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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  17 d'abril de  2018 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 

 

ORDRE DEL DIA 

 

(NOVA VERSIÓ) 
 

 

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 Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/8791) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar de l'estat de 

la implantació de la targeta de fidelització de comerç i mercats. Demanem que la resposta sigui 

facilitada per escrit en el transcurs de la Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (E.08.6004.18) ACTUALITZAR el dret de superfície constituït a favor del Consorci 

d’Hospitals de Barcelona per acord del Consell Plenari de 27 de març de 1992, respecte la finca 

de propietat municipal situada en el carrer Chafarinas núm. 2-8, on s’ubica el Centre d’Atenció 

Primària Chafarinas, en el sentit d’ATRIBUIR la condició de superficiari al Servei Català de la 

Salut; MODIFICAR la clàusula tercera de les Condicions reguladores del dret de superfície 

aprovades per l’esmentat acord del Consell Plenari, en el sentit que el termini serà de setanta-

cinc anys a comptar des de la data de formalització del dret, mantenint inalterades la resta de 

condicions aprovades; CONCRETAR la superfície de la finca objecte del dret de superfície en 

1.197,77 metres quadrats d’acord amb les operacions de morfologia hipotecària realitzades i el 

plànol annex; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, 

si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 

acord; FORMALITZAR el dret de superfície; 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. 
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3.-  (E.10.6020.17) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada en la plaça Sant  

Bernat Calbó núm. 2 i 3-5, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per 

un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, amb la finalitat de substituir per un edifici 

de nova planta, un dels dos edificis històrics que integren el CEIP la Mar Bella que ocupa una 

part de la finca de la plaça Sant Bernat Calbó núm. 2, així com l’ampliació de l’esmentat CEIP 

mitjançant la construcció d’un nou edifici de nova planta a la part de la finca que dona a la 

plaça Sant Bernat Calbó núm. 3-5, SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat 

definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'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. 

 

4.-  (EM 2018-04/08) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari 

de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal Barcelona Gestió 

Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: 

APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona 

de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2017, integrats pel Balanç, el Compte 

de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la 

Memòria. APROVAR els corresponents Informes de Gestió. APROVAR la gestió realitzada en 

l'exercici 2017 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de 

resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017, segons document que consta a 

l'expedient. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (E.11.6000.16) PRORROGAR, d’acord amb el que estableix la clàusula quarta del plec 

regulador de la concessió per a la conservació, subministrament, instal·lació i explotació 

publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat de Barcelona, concedida a 

Clear Channel España, SLU, per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda, de 21 de juny de 

2016, per un termini de dos anys amb data de finalització el 30 de juny de 2020, mantenint 

inalterades la resta de condicions del plec regulador. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

6.-  (M1519/8792) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que es facin les intervencions 

necessàries a l'interior del Mercat de Felip II per fomentar la seva competitivitat. - Que es 

procedeixi a la reubicació de les parades exteriors per tal d'alliberar espai i poder arreglar la 
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zona exterior del Mercat al carrer d'Olesa on s'hi celebra el mercat setmanal complementari. - 

Que es faci un estudi de mobilitat per tal d'ubicar una zona tant d'aparcament de càrrega i 

descàrrega com de zona blava que doni servei al mercat. - Que en el termini de tres mesos es 

presenti una proposta de treball en aquest sentit amb el calendari d'intervencions. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/8786) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Constatar que en els darrers anys, 

l'Ajuntament no ha sabut retenir alguns esdeveniments, ni atreure activitats que podien 

beneficiar el creixement econòmic de la ciutat, fet que ha suposat una pèrdua d'oportunitats per 

a Barcelona i un debilitament pel que fa al seu posicionament internacional. 2. Instar el govern 

municipal a reforçar la promoció de la ciutat en aquells àmbits que suposin l'atracció d'activitat 

econòmica cap a la ciutat, així com l'enfortiment del seu teixit econòmic i social. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/8809) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l'Ajuntament expressi el seu 

compromís per treballar, conjuntament amb el sector científic i de recerca universitària, en 

implicar a diferents àrees i equipaments públics i privats en la promoció i divulgació de la 

ciència i el suport als centres i institucions que la desenvolupen, per tal de fer visibles els valors, 

les oportunitats econòmiques i laborals i els avenços científics mundials que aquesta activitat 

genera a la nostra ciutat. 2. Que en el termini de dos mesos es presenti una mesura de govern de 

suport a la ciència i la recerca, amb especial atenció a l'impacte econòmic, laboral i d'inovació 

de l'àmbit, amb l'establiment d'un espai de treball entre l'Ajuntament i el sector científic i 

universitari i amb la participació dels grups municipals, per dissenyar accions concretes, com a 

mínim, en les següents línies: - Difusió i explicació de les activitats de recerca desenvolupades 

als centres de recerca de la ciutat, incloent mesures de senyalització de l'espai urbà i altres 

ubicacions, com el transport, que expliqui les activitats i el potencial d'innovació, laboral i 

creatiu dels centres de recerca de Barcelona, visites guiades, mostres al carrer o altres mitjans 

que es considerin oportuns. - Vinculació directe amb els programes de suport a l'emprenedoria 

de Barcelona Activa per a realitzar una connexió entre els centres de recerca i la promoció de 

l'activitat econòmica a la ciutat. - Connexió entre els centres on s'hi desenvolupen activitats de 

ciència i recerca i el teixit associatiu, tant veïnal com comercial, per tal de promoure estratègies 

de promoció i activitats conjuntes en els territoris i, en el seu cas, a nivell de ciutat. - 

