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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 
Dia:  11 de desembre de  2018 

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 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  (F-1808) AUTORITZAR a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) la formalització 

d’un préstec col·lectiu a llarg termini pel sistema crowdlending per un import màxim de 

300.000,00 euros, d’acord amb les condicions annexes, i destinat a la instal·lació de dues 

plaques fotovoltaiques en dos edificis municipals de Ciutat Vella i Nou Barris respectivament. 

 

2.-  (2018/610) APROVAR l’expedient 2018/610 de reconeixement de crèdit per un import de 

60.902,04 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’Autoritat Portuària 

de Barcelona, amb CIF Q0867012G i no reconegudes en l’exercici que li corresponien. 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 

60.902,04 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor 

de l’Autoritat Portuària de Barcelona amb CIF Q0867012G. 

 

3.-  (EM 2018-12/15) PRENDRE RAÓ dels acords de la Junta General ordinària i extraordinària de 

la societat Fira 2000, SA, de 29 de juny de 2018, relatius a la reducció de capital social, per 

import de 92.054.297,66 euros, mitjançant l’amortització i consegüent anul·lació d’accions, de 

les quals 36.728 accions, de 601,01 euros de valor nominal cadascuna, dels números 575.480 a 

la 585.585, de la 632.461 a la 645.771 i de la 676.611 a la 689.921 corresponen a l’Ajuntament 

de Barcelona, així com la consegüent renumeració de les accions resultants, de manera que es 

reassignen a l’Ajuntament de Barcelona 133.213 accions de 601,01 euros de valor nominal 

cadascuna, dels números 76.199 a 209.411, ambdues inclusivament. AUTORITZAR la 

modificació de l’article 6 dels estatuts de Fira 2000, SA, relatiu al capital social, per tal 

d’adequar-lo a l’import resultant de les operacions aprovades. FACULTAR el representant de 

l’Ajuntament de Barcelona en la Junta General d’accionistes de Fira 2000, SA per a que pugui 

efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (01- PPPNT2018) APROVAR inicialment l’ordenança per prestacions patrimonials de caràcter 

públic no tributari dels serveis de cementiris d’acord amb el projecte que consta a l’expedient i 

SOTMETRE l’esmentada ordenança a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 

comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels 

quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 

oportunes. 

 

5.-  (E.10.6049.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial protegit situat al carrer de 

Pellaires núm. 30-38 conegut com Palo Alto, amb la finalitat de consolidar el conjunt industrial 

de Palo Alto com a centre de producció artística i cultural, a l’entorn del disseny i la creació de 

la ciutat, a través de la implantació d’una residència d’empreses amb projectes “tractor” i la 

d’una incubadora d’empreses; 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; CONVOCAR la concurrència pública per 

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

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

6.-  (DP-2018-27309) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels espais situats en el recinte de Can Batlló, grafiats en el plànol annex, a 

favor de l’Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló (NIF G-

66733684) i, amb caràcter onerós i un termini de trenta anys prorrogable, amb la finalitat de 

destinar-los al Projecte de Can Batlló; 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 

l’Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló; FORMALITZAR la 

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

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.-  (DP-2018-27076) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels edificis 1, 2, i 3 de la finca del carrer Bolívia núm. 196-200- Emilia 

Coranty núm. 8-16 coneguda com a Can Ricart, grafiats en el plànol annex, a favor de la 

Fundació Privada AAVC, amb caràcter onerós i un termini de quinze anys prorrogable, amb la 

finalitat de destinar-los a Fàbrica per a la Creació en el camp de les arts visuals i multimèdia 

mitjançant el projecte Hangar, que permet posar a disposició dels artistes espais per als seus 

tallers, facilitar cobertura tècnica al desenvolupament de les produccions i potenciar programes 

d’intercanvi i residències internacional; 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 la Fundació Privada AAVC; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR 

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

executar el present acord. 

