COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ
Dia: 20 de març de 2014
Hora: 16 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal PP:
1.-

(M1115/10974) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre quin
és l'estat actual dels projectes de reformes dels Mercats a la ciutat, facilitant les dades sobre els
percentatges d'execució, cost realitzat i cost previst i possibles desviacions, així com les dates
previstes de finalització de cadascuna de les actuacions.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2.-

(01OF2014) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l'ordenança fiscal 3.1.
de taxes per serveis generals i 3.10. per utilització privativa del domini públic municipal i altres
prestacions de serveis, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal el 20 de
desembre de 2013, en els termes que resulten de l'informe de la Gerència d'Economia, Empresa
i Ocupació, que s'adjunta; ACORDAR definitivament la imposició d’una taxa per tramitació de
llicències de terrasses a espais privats d’ús públic; APROVAR definitivament, segons l’article
1r de l’Annex, i amb efectes a partir de la seva aprovació definitiva, la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 3.1, de taxes per serveis generals, per incorporar les disposicions
reguladores de la taxa referida en l’anterior punt 2n; ACORDAR definitivament la incorporació
del mòdul bàsic reduït de vetlladors amb una superfície mínima de 1,20 m2; APROVAR
definitivament, segons l’article 2n de l’Annex, i amb efectes a partir aprovació definitiva, la
modificació de l’Ordenança fiscal 3.10, de taxes per utilització privativa del domini públic
municipal i altres prestacions de serveis, per incorporar les disposicions reguladores de la
modificació referida en l’anterior punt 4t.
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IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
3.-

(3-024/2014) Primer.- APROVAR inicialment les modificacions de crèdit, consistents en
transferències de crèdit, en el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2014, per un import de 100.000.000,00 euros, de conformitat amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 14021991. Segon.- APROVAR
inicialment un suplement de crèdit en el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de
l’exercici 2014, per un import de 100.000.000,00 euros, finançat a càrrec del Romanent Líquid
de Tresoreria per a Despeses d’ús General corresponent a la Liquidació del Pressupost 2013
aprovada per Decret d’Alcaldia de 21 de febrer de 2014, i que ascendeix a 411,04 milions
d’euros, d’acord amb el document annex referència comptable 14021990. Tercer.- EXPOSARLO al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les
reclamacions que es considerin oportunes.

4.-

APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús privatiu de
domini públic municipal de part de la finca situada a la carretera Alta de les Roquetes núms.
328-338, a favor de l’Associació de Circ Rogelio Rivel, per a destinar-la a seu social i a les
activitats que li són pròpies; 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 a favor de
l’Associació de Circ Rogelio Rivel; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR a l’Alcaldia
per a realitzar les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

5.-

(23117) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la cooperativa
Llar Unió Catalònia SCCL, la concessió de l'ús privatiu que afecta al subsòl de part de la finca
de domini públic municipal situada a l’illa delimitada pels carrers de Nou Barris, dels Cirerers i
de les Torres (carrer dels Nou Barris núm. 1 LX), per a la construcció i explotació d’un
aparcament públic soterrani per a vehicles, per un cànon anual corresponent a un percentatge
del 5 per cent dels ingressos bruts anuals, amb subjecció a les clàusules del Plec aprovat
definitivament per acord de la Comissió d’Economia, Empreses i Ocupació del Consell
Municipal en sessió de 9 d’octubre de 2013 i les propostes derivades de la seva oferta;
REQUERIR-LA perquè en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació del present
acord constitueixi a la Tresoreria Municipal les garanties que preveu la clàusula novena del dit
Plec; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

6.-

(23465) DEIXAR sense efecte l’acord d’adjudicació, a favor de Europrojectes Immobiliaris,
SL, de 13 de desembre de 2012, del contracte per a la construcció i explotació d’un aparcament
públic subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal, situats al
carrer Lanzarote núm. 26-X, d’acord amb la sol·licitud presentada per l’esmentada empresa de
31 d’octubre de 2013, davant les dificultats tècniques al·legades; ORDENAR la devolució de la
garantia definitiva per import de 65.240 euros per les obres i 60.000 euros per l’explotació, i la
garantia complementària de 97.860 euros; i FACULTAR a l’Alcaldia per a realitzar les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present Acord.
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7.-

(23340) AUTORITZAR la subrogació de la societat Studios Benin City, SLU en la titularitat de
la concessió de l’ús privatiu del domini públic del subsòl, actualment a nom de UnibailRodamco Inversiones, SLU, del complex comercial i oficines de l’illa Hispano-Olivetti-Glories,
destinat a l’aparcament de vehicles, i ubicat en les prolongacions dels carrers del Perú, de
Lutxana, de Granada i Plaça Central, en concret a la finca núm.4, assumint la societat subrogada
el compliment dels deures i drets que se’n deriven, inclòs el pagament del cànon corresponent,
d’acord amb l’art. 98 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal PSC:

8.-

(M1115/10787) La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda instar al Govern
municipal a lliurar als grups municipal en la propera Comissió un informe sobre l'evolució i el
tancament comptable de Barcelona Activa relatiu a l'exercici 2013 que incorpori: 1. La
distribució de la despesa per programes (4331: capacitació professional, formació,
emprenedoria i empresa; 4321: Turisme i esdeveniments; 4332: Promoció econòmica; i 4333:
Foment del creixement econòmic) del "Pressupost total gestionat per Barcelona Activa" dels
darrers 3 exercicis. 2. El indicadors propis del nivell d'activitat de Barcelona Activa dels darrers
4 exercicis de manera homogènia, a nivell d'indicadors i de dades, amb la informació que
incloïa l'Informe de gestió anual de Barcelona Activa.
Del Grup Municipal PP:

