplex, S.A. que 

posseeixen”. APROVAR el Plec de Bases de la licitació que ha de regir la subhasta pública per 

a l’alienació de les accions de Mediacomplex, SA així com els seus documents annexos, que 

s’acompanyen al present acord. AUTORITZAR a Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA a 

alienar les accions de Mediacomplex, SA, de què n’és titular, facultant-la àmpliament per tal 

que pugui convocar i seguir per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions 

mitjançant subhasta pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació 

amb la seva adjudicació. RESTAR assabentat del Pacte de Socis de Mediacomplex, SA, 

denominat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. i Rilson XXI 

Inmuebles, SL per a la venda conjunta de les accions de Mediacomplex, S.A. que posseeixen”, 

subscrit el 8 de maig de 2017, declarant, en atenció als acords aquí adoptats, acomplerta la 

condició suspensiva a què les parts el van  subjectar. CONDICIONAR l’efectivitat de la venda 

a l’informe favorable de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 209 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. SOTMETRE els anteriors acords a informació pública durant un 

període de trenta dies hàbils i, en el supòsit que no s’hi presentin al·legacions o reclamacions, 

TENIR-LOS per aprovats definitivament. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (03-FB-Bonificació IBI piscina La Clota) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació 

esportiva municipal de la Piscina La Clota, del CEM Olímpics Vall d’Hebron; 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 a l’exercici 2017 i successius. 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.-  (SJ-17-036) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal camp de futbol 

Júpiter; 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 a l’exercici 

2017 i successius; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.-  (E.04.6001.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la 

transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 45,94% 

de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al 

carrer Menéndez i Pelayo, cantonada amb el carrer Martí Franqués núm. 14, destinada a les 

instal·lacions de la subestació anomenada Facultats, atorgada per l’acord de la Comissió de 

Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, i per l’acord de la 

Comissió d’Hisenda i Pressupostos, de 20 de setembre de 2007, per tal de donar compliment a 

les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 
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novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric; 

la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec 

de clàusules reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord.  

 

7.-  (E.07.6008.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la 

transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España, SAU (CIF A-85309219), del 44,89% 

de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al 

carrer Lepant núm. 373-387 amb Travessera de Gràcia núm. 375*LX, destinada a les 

instal·lacions de la subestació anomenada Eixample, atorgada per acord de la Comissió de 

Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar 

compliment a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, 

de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector 

Elèctric, la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts 

al Plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 

8.-  (E.10.6007.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la 

transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 33,25% 

de la concessió d’ús privatiu que ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al 

carrer Tánger 95*LX-97 cantonada carrer Ciutat de Granada, destinada a les instal·lacions de la 

subestació anomenada Tànger, atorgada per l’acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i 

Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar compliment a les 

previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 

novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric; 

la nova concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec 

de clàusules reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 

9.-  (E.03.6007.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Lleida davant núm. 43 amb el núm. del codi d’activitat 195 

formulada pel Sr. Antonio Milena Martínez i, com a 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. 

 

10.-  (E.08.6001.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Isard davant núm. 2 amb el núm. del codi d’activitat 178 

formulada per la Sra. Rosa Isabel Domínguez Blasco i, com a conseqüència, DECLARAR 

extingida l’esmentada concessió; 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. 

 

11.-  (E.10.6086.16) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 1006, amb el núm. 

del codi d’activitat 168, formulada per la Sra. Laura Vila Feliu i, com a conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; 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. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

12.-  (M1519/6222) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

condemnar rotundament els fets violents ocorreguts el dia 5 de maig al barri del Poblenou 

després de la manifestació promoguda pel grup denominat "Ens plantem". 2. Aturar el discurs 

per part del Govern de la criminalització del sector turístic a la ciutat de Barcelona, tant pel que 

fa als sectors directes com indirectes que el conformen. 3. Iniciar de forma immediata mesures 

específiques i concretes per tal de millorar la governança del turisme, la lluita contra l'activitat 

il·legal i la promoció d'un turisme de qualitat i sostenible. 4. Fer arribar aquesta proposició de 

condemna i rebuig a tots els establiments que han estat víctimes d'aquestes accions violentes, 

així com als agents econòmics i socials que pertanyen al Comitè Executiu de Turisme de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/6203) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que davant els casos d'assetjament i 

descrèdit al sector turístic de la ciutat, que estan augmentant de manera significativa en les 

ultimes setmanes, el Govern municipal realitzi una campanya amb els objectius següents: - 

