COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
Dia: 19 de març de 2019
Hora: 16,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal PSC:
1.-

(M1519/11111) Que comparegui el responsable del govern municipal per a oferir informació
sobre el grau de compliment de les mesures derivades, tant del conjunt de proposicions
aprovades en aquesta Comissió durant el present mandat, com dels precs acceptats.
Del Grup Municipal CUP:

2.-

(M1519/11084) Que comparegui el responsable del govern municipal que correspongui, per
donar explicacions del procés de Marca Ciutat, els objectius del Pla d'activació de la reputació
de Barcelona, i la governança de la Marca Barcelona.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(DP-2018-27327) DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades el 31 de gener de
2019 pel Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per les raons
exposades als informes de la Direcció de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella i de la
Direcció de Patrimoni, que s’adjunten a la present als efectes de motivació. EXTINGIR la
concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal de la finca situada al carrer de
Montalegre núm. 4, atorgada per acord del Plenari del Consell Municipal de data 28 de juny de
2013 a favor del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la
instal·lació d’un nou equipament destinat a l’ampliació del Museu, en aplicació del que preveu
la clàusula 9 apartat b) del plec regulador de la concessió, i RECUPERAR immediatament la
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possessió de la finca, d’acord amb el que preveu l’art. 71 i 147.1 del decret 336/86, de 17
d’octubre, pel que s’aprova el reglament de patrimoni de les entitats locals i FACULTAR
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
4.-

(F-1901) AUTORITZAR el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
(IMHAB) a concertar un préstec hipotecari amb BBVA per un import màxim de 6.900.000,00
euros destinat a finançar les obres d’una promoció de 68 habitatges, a l'actuació Sancho de
Àvila 2a. fase, en les condicions que consten a l'expedient.

5.-

(CO2018-10/11) APROVAR les modificacions introduïdes al text de l’addenda, aprovada per
acord de 26 d'octubre de 2018 del Plenari del Consell Municipal, al conveni de col·laboració
entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Mobile World Capital Foundation, per a la creació del Consorci
“Barcelona Mobile World Capital” signat el 14 de febrer de 2013, per tal de donar compliment
a la disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018, que amplia el suport a l’esdeveniment d’excepcional
interès públic Barcelona Mobile World Capital des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre
de 2020; i APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci, per tal de donar compliment a
la disposició addicional esmentada anteriorment i adaptar-los a les previsions de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.-

(E-07.6025.17) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal, de 22 de desembre de
2017, en virtut de l’aprovació de l’Operació jurídica complementària del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Projecte d’actuació urbanística del
Pla de Millora Urbana de la Zona d’Actuació LCR – La Clota reordenació, d’adequació de les
parcel·les resultants a la Modificació Puntual del Pla de millora urbana, i com a conseqüència,
CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la finca
resultant UP1 de l’Operació jurídica complementaria, situada a l’avinguda de l’Estatut de
Catalunya núm. 15-17, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la construcció d’un
edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i de venda en dret de superfície,
d’acord amb el que s’estableixen en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals, de 17 d'octubre de 1988; 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 la
cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que
està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament
esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.

7.-

(DP-2018-27159) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada al carrer
Ferran Junoy cantonada carrer Sao Paulo, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de
Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i
gestió del CEIP La Maquinista; 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.
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8.-

(DP-2018-27285) CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca de propietat
municipal situada a l’avinguda Diagonal núm. 686, en la qual es troben ubicats el Palau de
Pedralbes i els seus jardins, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a seu representativa i
centre de relació institucional, d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;
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 la cessió; FORMALITZAR la
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

9.-

(DP-2019-27369) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona la finca de propietat municipal situada a la Gran Via de les Corts Catalanes núm.
832-838, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges
amb protecció oficial en règim de lloguer i dret de superfície i d’acord amb allò que disposen
els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988;
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 la cessió; FORMALITZAR la
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

10.-

(DP-2019-27371) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona la finca de propietat municipal de 435,26 metres quadrats resultant de la divisió de la
major finca registral 14.397 del Registre de la Propietat núm. 14, que es correspon amb la finca
situada al carrer Rossend Arús núm. 36-38, grafiada en el plànol annex, per tal de dur a terme
una rehabilitació integral de la construcció existent i d’acord amb allò que disposen els articles
49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; 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 la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica
en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; AUTORITZAR a l’Institut Municipal de
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona a licitar i constituir un dret real de superfície, respecte
l’esmentada finca, per un termini de setanta cinc anys, prorrogable per quinze més, a favor de
cooperatives d’habitatge, per tal de dur a terme una rehabilitació integral de la construcció
existent, transmetre el dret d’ús dels habitatges rehabilitats i desenvolupar un projecte de
cohabitatge, reservant-se l’IMHAB la titularitat del local en planta baixa, la rehabilitació del
qual abonarà a la cooperativa adjudicatària, així com a percebre, en el seu cas, l’import que es
determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats
necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la
contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.

