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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 
Dia:  21 de juny de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 17 de maig de 2016 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  (20071) PRECISAR l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 30 de maig 

de 2008, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, 

sobre la finca situada al Camí de Mas Sauró núm. 2-20, per a ser destinada a la construcció 

d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica profunda, en el sentit de determinar 

que la superfície de l’esmentada finca és de 8.727 m2, i, en conseqüència ADAPTAR la 

condició reguladora primera del dret de superfície a la nova medició establerta. 

 

2.-  (21383) PRECISAR l'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 d’abril de 

2010, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya sobre 

la finca situada al carrer del Consell de Cent núm. 150-152, per a ser destinada a la ubicació de 

l’Institut d’Educació Secundària (IES Viladomat), en el sentit de determinar que la superfície de 

l’esmentada finca és de 2.657,50 m2, i, en conseqüència, ADAPTAR la condició reguladora 

primera del dret de superfície a la nova medició establerta. 

 

3.-  (24869) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu respecte de la finca situada en el carrer Consell de Cent núm. 154, grafiada en el plànol 

annex, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb caràcter gratuït i un termini de 

cinquanta anys, per a la construcció dels accessos i pati de l’escola bressol que l’esmentat 

Patronat construirà a la finca contigua del carrer Comte Borrell núm. 159; SOTMETRE’L 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; 

ADJUDICAR la concessió directament al Patronat Municipal de l’Habitatge; FORMALITZAR 

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

concretar, clarificar i executar el present acord. 
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4.-  (25594) EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, 

per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte del sostre edificable 

destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat municipal ubicada al carrer Viladomat 

núm. 142; CONSTITUIR un nou dret real de superfície a favor del referit Patronat respecte la 

totalitat de l’esmentada finca del carrer Viladomat núm. 142, grafiada en el plànol annex, per un 

termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d’habitatge 

protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament sanitari assistencial 

que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament urbanístic; dret que es 

regirà 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. 

 

5.-  (25595) EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge 

per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte del sostre edificable 

destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat municipal ubicada al carrer Comte 

Borrell núm. 159; CONSTITUIR un nou dret real de superfície a favor del referit Patronat 

respecte la totalitat de l’esmentada finca del carrer Comte Borrell núm. 159, grafiada en el 

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

gestió d’habitatge protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament 

d’escola bressol que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament 

urbanístic; dret que es regirà 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. 

 

6.-  (E.03.6010.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Ulldecona núm. 12-14, 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 en règim de lloguer, 

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. 

 

7.-  (E.03.6012.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 

carrer Ulldecona núm. 2-10, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció  i gestió, 

d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges dotacionals; SOTMETRE 

l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució del dret real 

d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR 

l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 
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8.-  (E.03.6016.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal consistent en l’entitat núm. 2 (subsòl) del complex immobiliari CI-FR19/FR8 de la 

finca situada al carrer Constitució núm. 61.X, grafiada en el plànol annex, destinada a 

aparcament en subsòl, que s’integrarà físicament amb l’aparcament que la referida entitat 

municipal construirà en la promoció d’habitatges de protecció en règim de venda i lloguer que 

impulsa en la finca contigua del carrer Constitució núm. 31-35, finca cedida al seu favor per 

acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 de febrer de 2014 i formalitzada per 

document administratiu de 30 de maig de 2014, d’acord amb allò que disposen 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 garantida amb clàusula de reversió automàtica 

en els termes de l’article 50 del Reglament al.ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes 

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

 

9.-  (E.08.6023.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Palamós núm. 77-79 i Aiguablava 68-72, 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 en 

règim de lloguer protegit, 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. 

 

10.-  (E.09.6011.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 

carrer de la Via Favència núm. 413-417, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció 

i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en 

règim de lloguer; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies 

i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució 

del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 

FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

11.-  (E.09.6013.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 

Passeig de Torras i Bages núms. 143, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en 

règim de lloguer; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies 

i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució 

del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 

FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

12.-  (E.11.6000.16) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la societat 

Clear Channel España, S.L.U. (CIF núm. B-82539867) la concessió per a la conservació, 

subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari 

urbà de la Ciutat de Barcelona, amb subjecció al Plec de clàusules reguladores aprovat 

definitivament per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal en sessió 

de 19 d’abril de 2016 i les propostes derivades de la seva oferta; INADMETRE, per 

extemporànies, les al·legacions presentades per l’empresa Clear Channel España, S.L.U. i per 

Ecologistes en Acció de Catalunya; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia 

per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 

acord. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/3495) 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 doti 

pressupostàriament cada any de recursos suficients per poder-lo tirar endavant i cobrir les 

possibles pèrdues. 3) Presentar aquesta mesura en el termini de dos mesos, així com presentar 

anualment a la Comissió d'Economia i Hisenda el balanç del mateix. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3485) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal prengui les 

mesures següents: - Anul·lació de la taxa corresponent a Serveis Generals, de 86,31 euros, 

mitjançant el procediment més urgent possible, per al exercici 2016. - Simplificació dels tràmits 

a realitzar mitjançant una racionalització de la documentació, evitant constants duplicitats i una 

feina burocràtica extraordinària que perjudica l'activitat de pymes i autònoms del sector. - 

