
 

Ref:  CCP 1/18 Economia i Hisenda 

v.  12/ 1/ 2018     14: 34 
1 

 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  16 de gener 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.-  (E.03.6020.17) 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 Sense nom (Motors-Tortosa) núm. 7, grafiada en el plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer social; 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 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

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. 

 

2.-  (E.06.6011.17) 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 a 

la carretera de Sant Cugat núm. 2X, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 

règim de lloguer social; 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 l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 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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3.-  (E.06.6013.17) 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 a 

l’avinguda Mare de Deu de Montserrat núm. 5-11, grafiada en el plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer per a la gent gran; 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 l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 

FORMALITZAR-LOS 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. 

 

4.-  (E.07.6037.17) 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 Jorge Manrique 14-16 / avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, grafiada en el plànol 

annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; 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 l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 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. 

 

5.-  (E.07.6039.17) 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 Murtra núm. 12-16, Mare de Déu del Coll núm. 222-230 i camí Vell del Coll núm. 

11-17, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el 

planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a 

gent gran; 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 l’esmentada adscripció i 

constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 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. 

 

6.-  (E.09.6017.17) 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 

Ferran Junoy 104-108 amb carrer Ciutat d’Asunción 85-87, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a joves; 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 l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 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. 

 

7.-  (E.10.6015.17) 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 Veneçuela núm. 96-106, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges dotacionals en règim de 

lloguer social i per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini 
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de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 

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. 

 

8.-  (E.10.6034.17) 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 Ciutat de Granada núm. 95-97, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 

règim de lloguer social; 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 l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 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 

b)  Propostes d'acord 

 

9.-  (E.05.6004.17) EXTINGIR, pel desistiment formulat per la Fundació Privada Sant Medir, la 

concessió d’ús privatiu respecte de part de la finca de propietat municipal coneguda com a Sant 

Medir, situada en la carretera de l’Arrabassada Km 6 s/n, atorgada a l’esmentada Fundació per 

acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, en sessió de 17 de 

desembre de 2003 i formalitzada el 21 de febrer de 2006, per a l’adequació i gestió d’un 

equipament sanitari-assistencial destinat a residència de persones afectades amb disminució 

psíquica profunda; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

10.-  (E.08.6040.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte del local de propietat municipal situat en l’immoble del passeig Urrutia 17, 

a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb caràcter onerós i un termini de deu anys, 

prorrogables per cinc anys més, amb la finalitat de destinar-lo a les activitats de recerca i 

formació realitzades mitjançant l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, centre de recerca 

propi de la Universitat Autònoma de Barcelona; 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 a la 

Universitat Autònoma de Barcelona; FORMALITZAR-LA; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 

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

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/7832) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal consolidi 

la Fira Solidària de Nadal d'Economia Social iniciada l'any 2012 i que reformuli un nou 

projecte de Nadal per la plaça Catalunya per la campanya de Nadal 2018-2019 que incentivi el 

comerç de proximitat i sigui un reclam per les famílies perquè puguin gaudir de moments 

màgics, plens d'il·lusió i que fomenti els valors de l'amistat, la bondat, l'amabilitat, la tendresa, 

la pau, l'harmonia, la natura i la família, tant per als petits com per als grans, propis dels dies de 

Nadal. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/7863) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal mitjançant 

Barcelona Activa, SA augmenti de forma considerable les dotacions per a intermediació i per a 

plans d'ocupació per tal de fomentar l'ocupació de qualitat a Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/7829) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern municipal a 

realitzar, i presentar en aquesta Comissió en un termini màxim de 3 mesos, un informe sobre la 

situació dels treballadors del sector de l'economia de plataformes i possibles mesures que pot 

prendre l'Ajuntament per tal de millorar les seves condicions laborals, d'acord amb tots els 

agents implicats. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/7853) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que en el termini d'un mes es 

presenti un pla de promoció econòmica específic per a la propera edició el Mobile World 

Congress que compti amb les aportacions i treball conjunt de tots els grups polítics, així com 

agents econòmics de la ciutat, i que contempli, com a mínim: 1. Un pla detallat amb les accions 

de promoció específica que realitzarà la ciutat de Barcelona durant els dies previs, durant i 

posterior al congrés, aprofitant l'estada a Barcelona de més de 100.000 professionals, els i les 

principals líders tecnològics del sector, inversors/es i emprenedors/es. 2. Una proposta de 

campanya de comunicació local i internacional amb l'objectiu de promocionar la ciutat de 

Barcelona, tal i com fan d'altres ciutats del món en esdeveniments d'aquestes característiques. 3. 

