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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

 
Dia:  17 de gener de  2017 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 

 

ORDRE DEL DIA 

 

(NOVA VERSIÓ) 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 13 de desembre de 2016 i de la sessió 

extraordinària de 16 de desembre de 2016. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Protocol d’actuació per implementar mesures de suport extraordinari al comerç de proximitat 

d’una zona en cas d’alteracions de l’ordre públic. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/5354) Que comparegui els màxims responsables polítics del Govern per donar comptes 

de la valoració que té aquest Govern municipal sobre el projecte de la nova llei de Comerç, 

Serveis i Fires per refermar i actualitzar la normativa de comerç davant les necessitats del 

sector. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1517/5350) Que comparegui el/la responsable municipal en matèria de turisme per tal 

d'aprofundir en el balanç del pla de xoc d'habitatges d'ús turístic 2016. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (E.03.6046.16) RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 2016, 

relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya a títol de compravenda de les finques 

situades a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 247, i identificada registralment com a finca 

núm. 12301 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i com a finca 
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11795 de la secció 5 del Registre de la Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 

19.X, identificada registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del Registre de 

la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà 39.I., identificada 

registralment com a finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de 

Barcelona, en virtut del conveni signat el 27 de desembre de 2016 amb la Generalitat de 

Catalunya relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 11 punt 1 apartat p) de la llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la carta Municipal i l’article 30, segon punt 22 del reglament orgànic municipal. 

 

5.-  (E.11.6006.16) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, que 

aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el Tram II de la línia 9 del 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 

 

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: 

 

6.-  (M1519/5355) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a presentar un 

informe en el termini màxim de tres mesos en el que s'identifiquin les diferents iniciatives de la 

anomenada economia col·laborativa, el seu estat de regulació, i les propostes de regulació per 

evitar que esdevinguin economia submergida i competència deslleial a altres activitats 

econòmiques alhora que no generi una pèrdua de drets tant per part de les usuàries i 

consumidores, així com dels drets socials dels treballadors i treballadores. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

7.-  (M1519/5341) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que es constitueixi a l'Ajuntament 

de Barcelona un espai de debat, amb representació de tots els Grups municipals, sobre 

l'escorxador de Mercabarna amb la finalitat de fixar un posicionament respecte al futur de la 

instal·lació, per tal d'elevar-lo al Consell d'Administració de Mercabarna. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/5351) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

presentar en un termini màxim d'un mes el Pla anual Conjunt per a l'Ocupació de l'any 2017 on 

s'hi inclouran, a banda dels eixos i mesures previstos a l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona 

2016-2020, com a mínim, els següents eixos i línies de treball: pro activitat de l'Administració 

en detecció i cerca dels col·lectius i persones destinatàries de les polítiques d'ocupació, 

seguiment individualitzat a mig i llarg termini de les persones beneficiàries, condicions 

laborals, polítiques de proximitat, formació, emprenedoria i reemprenedoria i economia 

col·laborativa fent especial èmfasi en la diversitat de la població barcelonina i amb la 
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perspectiva de gènere. Caldrà garantir, de forma permanent, la participació dels Grups 

municipals en el disseny i seguiment tant d'aquestes Plans anuals com de l'execució de 

l'Estratègia per l'Ocupació 2016-2020. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/5365) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a 

presentar un informe en el termini de 30 dies sobre l'impacte econòmic i d'ocupació (inversió, 

possibles indemnitzacions i en llocs de treball directes i indirectes) que comporta per a la ciutat 

de Barcelona la paralització dels projectes d'allotjaments turístics, des de la implantació de la 

suspensió de llicències al juliol de 2015, tant els que ja disposaven de certificats d'aprofitament 

urbanístic com dels que no ho tenien, però ja havien iniciat la tramitació administrativa 

municipal (desglossat per projectes hotelers). 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/5344) 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 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/5356) Que el Govern Municipal ens entregui còpia durant el transcurs d'aquesta 

Comissió dels informes tècnics de valoració patrimonial de l'expedient del conveni de 

col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, sobre la programació dels pagaments recurrents 

de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, ens dependents i 

ens compartits amb aquest ajuntament. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

12.-  (M1519/5342) Que el Govern municipal detalli el llistat d'actuacions contingudes a la partida 

genèrica d'inversions (60900), inclosa al Projecte de Pressupost per a 2017 i dotada amb una 

quantitat de 86.987.519,69 euros. 

 

13.-  (M1519/5343) Que el Govern municipal detalli l'informació següent relativa als acords firmats 

amb la Generalitat de Catalunya, que incloguin l'adquisició de diversos edificis i terrenys per 

part de l'Ajuntament de Barcelona: - Llistat d'immobles, amb l'import d'adquisició i la valoració 

dels mateixos. - Cost de la rehabilitació dels edificis per al seu ús. - Informe sobre l'estat actual 

del deute de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament, tenint en compte les modificacions 

derivades dels acords firmats. 

 

d)  Preguntes 
 

Del Grup Municipal CIU: 

 

14.-  (M1519/5357) Quants i quins establiments emblemàtics hi havia a 31 de desembre de 2014, 

quants i quins establiments emblemàtics hi havia a 30 de juliol de 2015, quants i quins 
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establiments emblemàtics hi havia a 31 de desembre de 2015, quants i quins establiments 

emblemàtics hi havia a 31 de desembre de 2016? Demanem que se'ns entregui la resposta per 

escrit. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/5352) Quin és el capteniment del Govern municipal de cara a facilitar la continuïtat de 

l'activitat comercial que desenvolupen les xurreries de via pública atès la singularitat i 

arrelament al barri de molts d'aquests establiments. 

 

16.-  (M1519/5353) Preveu el Govern municipal complir el seu compromís de finalitzar les obres del 

Mercat de Sant Antoni el tercer trimestre del 2017?, i quina és la previsió pel que fa a l'obertura 

del nou mercat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/5366) Quines són les línies empresarials previstes amb el seu calendari d'actuació per 

part de l'empresa municipal BSM en la gestió de la seva línia d'activitat "Bicing", el cost previst 

i les raons de la pròrroga del mateix? 

 

18.-  (M1519/5367) Quin són els usos i el calendari dels béns immobles de la Generalitat adquirits 

per part de l'Ajuntament de Barcelona en cadascun dels anys 2015, 2016 i 2017 (previst), 

especificant el preu de compra dels immobles i el cost de rehabilitació i adequació dels 

mateixos, i amb el lliurament dels convenis corresponents en aquesta sessió de la Comissió? 

Sol·licitem que se'ns faciliti resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/5345) 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 municipal a la mateixa? 

 

20.-  (M1519/5346) L'Ajuntament de Barcelona governat per Barcelona en Comú i el PSC pensa 

complir a allò que es va comprometre l'Alcaldessa de Barcelona en el Consell Plenari del 

desembre passat, fent que Barcelona Activa deixi de publicitar ofertes de treball d'Hotels, 

cadenes hoteleres, ETT's i empreses multiserveis que no compleixen les condicions laborals i el 

Conveni d'Hostaleria segons el llistat que els va entregar l'Associació Les Kellys? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/5368) 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: 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 


