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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió ordinària de 18 de gener de 2023

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de desembre de 2022

Sessió extraordinària 21 de desembre de 2022

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. – (DP-2022-28765) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 
concessió de l'ús privatiu a favor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), respecte d’una 
porció de subsòl del carrer de Villena, entre els carrers de Wellington i el carrer de 
Ramon Trias Fargas, grafiada en el plànol incorporat a l’expedient, amb la finalitat de 
destinar-la a la construcció i gestió d’una galeria de serveis que permeti la connexió del 
campus de la Ciutadella de la UPF i els nous edificis de la Ciutadella del Coneixement (a 
l’alçada de la finca resultant U4-P4), a implantar a l’antic Mercat del Peix, de 
conformitat amb el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regularització 
dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1. i 8.1 (antic Mercat del 
Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella de la 
Universitat Pompeu Fabra aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 26 de març de 2021; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de 
vint 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 la Universitat Pompeu Fabra; FORMALITZAR la concessió; i 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

2. – (1- 00OOFF2023) RECTIFICAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els 
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errors materials de transcripció detectats a l’acord del Plenari del Consell Municipal de 
23 de desembre de 2022, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal 3.6, taxa de mercats, en el sentit de substituir l’annex de tarifes, en 
els supòsits d’increment d’un 1,5% quan de conformitat amb la documentació que 
figura a l’expedient l’increment aprovat és del 2%. PUBLICAR aquest acord i el text 
íntegre de la rectificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Declaracions en expedients de contractació

b) Ratificacions
c) Propostes d'acord

3. – (SD-003-2023) APROVAR, l’homologació del següent inversor privat per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona, Lean Company Ventures SCR, SA. PUBLICAR el llistat 
d’inversors privats homologats a la web de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el 
Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica per a la signatura dels 
acords d’inversió. 

4. – (DP-2022-28685) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu d’una 
porció de terreny destinada a vial situada al carrer Doctor Aiguader cantonada amb el 
carrer Pinzón, per a la instal·lació i explotació d’una estació de subministrament de 
GNC (gas natural comprimit) per a vehicles a favor de la societat Naturgy Nuevas 
Energías SLU, amb NIF B88263249, CONDICIONAR l’efectivitat de la present transmissió 
a l’ingrés per part de Naturgy Nuevas Energías SLU a la Tresoreria Municipal, en el 
termini de quinze dies des de la notificació del present acord, de la quantitat de 
19.553,61 euros, en concepte de garantia definitiva de la concessió, i una vegada 
constituïda la garantia, CANCEL·LAR I RETORNAR a l’anterior concessionari, Gas Natural 
Servicios, SGD, SA, amb NIF A08431090, la garantia constituïda en la Tresoreria
Municipal en data 14 de desembre de 2015, amb el número de dipòsit 107300, per 
import de 19.553,61 euros. 

d) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/4703) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: - Instar el Govern municipal a 
presentar un informe sobre el funcionament de la instal·lació de les llums de Nadal a la 
via pública a la ciutat de Barcelona que contingui: a) l’anàlisi del funcionament de la 
instal·lació de la il·luminació de Nadal a la ciutat de Barcelona durant la campanya 
nadalenca, b) que, a partir d’aquesta anàlisi, identifiqui propostes de millora del model 
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actual de gestió de les llums de Nadal a la ciutat juntament amb, si escau,
responsabilitats en aquells casos en què hi ha hagut retards o altres incompliments en 
la instal·lació de les llums de Nadal en diversos eixos comercials de la ciutat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/4713) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar el govern municipal a: a) 
Presentar en el termini de dos mesos en la Comissió d’Economia i Hisenda un informe 
actualitzat d’anàlisi i estat de la situació sobre la importància de l’economia del visitant 
de la Regió Metropolitana de Barcelona per al comerç del centre de Barcelona. b) 
Presentar al mateix temps, en base a aquesta anàlisi, un pla estratègic on es fixin 
objectius i terminis i s’incloguin les actuacions realitzades fins al moment i les previstes 
per tal revertir la tendència actual. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/4665) La Comissió d’Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a 
desenvolupar, ampliar i garantir el compliment del protocol d’actuació en relació al 
comerç afectat per la realització d’obres de mitja i llarga durada que suposin un 
evident perjudici a la seva activitat durant l’actuació, incloent-hi,com a mínim, les 
mesures següents: - Establir un temps de preavís suficient als comerços perquè 
prenguin les mesures necessàries. - Garantir que la informació sobre l'actuació arriba a 
tots els comerços afectats, del carrer on es realitza i dels carrers de l'entorn. - Establir 
bonificacions fiscals per als comerços afectats. - Establir línies d’ajuda econòmica per 
als casos en què l’actuació pugui posar en risc la viabilitat del negoci. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/4707) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a 
anul·lar l’increment del 6% l’any 2023 en les tarifes que Mercabarna aplica a les 
empreses per la utilització de llocs de venda al mercat central de fruites i hortalisses i al 
mercat del peix, així com anul·lar les pujades dels preus públics el 2023 en activitats 
formatives en els centres cívics, i en inscripcions, quotes i cursets d’esport en els 
centres esportius municipals. 