Un projecte de treball amb el conjunt d'agents econòmics de la ciutat per a esdevenir un 

veritable pla de ciutat, així com d'altres sectors com la cultura o el comerç. 4. Els compromisos 

detallats que adquireix la ciutat per a situar-se en els propers anys al capdavant de la indústria 

mòbil i convertir Barcelona en un veritable referent mundial en aquest camp. 5. La proposta 

d'inici dels treballs per a presentar una candidatura per a consolidar el Mobile World Congress 

més enllà del 2013 a Barcelona. 6. Els indicadors de seguiment per tal de presentar un informe 

elabora de forma conjunta amb la Mobile Word Capital a la sessió del Ple Municipal del mes de 

març amb el balanç d'aquestes accions, així com de les iniciatives dutes a termes per a 

consolidar un entorn atractiu per a la generació de la indústria mobile a la ciutat de Barcelona. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/7842) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a que 

s'elaborin les balances fiscals de la Generalitat amb la ciutat de Barcelona al llarg de cadascun 

dels anys des de 2007 fins a 2017. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

16.-  (M1519/7819) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Crear, en el termini de 6 mesos, 

un Cens de Comitès d'Empresa i Delegats i Delegades de personal de les empreses de 

Barcelona, sota la supervisió de Barcelona Activa, SA. En aquest cens, hi ha de constar: a. Nom 

de l'empresa. b. Número de treballadors i treballadores i tipus de contracte laboral (indefinit, 

temporal, parcial, obra i servei...). c. Número de representants sindicals. d. Nom dels 

representants sindicals. 2. En el marc del desenvolupament de la línia estratègica 8 de 

Barcelona Activa, SA "Millora del benestar, la professionalització de les persones treballadores, 

fomentant l'excel.lència, la transversalitat, la participació i el desenvolupament del talent" i a 

través del cens, fomentar i crear un espai de relació de proximitat entre totes les persones que 

desenvolupen tasques de representant sindical. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/7833) Que el Govern municipal ens informi dels motius pels quals s'ha decidit emetre 

deute públic, en quines condicions i que ens proporcioni la informació necessària sobre la 

possibilitat d'insuficiència de recursos econòmics per fer front a les inversions previstes sense la 

necessitat de l'emissió d'aquest deute. Preguem que en el transcurs de la Comissió d'Economia i 

Hisenda se'ns faciliti la informació d'aquest prec també per escrit. 

 

18.-  (M1519/7834) Que el Govern municipal implementi en el Pressupost 2018 una partida 

extraordinària per dotar una línia de subvencions directes i excepcionals per garantir el 

funcionament i la continuïtat de les entitats que treballen atenent directament persones amb 

discapacitat i que encara no han rebut la subvenció pertinent. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/7864) Que el Govern municipal emprengui amb els agents socials i empresarials de la 

nostra ciutat les accions urgents que estimi necessàries, amb la col·laboració dels grups 

municipals, per garantir que Barcelona sigui sent la seu del Mobile World Congress. Oferint a 

l'esmentada organització garanties del normal funcionament dels serveis públics de la ciutat, per 

al desenvolupament amb èxit del MWC. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/7843) Instar el Govern municipal a modificar l'ordenança fiscal corresponent per 

declarar exempta la taxa d'adopció d'animals de companyia a favor de tots els barcelonins i les 

barcelonines. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/7865) Quines raons justifiquen l'emissió de deute públic per part de l'Ajuntament de 

Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/7830) Manté el Govern municipal el compromís d'obertura del Mercat de Sant Antoni i 

la finalització de les obres d'urbanització del seu entorn l'abril del 2018? 

 

23.-  (M1519/7831) Quina incidència pot tenir a la ciutat de Barcelona la suspensió per part del 

Tribunal Constitucional de la llei catalana de comerç, especialment en l'àmbit dels horaris 

comercials? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

24.-  (M1519/7854) Quin és l'import específic que el Govern municipal ha previst en la proposta de 

pressupostos formulada pel 2018 per a la dotació del fons d'impuls a la recerca anunciat i quines 

seran les seves finalitats concretes i model de gestió? 

 

25.-  (M1519/7855) Quina és la previsió de tancament del superàvit del pressupost municipal per 

l'any 2017, i en el cas que n'existeixi, a què es proposa destinar? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/7844) Quin és l'impacte econòmic i pressupostari de l'esfondrament dels nínxols del 

Cementiri de Montjuïc, tenint en compte els danys i perjudicis i altres aspectes, i especificant el 

que es pagarà a càrrec de l'assegurança i el que haurà d'assumir l'Ajuntament de Barcelona ? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

27.-  (M1519/7820) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició aprovada a la 

Comissió d'Economia i Hisenda de març de 2017, amb el contingut següent: (M1519/5818) La Comissió 

d'Economia i Hisenda acorda: 1. Realitzar un estudi sobre l'impacte econòmic del MWC desagregat en 

funció dels beneficiaris (expositors, hostaleria, restauració, agències de viatges, empreses de lloguer de 

vehicles, etc.), quins beneficis han anat a l'àmbit privat i quins a l'àmbit públic, quins ingressos són 

directes, indirectes i repercutits, així com en funció de les despeses amb especial atenció a l'ús de les 

infraestructures, la càrrega en la mobilitat, l'ocupació de l'espai públic, la neteja, la seguretat, l'ús del 

transport públic, la publicitat subvencionada, les ajudes econòmiques, els descomptes fiscals, la 

contaminació atmosfèrica i acústica, etc. 2. Realitzar un estudi sobre els llocs de treball temporal del 

MWC, en quins sectors es desenvolupen per nombre de treballadors i treballadores, quants són per 

homes i quants per a dones, quin conveni els i les hi correspon per sector, quants i quantes són 

contractades per empreses o ens públics i quantes per empreses privades, quins sous representen per a 

cada nivell del sector i conveni i quina és la duració del contracte segons sector i conveni. 

 

VI) Mocions 