 



 

Ref:  CCP Economia 12/18 

v.  7/ 12/ 2018     12: 32 
3 

8.-  (DP-2018-27110) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició presentat per GL Events 

CCIB SL contra l’acord adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal 

en sessió de 16 d’octubre de 2018, relatiu a l’aprovació definitiva del Plec de clàusules 

reguladores de la concessió d’ús privatiu del Centre de Convencions Internacional de 

Barcelona, situat al passeig Garcia Fària núm. 99-103, i les seves instal·lacions 

complementàries i a l’adjudicació de la concessió directament a Fira Internacional de 

Barcelona, d’acord amb els informes jurídics que s’annexen, que s’adjunta; DENEGAR la 

petició de suspensió de l’execució de l’acte recorregut per no concórrer cap dels supòsits 

previstos en l’article 117.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques; ESMENAR la clàusula divuitena del Plec de clàusules 

reguladores de la referida concessió en el sentit de corregir un error material sobre el punt 

aplicable de l’article 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 

Administracions Públiques, establint que l’article aplicable és el “137.4 a)”; i FACULTAR 

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

executar el present acord. 
 

9.-  (DP-2018-27307) PRORROGAR amb efectes 24 de novembre de 2017, per un termini de dos 

anys, el dret real de superfície respecte de la finca de propietat municipal situada al carrer 

Motors núm. 21-23 (Motors núm. 266-270 de l’Hospitalet de Llobregat), registral 1.680 del 

Registre de la Propietat núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, constituït a favor de la societat 

Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, Unió Temporal d’Empreses 

(UTE Corp CLD) per acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 17 de setembre de 

2009 i formalitzat en escriptura publica de 23 de novembre de 2009 davant el Notari senyor 

Mario Romeo García, número de protocol 2.411, societat adjudicatària per a la Zona Nord 

(Districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris) de la contracta dels serveis de neteja de l’espai 

públic i recollida de residus; mantenint inalterades la subjecció a les Condicions reguladores del 

dret de superfície aprovades per l’esmentat acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 

17 de setembre de 2009, incorporades a l’escriptura de constitució del dret de 23 de novembre 

de 2009, que ara es prorroga. 
 

10.-  (DP-2018-27007) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 619 amb el núm. 

del codi d’activitat 160, formulada per la senyora Olga Chulic Chulic i, en conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor del titular de la concessió. 
 

11.-  (DP-2018-27112) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Indústria davant núm. 28 cantonada amb carrer Roger de 

Flor, amb el núm. del codi d’activitat 176, formulada pel senyor Manuel Dominguez Sanquirico 

i, en conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi 

la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació 

de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 

12.-  (DP-2018-27240) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Castillejos davant el núm. 175, amb el núm. del codi 

d’activitat 48, formulada per la senyora Maria Teresa Anguera Cendra i, en conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor del titular de la concessió. 
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13.-  (E.09.6003.18) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la plaça Maragall davant núm. 12 amb el núm. del codi d’activitat 

212, formulada pel senyor Carlos González Rifa i, en conseqüència, DECLARAR extingida 

l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

14.-  (E.10.6002.18) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer Llull davant núm. 198, amb el núm. del codi d’activitat 

200, formulada pel senyor Angel Baiges Casanovas i, en conseqüència, DECLARAR extingida 

l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/10153) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a que l'Àrea de 

Comerç i Mercats recuperi el lideratge de l'organització i coordinació de la Campanya de Nadal 

presidint a tal efecte una Taula de coordinació entre els diferents Departaments, sectorials i 

territorials, implicats, així com les entitats representatives del sector del Comerç i del Turisme, 

per tal de poder debatre i acordar les diferents iniciatives i activitats a desenvolupar. A que 

s'iniciï tan bon punt finalitzada la Campanya de Nadal 2018-2019 un debat profund i participat 

sobre la il·luminació de carrers, equipaments municipals i façanes d'edificis durant la 