Condemnar els fets ocorreguts aquestes últimes setmanes d'assetjament i descrèdit al sector. - 

Protegir l'activitat turística de qualitat i els llocs de treball que genera en la ciutat. - Preservar la 

imatge de Barcelona a nivell internacional. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/6209) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 

Elaborar un pla de xoc pel comerç de proximitat de l'entorn de la plaça de les Glòries, per tal de 

minimitzar els efectes que la prolongació de les obres puguin tenir sobre el comerç d'aquesta 

zona de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6231) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

condemnar les agressions i els atacs vandàlics a allotjaments turístics de la ciutat i la campanya 

de "turismefòbia" existent a Barcelona, prenent les mesures necessàries per no posar en risc 

l'activitat turística a la ciutat i no malmetre la promoció i projecció de Barcelona, a més de 

personar-se com acusació particular pels danys produïts.  

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

16.-  (M1519/6213) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda crear una Comissió d'avaluació de 

l'impacte de gènere de les polítiques en matèria de turisme de la ciutat. Aquesta comissió estarà 

formada per personal tècnic de l'Ajuntament així com per dones provinents de col·lectius 

feministes i moviments socials i desenvoluparà un informe sobre l'enfocament del turisme amb 

perspectiva de gènere així com l'impacte que aquest té sobre les dones que haurà de contempla 

les següents informacions: Avaluació de l'impacte de gènere de les polítiques en matèria de 
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turisme: a) Anàlisi de la situació de les dones en l'àmbit laboral específic del sector turístic de la 

ciutat. b) Anàlisi de les discriminacions i violències que pateixen les dones com a conseqüència 

del model turístic de la ciutat. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

17.-  (M1519/6223) Quins han estat els projectes finançats amb l'impost turístic des de juliol de 

2015? Quins d'aquests projectes han estat ja validats per la comissió bilateral del fons? Quins 

d'aquests projectes no han obtingut la validació d'aquesta comissió? Quins projectes s'han 

finançat en el marc del conveni signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya de 2 milions d'euros extraordinaris? 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

18.-  (M1519/6224) Des de l'inici de l'aprovació de la taxa que grava els costos de detecció i 

inspecció dels pisos buits quantes inspeccions s'han realitzat fins a dia d'avui? Quants habitatges 

buits susceptibles de ser gravats per la taxa s'han detectat? Quants expedients s'han tramitat 

(desglossant entre expedients incoats i requeriment obert)? Quants d'aquests expedients incoats 

han estat a grans tenidors i quants a particulars? i quant s'ha recaptat fins a dia d'avui per 

aquesta taxa? Preguem que se'ns faciliti resposta per escrit durant el transcurs de la Comissió. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/6204) Està prevista la renovació del contracte de gestió dels espais del Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) a l'empresa que és titular actualment? Quin és 

el pla específic del Govern municipal per a la gestió d'aquests espais? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/6205) Està realitzant o té previst realitzar el Govern municipal alguna gestió per 

aprofitar els fons europeus destinats al Pla d'Ocupació Juvenil amb l'objectiu de fomentar 

l'ocupació i millorar les condicions laborals del col·lectiu de joves? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/6210) Quines accions té previstes el Govern municipal per tal d'aturar la proliferació 

de l'ús d'embarcacions com a allotjament turístic als ports esportius de la ciutat? 

