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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  17 de maig 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 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Seguiment del Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (E.01.6005.16) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

de la finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos Musicales, SL” 

(CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions de “Arteria Promociones 

Culturales, SRL”; REQUERIR-LA perquè en el termini de 15 dies des de la notificació del 

present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 330.000,00 euros, 

de conformitat amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús 

privatiu, com actual titular de la mateixa; FORMALITZAR el contracte corresponent; i 

FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

3.-  (EM 2016-05/12) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat 

privada municipal Barcelona Activa, SA, amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei 

tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients d’acord amb el text 
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incorporat en l’expedient administratiu. SOTMETRE a informació pública l’acord i la 

modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

4.-  (05-2016IBI001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del centre 

esportiu Camp de Futbol Municipal de Vallvidrera, ubicat al carrer Reis Catòlics 35-55, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.-  (SJ-16-026) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Centre Esportiu 

Municipal Clot de la Mel, ubicat al carrer Lope de Vega 236-256, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

6.-  (SJ-16-027) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la Pista 

Poliesportiva Municipal la Palmera ubicada al carrer Andrade 242-250, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

7.-  (SJ-16-028) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal el CEM Maresme, 

ubicat al carrer Puigcerdà 41-61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre 

de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

8.-  (SJ-16-029) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Club Esportiu 

Municipal La Nau del Clot ubicat al carrer Llacuna 172, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

9.-  (SJ-16-030) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Bogatell ubicat al carrer Carmen Amaya 4-6, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.-  (SJ-16-031) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Menorca, ubicat al carrer Menorca 1-23, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

11.-  (SJ-16-032) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Camp de Futbol 

Municipal Poblenou-Agapito Fernández, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de 

desembre de 2015; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

12.-  (SJ-16-033) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Olimpia ubicat al carrer Perú 195-237, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/3317) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda acollir-se al Reglament de la 

Generalitat de Catlaunya que desenvolupa l'impost sobre habitatges buits, per tal de poder 

aplicar el recàrrec de l'IBI previst a les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona pels 

pisos buits propietat de les entitats financeres i als grans tenidors de pisos desocupats de manera 

permanent durant més de dos anys sense causa justificada. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3289) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal realitzi una 

revisió i actualització de l'estat de llicències i activitats comercials, que es fan als Mercats de 

Venda no Sedentària de la ciutat, així com de la normativa que regula aquests mateixos mercats. 

Que s'entregui als comerciants legalment establerts una documentació més explícita, que 

inclogui el termini de validesa, les dades indentificatives del titular amb fotografies, el lloc, els 

horaris i les dates on pot exercir l'activitat i els productes autoritzats per a la venda, per tal de 

facilitar la seva identificació i les inspeccions que es facin als mercats. Que es doti amb els 

mecanismes necessaris per fer complir la normativa a que regula els Mercats de Venda no 

Sedentària, tant a nivell de seguretat com de supervisió dels productes en venda. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3305) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern de l'Estat espanyol 

a elaborar un Reglament de Ports que garanteixi un model portuari descentralitzat i augmenti 

l'autonomia del Port de Barcelona en la gestió de la política de taxes, en línia recomanada pel 

Parlament Europeu, amb l'objectiu d'augmentar la seva competitivitat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/3280) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a fer totes 

les gestions necessàries per dotar al comerç de Barcelona d'un nou Pla estratègic 2017-2020, 

consensuat amb el sector, que vetlli pel manteniment del model de comerç de proximitat i per 

l'impuls de la competitivitat i de la qualitat d'aquest sector tan important per l'economia de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/3311) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que s'estudiï juntament amb 

l'Institut Municipal de Mercats que el projecte definitiu del mercat de l'Abaceria Central 

contempli l'ús de l'aparcament per part dels residents, incloent la possible ampliació del nombre 

de plantes per a aquest efecte. 2. Que aquest projecte també inclogui un superfície comercial 

que complementi l'oferta de productes frescos que ofereixen les parades del mercat. 3. Que 

s'inclogui com a prioritari el mercat de l'Abaceria Central dintre de les inversions previstes a 

l'Institut Municipal de Mercats. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/3296) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern en la seva atribució 

de promoció econòmica i ocupació a: Primer.- declarar la ciutat de Barcelona ciutat lliure 

d'Empreses de Treball Temporal (ETT). Segon.- Incorporar a l'Ordenança municipal d'activitats 

i d'intervenció integral de l'administració ambiental l'exclusió de les ETT com a activitat 

permesa a Barcelona, inclòs un règim transitori per a l'eradicació de l'activitat a la ciutat. 

Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a acordar la supressió 

del tràmit d'autorització per a ETT. Quart.- Excloure de les convocatòries de subvencions a les 

Empreses de Treball Temporal tot entenent que és obligació d'aquest Ajuntament la promoció 

del treball estable i de qualitat. Cinquè.- Excloure de les licitacions públiques les ETT, com ja 

han fet alguns consistoris, en aplicació de la possibilitat d'inclusió de clàusules socials establerta 

al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com a garantia de promoció de 

l'ocupació estable i de qualitat, en els plecs de clàusules administratives i en les prescripcions 

tècniques dels contractes. Sisè.- Rebutjar la participació de les ETT en la gestió de la 

contractació de personal d'aquest Ajuntament, empreses i ens dependents o relacionats a fi de 

garantir el dret a accedir en condicions d'igualtat a la funció pública local i eradicar la 

precarietat en tots aquests espais. Setè.- Eliminar la publicitat i la referència de treballs oferts a 

través d'ETT de tots els espais d'informació (webs, fulletons, borses de treball, etc.) de 

l'Ajuntament, dels seus ens dependents o subvencionats (amb l'oportuna regulació de les bases) 

i en especial de Barcelona Activa. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

19.-  (M1519/3318) Que el Govern municipal renovi el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el 

Circuit Barcelona-Catalunya pels anys 2017 i 2018. 

 

20.-  (M1519/3319) Que el Govern municipal solucioni la problemàtica de la càrrega i la descàrrega 

als gremis afectats, per tal que se'n puguin beneficiar els agremiats/associats per poder 

desenvolupar la seva activitat econòmica correctament. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/3306) Que el Govern municipal es comprometi a vetllar pel compliment de les 

normatives municipals per part dels habitatges d'ús turístics legals i altres activitats turístiques, 

amb l'objectiu de vetllar per la qualitat del servei que ofereix la ciutat, i la bona compatibilitat 

entre l'activitat econòmica i la resta d'usos existents. 

 

22.-  (M1519/3307) El Govern de l'Ajuntament de Barcelona es compromet a la presentació d'un 

informe detallat abans d'un mes de l'execució de la partida prevista de 10,5 milions d'euros 

destinada a l'acollida de persones refugiades a la ciutat de Barcelona i el seu enviament a tots 

els Grups Municipals. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/3290) Quines són les raons per a l'eliminació de les partides pressupostàries destinades 

a les Relacions Internacionals de la Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme? Quins són els 

nous objectius que té aquest programa al recaure a la Gerència de Presidència i Economia? 

 

24.-  (M1519/3291) Quins són els motius de la reducció de les transferències destinades al 

desenvolupament econòmic, la promoció econòmica i el suport a l'ocupació i l'empresa de 

Barcelona Activa, Barcelona de Serveis Municipals i altres àrees, inclosa a la modificació de 

crèdit de la pròrroga del pressupost 2015? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/3281) Quin és l'estat d'execució dels compromisos assolits el 14 de desembre de 2015 

per a millorar la qualitat dels llocs de treball del sector turístic a la ciutat i, especialment, de la 

mesura relativa al segell de qualitat per a establiments i serveis turístics? 

 

26.-  (M1519/3282) Quina ha estat l'evolució de les inversions estrangeres realitzades a Barcelona 

des de l'any 2007? Sol·licitem que la informació es detalli a nivell anual. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/3312) Té intenció el Govern municipal de modificar l'ordenança d'establiments 

alimentaris ? En cas afirmatiu, indicar en quina fase es troba aquesta possible modificació i en 

quin sentit es vol fer.  

 

28.-  (M1519/3313) Quines dades d'impacte ens pot facilitar i com valora el Govern municipal 

l'obertura comercial de festius d'aquest mes de maig? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

29.-  (M1519/3297) Sol·licitem conèixer l'aportació que realitza l'Ajuntament a l'esdeveniment 

anomenat The Shopping Night Barcelona (sigui dinerària, sigui publicitària, sigui amb 

permisos) i si, tenint en compte l'exclusivitat i elitisme comercial d'aquest, aquesta és una 

aposta de futur del consistori? 

 

30.-  (M1519/3298) Sol·licitem conèixer l'estat del projecte de ressort turístic projectat des de 2014 

en el Parc Natural de la Serralada Litoral, a una finca anomenada Can Girona, ubicada als 

afores de Santa Maria de Martorelles i quines són les intencions del govern actual en relació a la 

finca propietat de l'Ajuntament de Barcelona des de 1920. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 