11.-

(DP-2019-27396) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social),
per a cedir inicialment de forma temporal i gratuïta la finca municipal de la rambla del Raval
núm. 29-35, excepte la part destinada a aparcament de vehicles, per a la seva posterior venda,
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amb la finalitat de donar compliment a les previsions contingudes a la Llei 4/1986, de 8 de
gener, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, respecte a la cessió d’ús
d’immobles de titularitat estatal a les organitzacions sindicals i empresarials i puguin
desenvolupar les funcions que els reconeix l’ordenament jurídic, d’acord amb els termes
derivats del referit Conveni; MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern de 20 de maig de
2015, respecte el preu de la venda i condicions; SOTMETRE l’expedient a informació pública
durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen al·legacions o reclamacions, tenir per
aprovat definitivament el conveni; FACULTAR l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados com a
Primer Tinent d’Alcaldia per a la seva signatura.
12.-

(DP-2019-27414) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona la finca 1F07a amb front al carrer Mossén Amadeu Oller ubicada al Complex de Can
Batlló, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges
amb protecció oficial en règim de venda de dret de superfície i d’acord amb allò que disposen
els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988;
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 la cessió; FORMALITZAR la
cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

13.-

(DP-2019-27415) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer Badajoz núm. 11-15, que es
correspon amb la Finca Resultant núm. 4 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació
del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada dels carrers d’Àvila, del Doctor Trueta, de
Badajoz i de l’avinguda Icària, grafiada en el plànol annex, per a licitar i constituir un dret de
superfície a favor d’un tercer promotor per tal que promogui la construcció de l’edificació i
transmeti el dret de superfície dels habitatges resultants a favor d’adquirents provinents del
Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i, d’acord amb allò que disposen els
articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals; 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 la cessió;
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida
amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del referit Reglament;
AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona a licitar i
constituir un dret de superfície a favor d’un tercer promotor per un termini de 75 anys,
prorrogable per 15 anys més, per tal que promogui la construcció de l’edificació i transmeti el
dret de superfície dels habitatges resultants a favor d’adquirents provinents del Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, així com a percebre, en el seu cas, l’import que
es determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats
necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la
contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.

14.-

(DP-2019-27416) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona, les finques municipals identificades com a Finca Resultant núm. R4-e dels Projecte
de reparcel·lació del PAU 2 de la MPGM de les Casernes de Sant Andreu i Sector III de la
Modificació del PGM de Sant Andreu-Sagrera, i la Finca 1F07b del Polígon d’Actuació 1 del
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Sector 1 i Polígon d’Actuació 2 del Sector 2 de la MPGM en l’àmbit discontinu Batlló-Magòria
(Unitat de Projecte 5b), amb front al carrer Constitució 43, grafiades en plànols annexes, per a
destinar-les a la construcció d’edificis d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en el marc
de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels
diferents projectes de cohabitatge, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; 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 la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica
en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
15.-

(DP-2019-27419) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona, les finques de propietat municipal situades al passeig de Torras i Bages núm. 126128, i c. de la Constitució núm. 49, grafiades en els plànols annexos, per a destinar-les a la
construcció d’edificis d’habitatges de protecció oficinal en règim de venda en dret de superfície,
d’acord amb el que s’estableixen en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals, de 17 d'octubre de 1988; 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
les cessions; FORMALITZAR les cessions, fent esment de l’afectació de les finques a la dita
finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del
Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

16.-

(DP-2018-27309) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Regidoria de
Participació i Districtes i de la Direcció de Patrimoni, que s’adjunten a efectes de motivació, les
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública del Plec de clàusules reguladores de
la concessió de l’ús privatiu respecte dels espais situats en el recinte de Can Batlló, grafiats en
el plànol annex, amb la finalitat de destinar-los al Projecte de Can Batlló; APROVAR
definitivament el Plec de clàusules reguladores; ADJUDICAR la concessió a l’Associació Espai
Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló (NIF G-66733684); FORMALITZAR la
concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.