Campanya de Nadal per tal de garantir que la foscor que s'ha viscut els darrers anys no es torni 

a produir, comprometent-se a mantenir i incrementar el nombre de carrers il·luminats enguany, 

seguint els criteris mediambientals corresponents. A que es reprenguin el concurs d'il·luminació 

de façanes i aparadors de Nadal per promoure la participació de la ciutadania i el Concurs 

d'idees de l'enllumenat de Nadal, "Encén el Nadal", pels carrers de la ciutat per promoure la 

creativitat i el disseny. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/10144) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a presentar els 

informes de contractació menor i subvencions, mensualment, on consti el contractista o 

adjudicatari, objecte del contracte, l'import i la partida pressupostària. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/10124) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal elabori, en 

el marc del Pla de Màrqueting Turístic i conjuntament amb el Consorci Turisme de Barcelona, 

un catàleg de productes i serveis turístics de la Destinació Barcelona classificats en funció dels 

principals segments de mercat, àrees d'especialització, capacitat de càrrega i posicionament dins 

l'estratègia de desenvolupament turística dels pròxims deu anys. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/10136) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que al mes de gener de 2019, el 

govern de la Ciutat constitueixi una taula de treball integrada per les associacions de 

comerciants, de cultura, de turisme, de gremis, i de consumidors, així com pels grups polítics 

representats a l'Ajuntament de Barcelona. - Que aquesta comissió treballi per aconseguir un 

pacte de ciutat perquè Barcelona torni a situar-se en la primera línia de promoció i de 

desenvolupament d'actuacions que fomentin esdeveniments tan significatius com és la 

campanya de Nadal. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/10111) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Censurar l'actual Campanya de 

Nadal del govern municipal per insuficient, equivocada i no respondre a criteris comercials ni 

de projecció de Barcelona. 2.- Constituir de manera immediata al gener de 2019 una taula de 

treball amb els comerciants i els diferents sectors productius de la ciutat per consensuar una 

nova Campanya de Nadal a posar en marxa el proper any. 3.- Que el govern municipal presenti, 

en el marc d'aquesta Comissió, el cost de cadascuna de les activitats de la Campanya de Nadal 

del 2018 i 2017 (enllumenat nadalenc, activitats a la plaça Catalunya, pessebre, cavalcada, Cap 

d'Any, activitats destinades a potenciar el comerç de proximitat, ...). 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/10155) Que se'ns entregui per escrit la previsió de tancament i liquidació del compte de 

resultats de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, així com els ajustos previstos que 

determini des d'Intervenció de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

21.-  (M1519/10137) Que el govern municipal faciliti als grups municipals, per escrit, l'avantprojecte 

de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2019 en el que es fonamenta el "power 

point" lliurat als grups polítics i als mitjans de comunicació el dia 24 d'octubre de l'any 2018. 

Que aquest document inclogui el detall de les partides pressupostàries a un nivell de 5 dígits. 

 

22.-  (M1519/10138) Que l'Ajuntament faci les gestions oportunes per adquirir l'edifici de ronda Sant 

Pere, 41, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per destinar-lo a equipaments pel 

Districte de l'Eixample. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/10112) Que els preus públics s'aprovin en el Consell Municipal, facilitant els costos de 

prestació de servei que justifiquen aquests preus i establint un procediment públic per a que 

veïns/es, entitats i grups polítics puguin fer les aportacions que creguin adients. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

24.-  (M1519/10154) Quins projectes finançarà i quines són les condicions del contracte de 

finançament per import de 100 milions d'euros signat entre el Banc de Desenvolupament del 

Consell d'Europa i l'Ajuntament de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/10145) Quin model nadalenc es preveu per al proper any 2019, sobretot pel que fa a la 

il·luminació, com per exemple, de l'avinguda Diagonal? 

 

26.-  (M1519/10146) Quins són els criteris objectius que ordenen les cessions d'espais a entitats 

ciutadanes de Barcelona i els seus preus de lloguer? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

27.-  (M1519/10125) En quin termini farà públic el govern municipal l'informe que va encarregar 

sobre l'aplicabilitat a la ciutat de Barcelona de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea sobre el cobrament d'impostos municipals com l'IBI, l'IAE i l'ICIO a béns propietat de 

l'Església o entitats del seu entorn on s'hi exerceix activitat econòmica? 

 

28.-  (M1519/10126) En quina fase es troben els treballs per catalogar, divulgar i protegir els 

comerços singulars i arrelats de la ciutat ? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/10113) Quines són les accions realitzades, el cost i els resultats assolits de la mesura de 

govern sobre Barcelona davant el Brexit del Regne Unit, presentada en la Comissió d'Economia 

i Hisenda en sessió de setembre de 2016? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia de la resposta per 

escrit en la sessió de la Comissió. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