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/4697) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el Govern municipal a 
eliminar del pressupost de l’Ajuntament les següents partides pressupostàries: 
Comissionat Agenda 2030, Memòria històrica, Polítiques alimentàries urbanes, Foment 
i promoció dels drets humans i Inclusió amb perspectiva de gènere. Per tenir un marcat 
caràcter ideològic i suposar una duplicitat i un malbaratament dels recursos econòmics 
de la ciutat. Que l’import d’aquestes partides es redirigeixi a assumptes urgents de la 
ciutat com l’amortització de deute o l’atenció a famílies en risc d’exclusió social. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/4702) Que el Govern municipal expliqui quines accions preveu emprendre per 
a la millora de l’aplicació dels nous horaris comercials en diumenges i festius a les 
zones turístiques, del 15 de maig al 15 de setembre de 2023, a la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/4716) Que el govern municipal informi en el transcurs de la Comissió 
d’Economia i Hisenda quins son els esborranys de projectes supervisats d’entitats, 
eixos i organitzacions que han mostrat el seu interès en desenvolupar una APEU en el 
seu eix comercial. Així mateix sol·licitem conèixer com està avançant cadascun dels 
projectes i quina projecció tenen de materialitzar-se. 

12. – (M1923/4721) Que el govern municipal informi en el transcurs de la Comissió 
d’Economia i Hisenda del nombre de persones físiques que s’han acollit a la tarifa plana 
per a l’any 2023 i del seu percentatge sobre el total de contribuents. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/4666) Que el Govern Municipal presenti abans de la finalització del present 
mandat un informe d’avaluació sobre el desenvolupament del "Pla de foment de 
l’ocupació juvenil 2020-2023", que n'especifiqui l’estat a cada districte. 

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/4695) Instem al Govern Municipal a presentar a tots els grups municipals, 
abans de la pròxima Comissió d’Economia, un informe sobre l’impacte de la Taula 
ReAct, en el que s’inclogui, les accions realitzades: les reunions mantingudes, els 
projectes proposats i els objectius assolits amb els resultats. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/4699) Quines son les condicions pactades entre el Govern municipal i les 
entitats bancàries, tant per a l’Ajuntament com per a les persones usuàries d’aquest 
servei, de l’establiment de nous caixers automàtics a Barcelona? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/4667) Quines mesures està duent a terme el Govern Municipal per facilitar als 
paradistes dels mercats la venda online dels seus productes davant les dificultats que 
els suposa desenvolupar aquest tipus de venda? 
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Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/4705) Quin és l’import estimat dels drets reconeguts, els drets liquidats i 
l’import recaptat de les transferències de capital Next Generation procedents de la 
Unió Europea l’any 2022 (epígraf 797 de la classificació econòmica d’ingressos)? 
Sol·licitem que se’ns lliuri resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió. 

18. – (M1923/4706) Quin és l’import estimat del resultat del pressupost municipal de l’any 
2022 en termes del Sistema Europeu de Comptes, i quina valoració en fa el Govern? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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