Anàlisi de les possibilitat d'aplicació d'un sistema municipal de gestió i control d'aquesta 

activitat mitjançant una base de dades en la que estiguin registrades les empreses i vehicles 

autoritzats. - Desenvolupar un pla de control del mercat irregular que afecta a aquest sector i 

que operen a la ciutat. - Iniciar les conversacions necessàries amb els actors afectats amb la 

finalitat de desenvolupar una nova normativa per a l'exercici 2017, implementant un sistema 

més eficient i racional per a la gestió d'aquesta activitat a la ciutat de Barcelona. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3476) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Presentar abans d'un mes la nova Estratègia per a l'Ocupació a Barcelona 2016-2019 a la 

Comissió d'Economia i Hisenda i als agents econòmics, sindicals i socials implicats. 2. Garantir 

la participació dels Grups municipals i de tots els agents implicats en el procés d'elaboració 

d'aquesta estratègia. 3. Presentar semestralment davant de la Comissió d'Economia i Hisenda un 

informe dels resultats aconseguits mitjançant les mesures preses en l'Estratègia per a l'Ocupació 

a Barcelona 2016-2019. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3491) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

autoritzar als grups municipals a la fiscalització de la partida pressupostària 76430 de despesa 

de la classificació econòmica del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona que inclou 

la transferència anual a Barcelona Regional i, per tant, a la fiscalització del detall dels seus 

comptes i factures, amb la major brevetat possible. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/3467) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Que finalitzada la licitació 

del servei de recepció, atenció telefònica i informació a les persones usuàries dels espais 

d'incubació de Barcelona Activa, ubicats a la Incubadora Glòries, Almogàvers Business 

Factory, MStartup Barcelona i Parc Tecnològic Barcelona Nord el proper 31 de desembre de 

2016, no es prorrogui aquest contracte ni es torni a obrir un procés de licitació per contractar la 

prestació d'aquest servei amb una empresa externa. Segon.- Que el personal que actualment 

presta aquests serveis a les dependències citades anteriorment, s'internalitzi amb l'objectiu que 

formin part del personal de Barcelona Activa, SAU SPM. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

18.-  (M1519/3496) Que se'ns entregui un llistat amb els programes d'ocupació que ha ofert 

Barcelona Activa del 2011 al juny del 2016, desglossant anualment: els diferents programes, el 

nombre de contractacions per programa, la taxa d'inserció i la dotació econòmica per programa. 

Demanem que se'ns entregui una còpia de la resposta per escrit. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

19.-  (M1519/3486) Que el Govern municipal estableixi un fons suficient de suport als comerciants 

afectats pels aldarulls ocorreguts a la zona de Travessera de Gràcia degut al desallotjament del 

local situat al mateix carrer, amb la finalitat de reparar els perjudicis soferts en els seus locals 

com en la seva activitat comercial. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/3477) En quina situació es troba el procés judicial per la titularitat de la Marca 

Barcelona i quines actuacions pensa dura a terme el consistori per tal de defensar el dret a poder 

decidir sobre l'ús que es fa del nom de la ciutat. 

 

21.-  (M1519/3478) Que el Govern municipal pengi al portal de transparència de l'Ajuntament de 

Barcelona tota la documentació relacionada amb la modificació pressupostària aprovada en el 

plenari del 5 de maig de 2016. Així mateix que actualitzi les bases de dades d'explicació i 

execució de pressupost 2016 de totes les partides tant de despesa corrent com d'inversió al 

màxim detall abans de 15 dies. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/3492) Instar al Govern municipal a suspendre o endarrerir l'aplicació de la nova taxa de 

2016 per sol·licitar l'autorització de serveis de mudances a la ciutat pels greus perjudicis que 

està causant als barcelonins, autònoms i empresaris d'aquest sector i, al mateix temps, iniciar 

l'estudi per reduir considerablement aquesta taxa en la corresponent ordenança fiscal a partir de 

l'1 de gener de 2017, fixant-la de forma anual i per vehicle tal i com es fa en altres principals 

ciutats espanyoles. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

23.-  (M1519/3497) Quin és el pressupost total del Consell de Turisme i Ciutat i quin és el pressupost 

total del Pla Estratègic de Turisme 2016-2020? D'on surten els fons per dotar 

pressupostàriament el Consell de Turisme i Ciutat i el Pla Estratègic de Turisme 2016-2020 i, 

en cas que surtin del Fons per al foment del turisme, en quina proporció? Quines són les 

persones contractades, des del juny de 2015 fins a l'actualitat, dins l'àrea de turisme de 

l'Ajuntament de Barcelona, ja sigui al propi Ajuntament o a Barcelona Activa, quina tipologia 

contractual té cadascuna, quins salaris perceben (ja sigui en concepte de salari fix o en dietes) i 

quines funcions tenen encomanades? Quin és el detall de les persones contractades, ja sigui pel 

Consell de Turisme i Ciutat o pel Pla Estratègic de Turisme, i ja sigui en rol de Coordinadors o 

Directors dels mateixos o com a assessors, col·laboradors o relators? Demanem còpia per escrit 

de la pregunta. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

24.-  (M1519/3487) Ha pres una decisió el Govern municipal en relació a la implantació d'una taxa 

als usuaris de creuers que arriben al port de Barcelona? Quin és el procediment per a la 

recaptació d'aquesta taxa i quin seria el destí d'aquesta recaptació? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1619/3493) Per quines raons el Govern municipal no ha adquirit o llogat al Consell 

Comarcal del Barcelonès el local del carrer Sant Oleguer 16-18 de Barcelona, i quins han estats 

els motius de la seva actuació i previsió d'usos? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/3494) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzads i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 17 de maig de 2016: 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. 

 

VI) Mocions 


