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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  22 de març 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 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

1.-  (M1519/2898) Que comparegui el responsable del govern municipal de Comerç per explicar 

quin és el seu capteniment sobre la Taula de Ciutat per l'abordatge de la venda ambulant 

irregular a l'espai públic i les seves conclusions, així com que ens informi de quantes sancions 

s'han imposat als consumidors i quants decomisos s'han fet als venedors fins a dia d'avui. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de 

Barcelona Activa, SA, Societat Privada Municipal, els acords següents: DESIGNAR l'Im. Sr. 

Francisco Sierra López membre del Consell d'Administració de la Societat, en substitució de la 

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea.  ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es 

nomena serà l'establert en els respectius Estatuts, sense perjudici de la renovació que fos 

procedent en el canvi de mandat consistorial. FACULTAR indistintament el President i el 

Secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant de notari i elevar a escriptura 

pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció en el Registre mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

3.-  (2016/134) PROPOSAR al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya la modificació de la Resolució de 10 de juliol de 2014, atorgada pel Director General 

de Comerç de la Generalitat, per la qual es va aprovar la qualificació d’una determinada zona de 

Barcelona com a turística a efectes d’horaris comercials. DECLARAR que continuen vigents 

els requisits que van determinar la qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris 

comercials. ESPECIFICAR que aquesta modificació se sotmet a les següents condicions: a) 
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Afecta els barris indicats i grafiats a l’annex, així com les dues voreres dels carrers que marquin 

els seus límits fronterers; b) Té una vigència de quatre anys; c) Se circumscriu als períodes 

compresos entre el 5 i 24 de maig i l’1 i 14 d’octubre, ambdós inclosos, de cada any; d) La 

franja horària d’obertura durant aquests períodes resta establerta en els següents termes: Els 

diumenges, entre les 12 h i les  20 h, els dies feiners, 12 hores diàries, com a màxim (no poden 

romandre oberts, ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22 h i les 7 h), els dies festius 

autoritzats, d’acord amb les Ordres de la Generalitat que estableixen els calendaris d’obertura 

dels establiments comercials en diumenge i dies festius, els dies festius, sense obertura 

autoritzada, han de romandre tancats. FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. MANTENIR la vigència de 

l’actual Resolució de 10 de juliol de 2014, en cas que no s’autoritzi la present sol·licitud. 

NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya, adjuntant els informes preceptius previstos legalment. 

 

4.-  (E.01.6001.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la finca 

resultant “A” del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació A de la Modificació del 

PERI del Raval a la plaça Gardunya i el seu entorn, de Barcelona, grafiada en el plànol annex, 

per a la construcció i explotació d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de venda en 

dret de superfície i locals, d’acord amb el planejament urbanístic, i segons el 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 que està garantida amb clàusula 

de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; AUTORITZAR el 

Patronat Municipal de l’habitatge de Barcelona a constituir un dret real de superfície, per un 

termini de vuitanta anys, sobre la referida finca a favor de la cooperativa Fem Ciutat, SCCL per 

a la construcció i explotació de l’edifici d’habitatges en règim de venda en dret de superfície i 

locals, i a percebre l’import que es determini en concepte de contraprestació a canvi d’obra 

futura, formalitzant tots els documents públics i privats necessaris per a la seva correcta 

instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la contractació pública; i 

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

executar el present acord. 

 

5.-  (24945) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge 

respecte de la finca del carrer Maresme núms. 89-93, 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. 

 

6.-  (24941) 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 Puigcerdà núms. 100-102, 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, i amb aparcament; 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 
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s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.-  (F-1601) APROVAR la realització d’operacions financeres fins un import màxim de 

156.158.736,82 euros en les condicions que s'adjunten, i DELEGAR a l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, primer tinent d’alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. 

Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament de 

tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

8.-  (3-010/2016) PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit de la pròrroga del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, 

consistent  en crèdits extraordinaris per import de 102.832.284,15 euros i suplements de crèdit 

per import de 172.639.525,84 euros finançats ambdós amb Romanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 2015 (153.161.763,29 euros) i 

amb capítol 9 d’ingressos (122.310.046,70 euros) i transferències de crèdit per import de 

91.431.184,29 euros, de conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta 

a l’expedient, referències comptables 16020490,16020590,16020690, 16020790 i  16020890; 

APROVAR la modificació de les bases d’execució vint-i-vuitena –Contractes menors, 

Quarantena- Procediment negociat i Quaranta-quatrena- Fons de Contingència, del Pressupost 

Prorrogat 2015 per a l’exercici 2016, segons annex que consta a l’expedient;  i AUTORITZAR 

als Presidents dels Organismes Autònoms Municipals a utilitzar com a fons de finançament pel 

pagament de les despeses de personal corresponents a l’execució de la sentència de l’1% el 

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de cada organisme, sempre que hi hagi 

disponibilitat pressupostària, el que minorarà la quantia de 153.161.763,29 euros esmentada 

anteriorment. SEGON.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal 

que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/2899) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Convocar per la primera setmana 

d'abril un Consell d'Administració extraordinari monogràfic per tractar els temes laborals 

esmentats anteriorment. 2. Que abans de la celebració del Consell d'Administració de Barcelona 

Activa, es faci entrega als seus Consellers de l'Informe de Recursos Humans, de les darreres 

contractacions fetes, tal i com s'ha compromès el Govern Municipal durant la celebració del 

Consell d'Administració del 16 de març del 2016. 3. Aturar l'adjudicació de la licitació número 

d'expedient 06/16 "Serveis d'assistència tècnica per a la conceptualització i el desenvolupament 

d'un procés de reoríentació i nou model per a Barcelona Activa", fins a no conèixer amb 

exactitud l'objecte de la licitació. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

10.-  (M1519/2844) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern Municipal impulsi i 

faci créixer el Servei d'lntermediació de Barcelona Activa, i que es doti aquest programa amb 

un increment pressupostari de 1.045.000,00 euros, que ampliï els següents recursos: 1. Reforçar 

un equip humà estable dins Barcelona Activa per a la gestió del Servei d'lntermediació, 

incorporant 20 persones entre orientadors i prospectors d'empreses (pressupost de 740.000,00 

euros) 2. Desenvolupar una eina tecnològica competitiva que respongui a les necessitats de 

l'equip tècnic d'intermediació i millori les prestacions i funcionalitats tant pel candidat en 

recerca de feina com per a les empreses (pressupost de 200.000,00 euros, que podrien 

cofinançar-se amb fons FEDER) 3. Disposar de recursos externs per a la realització de tasques 

de suport en la gestió dels processos de reclutament i preselecció dels candidats (pressupost de 

105.000,00 euros). 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/2866) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1. Que 

es declari la ciutat de Barcelona "Veg-friendly, amiga de la cultura vegana i vegetariana", 

assumint el compromís d'endegar processos de foment, difusió i informació sobre les opcions 

de consum veganes i vegetarianes. 2. La creació del BCNVegPoint -mitjançant gestió municipal 

i associativa- com un espai per a la informació general i la trobada d'emprenedors, ONG's, 

consumidors i inversors amb l'objectiu d'afavorir el petit i mitjà comerç local, de proximitat, 

vegà i vegetarià. 3. L'elaboració i publicació de la tercera guia vegetariana de la ciutat en format 

imprès i digital. També la creació d'una app per informar a persones locals i turistes sobre el 

comerç vegà i vegetarià a la ciutat, així com el foment d'aquesta declaració i de les accions que 

s'hi recullen en les guies i materials de promoció turística de la ciutat. 4. La realització d'una 

sèrie d'actes i campanyes de foment, difusió i informació de les opcions veganes i vegetarianes 

a nivell municipal, com per exemple l'adhesió a la campanya del "Dilluns sense carn" (Meat 

Free Monday), que determina que tota l'alimentació que provingui de l'administració de la ciutat 

sigui vegetariana els dilluns. També el compromís que en els esdeveniments i festivals 

promoguts per l'Ajuntament hi hagi sempre opcions veganes i vegetarianes, així í com 

l'organització d'un esdeveniment cultural anual per promoure aquestes opcions alimentàries i 

culturals. 5. Comunicar aquest acord a aquells organismes públics i privats interessats. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/2880) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1.- 