Intensificació de la relació entre el sector científic i el món educatiu per tal de despertar 

vocacions (especialment, intentant superar la bretxa de gènere), potenciar talents i crear-els-hi 

oportunitats de futur laboral a la nostra ciutat.  - Realització de treballs amb visió metropolitana, 

explotant el potencial de recerca i coneixement dels centres del conjunt de l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona. - Estudiar amb el conjunt d'institucions de recerca i científiques la possibilitat de 

crear nous hubs de recerca i innovació, com podria ser per exemple el del voltant del Parc de la 

Ciutadella. 3. Que a la Mesura de Govern s'inclogui una dotació de pressupost suficient perquè 

es puguin realitzar les accions consensuades així com un fons concret de suport a les activitats 

de la recerca inclòs en el pressupost municipal. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/8816) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Traslladar les dependències de 

l'Institut Municipal d'Hisenda, en un termini màxim de 3 mesos, a un edifici amb espai suficient 

(mínim de 6.000 m2), principalment de propietat municipal, per tal que la plantilla de l'Institut 
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pugui desenvolupar la feina amb les condicions adequades, i al mateix temps, es generin les 

menors despeses possibles de lloguer. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/8802) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal, per tal de 

protegir el comerç de proximitat i afavorir els interessos dels comerciants dels nostres principals 

eixos comercials, insti a entitats, associacions i partits a realitzar les seves manifestacions en 

diumenges o festius per tal de prioritzar l'ocupació i l'activitat econòmica de Barcelona. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/8803) Que l'Ajuntament de Barcelona realitzi les gestions necessàries per facilitar la 

celebració del XIV Congrés internacional de videojocs i oci interactiu, GAMELAB 2018 a la 

ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/8787) Que el Govern municipal porti a terme totes les accions necessàries per tal de 

preservar l'emblemàtic restaurant Pitarra, a causa de l'excepcional valor d'aquest establiment 

comercial per a la nostra ciutat. 

 

13.-  (M1519/8788) Que el Govern municipal convoqui, en el termini màxim d'un mes, una Taula 

amb la participació dels Grups municipal per tal d'arribar a un consens sobre l'aplicació dels 

nous valors cadastrals i el seu impacte en els tributs municipals. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/8810) Que l'Ajuntament adeqüi l'actual normativa que regula la venda de roses i de 

llibres a la via pública per tal de preveure i resoldre els nous requeriments de la Diada de Sant 

Jordi i de manera especifica els que fan referència a: seguretat pública, intrusisme comercial, 

sistema d'atorgament de places, etc. Que aquesta adequació es faci en un termini màxim de 6 

mesos, per tal d'assegurar la seva plena vigència per la Diada de Sant Jordi de l'any 2019. Que 

aquesta normativa es faci en col·laboració amb els gremis de referència. 

 

15.-  (M1519/8811) Que es prengui les mesures necessàries per minimitzar l'impacte de les obres del 

carrer Gran de Sant Andreu en l'activitat comercial de la zona, de manera consensuada amb les 

associaions de comerciants. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/8817) Instar al Govern municipal a modificar els estatuts de l'Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona i a compensar els ingressos indeguts esmentats a la sentència judicial, de 

forma directa o indirecta, mitjançant campanyes de promoció o altre tipus de serveis acordats 

amb paradistes afectats. 
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17.-  (M1519/8818) Que es modifiqui l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana per tal d'establir una reducció de la base imposable 

afectada per la revalorització cadastral dels béns immobles en vigor des de 2018, d'acord amb el 

que estableix la Llei d'Hisenda Locals. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/8793) Quin ha estat l'increment en valors absoluts i en percentatge de l'economia social 

i solidària sobre l'economia de la ciutat i quantes noves empreses s'han creat al 2017 d'economia 

social i solidària? A quines empreses i per quin import es van concedir les subvencions de la 

mateixa tipologia pels anys 2015, 2016 i 2017? Demanem que se'ns entregui la resposta per 

escrit. 

 

19.-  (M1519/8794) Quins criteris té en compte el Consell Turisme i Ciutat per difondre entre els 

seus membres els diferents actes i activitats sobre turisme que se celebren a la ciutat de 

Barcelona? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/8804) Quants i quins recursos de titularitat municipal s'han posat a disposició de la 

cooperativa de manters tant per al desenvolupament dels seus fins com per a ocupar un espai a 

La Pionera? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/8819) 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 20 de setembre de 2016: 

(M1519/4179) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que 

l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per actuacions amb 

dotació econòmica pressupostària i calendari d'execució, per garantir el manteniment de les 

instal·lacions i les condicions d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona. 

 

VI) Mocions 

 