9.-

(M1115/10795) La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda expressar el rebuig a que
la Generalitat de Catalunya aprovi la creació dels nous centres comercials a Viladecans i a
Cerdanyola del Vallès per l'impacte negatiu que generaran sobre l'activitat del comerç de
proximitat a la ciutat, i fer trasllat d'aquest acord a la Diputació de Barcelona, a l'Àrea
Metropolitana i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Del Grup Municipal ICV-EUiA:

10.-

(M1115/10780) Donada la importància del sector turístic en l'economia local i la necessitat
d'implementar-hi polítiques municipals. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda:
Que el Govern municipal presenti un informe a la propera comissió, que incorpori, al menys,
les informacions següents: Primer.- El detall de tots els habitatges d'ús turístic amb llicència a
Barcelona, per barris i districte, dels anys 2011, 2012 i 2013. Segon.- Llistat de les inspeccions
iniciades l'any 2013 indicant els barris, districtes; el motiu i quina ha estat la resolució de la
inspecció. Tercer.- Les actuacions municipals realitzades durant l'any 2013 (inspeccions,
Guàrdia Urbana i d'altres) a habitatges que s'estan utilitzant per allotjament turístic sense
llicència, per barris i districtes.
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Del Grup Municipal UpB:
11.-

(M1115/10806) La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: 1. Expressar el nostre
desacord amb l'Avantprojecte de Llei de Foment del Finançament Empresarial aprovat fa pocs
dies pel Consejo de Ministros de l'estat espanyol, 2. Instar el Govern municipal a valorar
l'oportunitat de presentar esmenes a aquest Avantprojecte de Llei, i 3. Instar el govern
municipal continuar treballant per la captació de nou capital privat no estructurat i promoció de
crowdfunding com a estratègia de foment del finançament empresarial.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal PSC:

12.-

(M1115/10789) Que el Govern municipal ens lliuri en aquesta Comissió l'informe jurídic
municipal que analitza la possibilitat d'implementar formules de gestió público-privada (BIDs,
CPIEs, APEUs) en les zones d'interès econòmic i comercial a la ciutat de Barcelona.
Del Grup Municipal PP:

13.-

(M1115/10796) Que el Govern municipal instauri durant tot l'any una Zona de Gran Afluència
Turística (ZGAT) a la ciutat de Barcelona, que permeti aprofitar al comerç de Barcelona totes
les oportunitats de negoci que genera el turisme a la nostra ciutat.

14.-

(M1115/10797) Que se'ns informi sobre les accions realitzades per deixar sense efecte els
acords adoptats en la sessió de 27 de novembre de 2012 de Comissió de Seguiment prevista al
Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
per a la promoció econòmica i consolidació de Barcelona a la seva àrea d'influència com una
destinació de referència en turisme, i per tal que la Generalitat de Catalunya presenti un catàleg
de propostes i actuacions de competència o interès municipal per fer a Barcelona en l'àmbit del
compliment dels pactes del Conveni Marc.
Del Grup Municipal ICV-EUiA:

15.-

(M1115/10781) En relació a l'operació BAMSA, que la Tinenta d'Alcalde i Presidenta de BSM
es reuneixi de manera immediata amb els representants sindicals de BSM per tractar les
condicions laborals de la plantilla de la divisió d'aparcaments de BSM i concretar els
compromisos que va adquirir en la darrera Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació de
febrer.
Del Grup Municipal UpB:

16.-

(M1115/10805) Que el Govern municipal insti a Barcelona Turisme a elaborar un programa
específic dirigit al turisme LGBT a Barcelona.
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d) Preguntes
Del Grup Municipal PSC:
17.-

(M1115/10788) S'ha tornat a reunir la Comissió de seguiment del Conveni marc de
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la promoció
econòmica i consolidació de Barcelona i la seva àrea d'influència com una destinació de
referència en turisme, de 30 de novembre de 2011? En cas afirmatiu sol·licitem rebre durant
aquesta Comissió una còpia per escrit de les inversions acordades per al compliment d'aquest
Conveni.
Del Grup Municipal ICV-EUiA:

18.-

(M1115/10782) Atès l'aprovació del projecte de llei per compensar la disminució del Fons de
Cooperació Local de 2013 el passat 11 de març de 2014. Quina és la quantitat, per anualitats,
que preveu ingressar el Govern municipal per a la ciutat de Barcelona? Amb quin calendari
preveu el Govern que es facin efectives aquestes transferències?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal PP:

19.-

(M1115/10798) 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 16 de maig de 2012: Instar
al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer públic i facilitar a la Comissió d’Economia,
Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, els ingressos recaptats i les inversions i
despeses corrents realitzades per la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona,
desglossades per districtes, al llarg de cadascun dels anys des de 2007 fins 2012, en termes
pressupostats i liquidats, detallant per a cada projecte d’inversió o despesa, el seu concepte, el
cost i l’any d’adjudicació i execució, així com agrupant els ingressos també per concepte.
VI) Mocions
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