 

22.-  (M1519/6211) Quines accions ha impulsat el Govern municipal per tal de fer realitat un salari 

mínim de ciutat de més de 1.000 euros mensuals? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/6232) Quin és l'import del deute tributari del Grup Generalitat de Catalunya amb el 

Grup Ajuntament de Barcelona a 31 de març de 2017, detallat per tribut, anys d'antiguitat i 
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organisme deutor, especificant l'import del deute generat en l'impost sobre béns immobles a 31 

de març de 2017, detallat per bé immoble afectat? Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per 

escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

24.-  (M1519/6233) Quines són les aportacions previstes i finals de la Generalitat de Catalunya a 

cadascun dels organismes municipals i consorcis participats per l'Ajuntament de Barcelona en 

cadascun dels anys 2015, 2016 i 2017 (previst), i com el Govern municipal pensa exigir el 

rescabalament de les transferències que la Generalitat ha deixat de fer o ha reduït des del 2011 

fins el 2017? Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per escrit en la mateixa sessió de la 

Comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/6214) Sol·licitem conèixer en què consisteix la gestió de les clàusules socials incloses 

en la Guia de contractació pública social relacionades amb "Subcontractació amb empreses 

d'economia social" i "Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials 

d'inserció laboral o d'exclusió social", quins són els "mitjans humans, materials i tècnics 

adients" i en quines condicions estaran aquests que utilitzarà Barcelona Activa SAU SPM 

segons publica el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 8 de maig, així com quin és 

el motiu per què les Direccions responsables de cada plec de contractació, incloses les clàusules 

socials, no realitzen aquesta tasca? 

 

26.-  (M1519/6215) Sol·licitem conèixer si la part del Govern de l'Ajuntament de Barcelona, que 

correspon a Barcelona en Comú, rectificarà les seves condemnes realitzades en relació a 

accions de protesta realitzades a Poblenou el passat 5 de maig, en la línia del que ha fet Sant 

Martí en Comú, o es mantindrà en la política de criminalització endegada per Gerardo Pisarello 

i Agustí Colom? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

27.-  (M1519/6225) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 21 de juny de 2016, amb el següent contingut: 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1) Que el Govern Municipal elabori conjuntament 

amb el sector associatiu del comerç de Barcelona una mesura de govern que contempli la 

planificació, els protocols d’actuació en qüestions d’ordre i serveis de neteja i les ajudes a la 

dinamització per pal·liar les pèrdues en els eixos comercials i/o mercats de Barcelona a causa 

d’una manifestació, aldarull o altres esdeveniments. 2) Que aquest Pla es garanteixi 

pressupostàriament cada any de recursos suficients per poder-lo tirar endavant. 3) Presentar 

aquesta mesura en el termini de quatre mesos, així com presentar anualment a la Comissió 

d’Economia i Hisenda  el balanç del mateix. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/6212) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a la Comissió 

d'Economia i Hisenda en data 20 de setembre de 2016 amb el següent contingut: La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: - Modificar l'Ordenança de 

Circulació de Vianants i Vehicles per tal d'establir un límit màxim de 30 persones més el guia a 
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peu o 6 persones més el guia en vehicles de mobilitat personal pels grups organitzats a 

Barcelona, així com l'obligatorietat de dur radioguia per als de més de 10 receptors. - 

Implementar mesures contra l'economia submergida i augmentar el control de l'intrusisme al 

sector, mitjançant la col·laboració entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia 

Urbana. – Ordenar l’ocupació del domini públic per part de les empreses de guiatge per a poder 

exercir l’activitat al municipi de Barcelona, mitjançant les eines legals més adients, com 

podrien ser una ordenança o bé l’obtenció d’una llicència municipal. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

29.-  (M1519/6216) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a la Comissió 

d'Economia i Hisenda el mes de gener de 2016 amb el següent contingut: La Comissió 

d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de tres mesos un cens de les 

propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i immobles de la ciutat que 

gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen de l'exempció del pagament 

de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna dret a tal 

exempció. Al seu torn realitzarà el càlcul del que s'estalvia l'església catòlica de pagar a dia 

d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels veïns i veïnes de la ciutat. També 

elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'haja apropiat l'església catòlica, 

mitjançant el sistema d'immatriculació. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


