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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MARÇ DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de febrer de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

4. – (450/20) APROVAR, l’Homologació dels següents inversors privats per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona: Endesa X Servicios SK, GVC GAESCO Gestión Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva SA, Inversiones Financieras Perseo S, Naturgy 
Iberia, SA, Suma Capital SGECR, SA, Hendian Group DMEGC Magnetic, Intermone y 
Titulización SFGT, SA. 

5. – (DP-2020-27923) AUTORITZAR a "AXA Seguros Generales, SA de Seguros y 
Reaseguros”, amb CIF: A60917978, titular de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu de la finca situada al carrer de Déu i Mata núm. 103-111, destinada al Centre 
de Convencions de l’Illa Diagonal i altres usos culturals, recreatius o d’altra classe que 
permeti el planejament urbanístic, la transmissió a “Rafas Servicios Inmobiliarios y de 
Alquiler, SL”, (CIF: B01844471), entitat del grup AXA a Espanya, la qual es convertirà 
titular de ple dret de la totalitat de la concessió, exercint directament el control i 
supervisió sobre ella i amb tots els drets, obligacions i responsabilitats que li són 
propis, d’acord amb la clàusula 7.4 del contracte de concessió de 3 d’octubre de 1995, 
continuant la gestió concessional encomanada a l’entitat Sociedad de Centros 
Comerciales de España (SCCE). 

6. – (DP-2021-28004) AUTORITZAR a l’Associació Esclat a transmetre la seva titularitat 
superficiària sobre la finca del carrer de Tortosa núm. 22-30 a la Fundació Esclat 
Marina, el Patronat de la qual és presidit per la entitat transmetent, d’acord amb la 
clàusula 6a, apartat 5è del Plec de clàusules reguladores del Dret real de Superfície, 
aprovades el 24.01.2007 per la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació 
Territorial, parcialment modificades el 17.07.2009 per la Comissió d’Hisenda i 
Pressupostos. Això, sense perjudici dels drets que puguin ostentar tercers sobre la 
propietat superficiària. 

7. – (DP-2021-28023) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de la Fundació per la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), respecte la finca de propietat municipal situada 
al carrer Sant Joan de Malta núm. 64-74 (antiga fàbrica de Can Jaumandreu), grafiada 
en el plànol annex, per un termini de 15 anys prorrogable per 10 anys més i amb 
caràcter onerós, per a destinar-la a ubicar entre d’altres, a l’Escola de Doctorat, els 
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centres de recerca i les unitats de gestió de la UOC, amb la finalitat de desenvolupar un 
projecte relacionat amb diferents camps com la recerca i l’acció sobre economies 
col·laboratives, l’impuls a les competències digitals i la col·laboració en matèria 
educativa o el desenvolupament d’accions, en matèria d’intel·ligència i dades, de 
talent, o d’espais d’intermediació laboral tal i com es va establir en el protocol relatiu a 
la col·laboració conjunta pel desenvolupament de l’àmbit conegut com a Can 
Jaumandreu, signat el 2 de desembre de 2020, entre la UOC i l’Ajuntament de 
Barcelona; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, 
si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el 
present acord; FORMALITZAR el dretd’acord amb les condicions del document annex, 
que s'aprova; 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. 

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1848) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que a través del Pacte per 
Barcelona, com a espai de diàleg social i institucional, s’abordi la proposta de salari 
mínim de ciutat entre els diferents agents, partint de la base de l’últim estudi de l’Àrea 
de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el 
que situa el salari mensual de referència per a la ciutat de Barcelona en 1.420,63 euros. 
2. Que l’Ajuntament de Barcelona implementi, tant en la contractació pública de 
l’Ajuntament així com també de tots els seus ens, com en els plans d’ocupació, com 
també en l’àmbit intern, el salari de referència de l’informe elaborat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/1870) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Elaborar un informe en un 
termini màxim de dos mesos, que reculli l’anàlisi detallat de l’impacte sobre l’activitat 
econòmica que tindrà el projecte Superilla Barcelona, i més concretament l’actuació 
prevista a l’Eixample, i que inclogui: - L’anàlisi de les externalitats negatives que pot 
comportar l’actuació urbanística. - L’impacte sobre la mobilitat vinculada a l’activitat 
econòmica. - L’afectació que aquesta actuació pot tenir sobre el valor dels immobles i 
els preus dels lloguers. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/1860) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern Municipal a 
articular i presentar davant aquesta Comissió, en el termini màxim de dos mesos, un 
Pla de recuperació comercial del centre de Barcelona davant la situació actual de crisi, 
en coordinació amb altres administracions en els casos que sigui necessari, que 
inclogui: Primer.- la sol·licitud d'aixecament de les restriccions amb la major brevetat 
possible amb la millora de les dades epidemiològiques, garantint les mesures de 
seguretat. Segon.- els ajuts directes necessaris per evitar l'augment del nombre de 
comerços tancats, activant els locals buits per a l'obertura de nous projectes. Tercer - la 
reversió de les restriccions de mobilitat que estan perjudicant l'activitat comercial de la 
zona. Quart.- la protecció d'aquests entorns evitant nous episodis d'altercats violents, 
saqueig de negocis i robatori de productes a les botigues. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

11. – (M1923/1873) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a 
que presenti un Pla d’impuls i suport al sector de l’automoció abans de la Comissió 
d’Economia del mes de maig. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/1858) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar a la Generalitat de 
Catalunya a aixecar de manera immediata part de les restriccions imposades al sector 
restauració i permetre ampliar el seu horari d’obertura fins a l’hora d’inici del toc de queda. 2.-
Instar també a la Generalitat de Catalunya a permetre la reobertura dels locals de restauració 
en els centres comercials. 3.- Exigir al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Barcelona a ampliar i agilitzar les ajudes econòmiques directes al sector. 4.-
Instar al Govern Municipal a actuar amb major fermesa contra les festes il·legals i les situacions 
d’amuntegament i consumició a la via pública que incompleixen les restriccions sanitàries
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