Encarregar un estudi que estimi el nombre d'habitatges d'ús turístic (HUT's) il·legals a la ciutat 

de Barcelona, amb el màxim nivell de desagregació territorial possible. 2. Que aquest estudi es 

presenti en aquesta Comissió d'Economia i Hisenda en el termini màxim de tres mesos 

conjuntament amb un balanç de les actuacions municipals realitzades per combatre aquest 

fenomen, així com el corresponent pla de mandat que es preveu implementar en els propers 4 

anys. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/2892) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a 

presentar un informe econòmic, elaborat per expert independent, en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia sobre l'impacte de les mesures municipals en matèria de turisme en 

l'economia de la ciutat (moratòria d'allotjaments turístics actual i possible futura, i Pla Especial 
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Urbanístic d'Allotjaments Turístics, PEUAT), especialment els efectes en l'inici o 

desenvolupament d'activitats empresarials, creació de llocs de treball, la inversió a la ciutat i la 

hisenda municipal, tant a nivell directe com indirecte i tenint en compte els projectes perduts i 

els litigis judicials. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/2886) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern a: Realitzar 

polítiques actives de decreixement turístic a escala de ciutat, no només basades en la regulació 

de les pernoctacions sinó també dels fluxos de turistes (mesures fiscals, limitació de creuers, 

limitació d'accessos a espais públics o patrimonials ...). Mentrestant, suspendre immediata i 

indefinidament la tramitació de llicències pels establiments d'allotjament turístic, habitatges d'ús 

turístic, els albergs de joventut i les residències per a estudiants a tots els districtes i barris de la 

ciutat; sigui mitjançant el PEUAT, els plans d'usos i/o les diferents moratòries. Desenvolupar 

polítiques de prevenció i compensació dels impactes negatius del turisme, com ara: protegir el 

comerç de proximitat, promoure la diversificació econòmica, vetllar per les condicions de 

treball dignes al sector turístic, recuperar com a espais públics i gratuïts els espais patrimonials i 

les places/carrers ocupats per terrasses, crear una ecotaxa per recuperar els ecosistemes del 

litoral. Dirigir una política municipal cap a l'extinció de tots els pisos turístics per ser 

incompatibles amb el dret a l'habitatge de la població i provocar greus problemes de 

convivència, i a més, intensificar les mesures de control i inspecció dels pisos il·legals. Crear 

polítiques que garanteixin la socialització dels guanys, no només de les despeses: avançar cap a 

la  municipalització del parc hoteler i els diferents serveis turístics. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/2900) Demanem al Govern Municipal que ens doni la relació d'informes relatius al 

turisme encarregats per l'àrea d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme i l'àrea d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat per a la preparació del Pla Estratègic de Turisme i del Pla Especial 

Urbanístic d'Allotjaments Turístics, amb les dates dels encàrrecs, l'import de les adjudicacions i 

tercers contractats i que es lliurin durant el transcurs de la Comissió. 

 

16.-  (M1519/2901) Que el Regidor responsable de l'àrea de Comerç presenti en el termini d'un mes 

l'execució del Pla d'Impuls i Suport al Comerç 2013-2016 i que ens entreguin el tancament del 

pressupost de l'àrea de comerç del 2015, en el marc d'aquesta Comissió. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/2867) Que el govern municipal consensuï en el marc de la Taula del Pla d'Ocupació 

Juvenil estratègies a mitjà i llarg termini en l'àmbit de l'ocupació per a persones joves. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/2893) Instar a l'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona a iniciar les accions 

necessàries per a formalitzar un conveni patrimonial i econòmic amb la Diputació de Barcelona 

per tal de destinar l'edifici central a una nova línia de l'IES Les Corts i una escola bressol, junt 

amb un altre espai en els edificis del Recinte  si aquest no fos suficient, i al mateix temps, 
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convertir l'estacionament de vehicles al costat de la pista de bàsquet en equipament residencial i 

centre de dia per a la gent gran, i construir les edificacions definitives cedides a l'Hospital 

Clínic per al mateix ús de recerca en medicina. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

19.-  (M1519/2845) Ha establert el govern municipal algun instrument o càlcul del nombre de 

refugiats que acollirà la nostra ciutat, quina solució pressupostaria pretén articular i quin tipus 

de gestió es té previst realitzar? 

 

20.-  (M1519/2846) En què consisteix el pla d'ocupació per a les persones que es dediquen a la venda 

irregular ambulant, a quantes persones afecta i quina dotació pressupostaria requereix? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2868) Quina valoració fa el govern municipal de la moratòria turística i quin impacte 

econòmic es calcula que ha tingut per a la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

22.-  (M1519/2881) Quin nombre de comerços emblemàtics de la ciutat tenen la qualificació de bé 

cultural d'interès local (BCIL) i quina és la previsió de comerços emblemàtics que tindran 

aquesta qualificació durant aquest mandat? 

 

23.-  (M1519/2882) Quins són els motius pels quals l'Ajuntament de Barcelona ha assolit un 

superàvit de 100.206.578,66 euros en la liquidació del Pressupost de l'exercici 2015? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/2894) Quin és el catàleg de cadascuna de les actuacions a realitzar en base a l'import 

transferit a l'Ajuntament per l'impost turístic en l'exercici 2015, detallant concepte, import i data 

d'execució de cadascuna de les actuacions? Sol·licitem que se'ns lliuri la resposta per escrit. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/2887) Passat dos mesos sol·licitem conèixer quina és la decisió de l'Ajuntament en 

relació al conveni, i al recursos econòmics que implica, entre l'Agència Catalana de Turisme, el 

consorci públic-privat Turisme de Barcelona i les associacions Barcelona Centre Mèdic i 

Barcelona Medical Agency que preveu la creació de la marca Barcelona Medical Destination, 

amb l'objectiu de promocionar els serveis mèdics privats i quins mecanismes de comunicació 

s'han generat per a que la part privada no actuï d'esquenes a la part pública? 

 

26.-  (M1519/2888) Sol·licitem conèixer quina és la quantitat econòmica que es destina com a 

promoció econòmica de la ciutat i com a Marca Barcelona en el Barcelona Open Banc Sabadell 

Trofeu Conde de Godó 64a edició i si es pensa reduir l'aportació com en el cas de la Formula 1 

fins a eliminar-la? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

27.-  (M1519/2902) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 21 de setembre de 2015, amb el contingut 

següent: La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a impulsar de 

manera prioritària les accions i iniciatives administratives necessàries per tal de liderar la 

implantació d'un salari mínim més elevat a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, per tal que 

els treballadors i treballadores rebin una remuneració més adequada a les seves necessitats. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/2869) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atesa a la Comissió 

d'Economia i Hisenda en data 17 de novembre de 2015 amb el contingut següent: 

(M1519/1363) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Dotar 

dels recursos i eines necessàries a la Fundació Formació Professional BCN, el Consorci 

d'Educació de Barcelona i Barcelona Activa perquè, ja sigui amb equips existents o amb la 

creació d'un nou equip especialitzat, creïn la figura del facilitador entre empreses i Centres 

Educatius de Formació Professional per tal que realitzi una tasca prèvia de cerca de possibles 

empreses candidates i hi estableixi el primer contacte abans de posar en contacte el Centre 

Educatiu i l'empresa. 2) Que es pugui territorialitzar la feina en els districtes, amb facilitadors 

per tal de tenir més contacte amb els Centres educatius de Formació Professional. 3) Que en 

aquesta tasca es posi especial èmfasi en el contacte amb PIMES i empreses i entitats que 

desenvolupen la seva activitat en el marc de l'economia social i solidària per tal d'augmentar el 

nombre d'alumnes que participen en programes amb aquests tipus d'empreses. 4) Que es tingui 

també com a objectiu els autònoms de la nostra ciutat i, per tant, arribar a acords amb els gremis 

i associacions d'autònoms. 

 

VI) Mocions 

 