17.-

(E.10.6049.17) RESOLDRE, en els termes que resulten de l’informe de la Direcció de
Patrimoni, que s’adjunta a efectes de motivació, les al·legacions presentades en el tràmit
d'informació pública del Plec de clàusules reguladores de 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; APROVAR definitivament el Plec de clàusules reguladores; 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.
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18.-

(DP-2018-27302) EXTINGIR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del local
A situat al carrer de Nou de la Rambla núm. 68-72, adjudicada a la societat Standard Aliments
Shop, SL, per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, de 19 de
setembre de 2017, d’acord del que preveu la clàusula 13 apartat d) del plec regulador de la
concessió; INICIAR el procediment d’incautació de la garantia definitiva de 989,42 euros
constituïda davant de la Tresoreria municipal, el 18 d’octubre de 2017 amb núm. de dipòsit
111194; RETORNAR al municipi, la possessió del local, d’acord amb el que preveu l’art. 71 i
147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de patrimoni de les
entitats locals; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades
a concretar, clarificar i executar el present acord.

19.-

(DP-2019-27387) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Bac de Roda núm.196 amb el núm. del codi d’activitat 20,
formulada per la senyora Silvia Pola Barba 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.

20.-

(DP-2019-27399) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Paraguai núm.1 amb el núm. del codi d’activitat 255,
formulada per la senyora Ana Rodés Arnaldo 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.

21.-

(DP-2019-27417) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal FR.01 del Projecte de
Reparcel·lació del PAU 1 del PMU del Sector I: Colorantes-Renfe subàmbit 2 amb front al
carrer Fernando Pessoa (registral 24.411 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona),
grafiada en el plànol annex, un dret real de superfície a favor de la societat Habitatge
Metròpolis Barcelona SA, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter onerós, per a la
construcció i gestió d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer
assequible; 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;
CONDICIONAR la constitució del dret de superfície a l’efectiva obtenció per la societat
Habitatge Metròpolis Barcelona SA, de la homologació per la Generalitat de Catalunya de la
seva condició de promotor social d’habitatges en els termes de l’article 51 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 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.

22.-

(DP-2019-27418) CONSTITUIR respecte les finques de propietat municipal ubicades als
carrers Cal Cisó núm. 44-48 (barri de la Marina del Prat Vermell del Districte de SantsMontjuïc), Ulldecona núm. 16-24 (barri de la Marina del Prat Vermell del Districte de SantsMontjuïc), i Gran de la Sagrera núm. 52-58 (barri de la Sagrera del Districte de Sant Andreu),
grafiades en els plànols annexos, un dret real de superfície a favor de la societat Habitatge
Metròpolis Barcelona SA, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter onerós, per a la
construcció i gestió de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinades a lloguer
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assequible; 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;
CONDICIONAR la constitució dels drets de superfície a l’efectiva obtenció per la societat
Habitatge Metròpolis Barcelona SA, de la homologació per la Generalitat de Catalunya de la
seva condició de promotor social d’habitatges en els termes de l’article 51 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge FORMALITZAR els drets de superfície d'acord amb
les condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'LS 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.
23.-

(DP-2019-27420) CONSTITUIR respecte de la finca de propietat municipal FR.05 del Projecte
de Reparcel·lació del PAU 2 de la MPGM de Casernes de Sant Andreu amb front al passeig de
Torras i Bages núm. 136-138 (registral 24.277 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona)
grafiada en el plànol annex, un dret real de superfície a favor de la societat Habitatge
Metròpolis Barcelona SA, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter onerós, per a la
construcció i gestió d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer
assequible; 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;
CONDICIONAR la constitució del dret de superfície a l’efectiva obtenció per la societat
Habitatge Metròpolis Barcelona SA, de la homologació per la Generalitat de Catalunya de la
seva condició de promotor social d’habitatges en els termes de l’article 51 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 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.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

24.-

(M1519/11119) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a impulsar, de la
mà de les entitats del món del comerç i de l'entitat sense afany de lucre i impulsor del projecte
iLearnTap, una campanya de millora de l'accessibilitat externa i interna al comerç per a
persones amb diversitat intel·lectual a través de pictogrames i que l'Ajuntament assumeixi el
cost de la seva implementació.
Del Grup Municipal Cs:

25.-

(M1519/11097) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal compleixi
l'acord polític de la majoria del consistori i elabori una pla per impedir la venda ambulant
il·legal a la nostra ciutat. Així mateix, que procedeixi a la constitució d'una mesa amb les
principals associacions de comerciants de la nostra ciutat per a la valoració de les pèrdues del
sector del comerç derivades de la competència deslleial del "top manta".
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Del Grup Municipal ERC:
26.-

(M1519/11103) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda, en el marc del Pla de Màrqueting
Turístic que està elaborant el Consorci de Turisme de Barcelona, complementar l'estratègia de
desconcentració i diversificació de l'oferta turística de la destinació Barcelona a través dels 9
itineraris turístics del Grand Tour Catalunya, amb l'objectiu d'afavorir la itinerància del turista
que arriba a la nostra ciutat, i fent de Barcelona la porta d'entrada a la resta del país.
Del Grup Municipal PSC:

27.-

(M1519/11112) Que el govern municipal informi en aquesta Comissió de quins criteris es fan
servir per ordenar aquests mercats no sedentaris i que expliqui per què no s'ha aprovat una
normativa municipal que garanteixi un procés transparent i en condicions d'igualtat per a totes
les persones interessades en desenvolupar aquesta activitat a la nostra ciutat.
Del Grup Municipal PP:

28.-

(M1519/11091) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar el govern municipal a
formalitzar un conveni amb el Govern de la Generalitat per establir un calendari de retorn del
deute ciutadà amb Barcelona, calculat en 350 milions d'euros en el període 2012-18.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Cs:

29.-

(M1519/11098) Que el govern municipal faciliti un llistat detallat a tots els grups municipals de
l'estat i composició del deute municipal, així com de l'execució detallada de les inversions de
2018.

30.-

(M1519/11099) Que el govern municipal faciliti el resultat pressupostari de 2018 i la
justificació del possible superàvit, així com el detall d'un finançament de 50.000.000,00 euros el
passat desembre de 2018. Que aquesta informació sigui, a més lliurada per escrit a tots els
Grups municipals.
Del Grup Municipal PSC:

31.-

(M1519/11113) Que el govern de la ciutat acabi amb la burocràcia excessiva que genera la
gestió de la bonificació del preu públic de recollida de residus i en el termini d'un mes creï una
taula amb el teixit associatiu del sector de la restauració, el comerç i els serveis per promoure
un acord al respecte.

32.-

(M1519/11114) Que l'Ajuntament prorrogui, com a mínim fins a 31 de desembre de 2019,
l'encàrrec realitzat a BSM per a la visualització d'habitatges d'ús turístic; i que en els 3 propers
mesos es realitzi una anàlisi de la metodologia i experiència del servei de suport a la inspecció
desenvolupat pels visualitzadors, per veure com podria utilitzar-se aquest servei per altres
tasques de suport al control d'activitats il·legals i, si s'escau, com s'hauria de formalitzar la
continuïtat del servei.
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Del Grup Municipal PP:
33.-

(M1519/11092) Que el govern municipal ens informi de l'import i el concepte de les despeses
pressupostades i liquidades en cadascun dels Districtes de la ciutat, i realitzats per l'Ajuntament
de Barcelona i cadascun dels seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials,
empreses i consorcis municipals. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que
es doni en aquesta Comissió.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:

34.-

(M1519/11120) Que ha passat amb la fira La Pionera? Demanem que la resposta sigui lliurada per escrit.

35.-

(M1519/11121) Quines són les causes que el govern municipal atribueix a la pèrdua de l'equilibri que
existia entre el turisme de l'oci i el de negocis a Barcelona? Quines són les mesures que el govern
municipal ha posat en marxa per revertir aquesta situació i promoure la captació de visitants amb interès
per la cultura i la gastronomia de la ciutat, així com recuperar el turisme de negocis perdut en aquest
mandat?
Del Grup Municipal ERC:

36.-

(M1519/11104) Com valora el Govern municipal les dades de previsió d'instal.lació de noves oficines al
22@ i les conseqüències que té això en el preu del lloguer d'oficines, la configuració del barri del
Poblenou i l'equilibri de l'activitat econòmica per tota la ciutat?

37.-

(M1519/11105) Quines mesures prendrà el govern municipal per tal de garantir l'especialització del
teixit comercial de la ciutat, garantint una atenció especialitzada i de qualitat als i les clients,
especialment en el cas de basars que ha afegit plantes i flors naturals i artificials en el seu catàleg de
venda?
Del Grup Municipal PP:

38.-

(M1519/11093) Per què s'ha executat un import tan baix de la subvenció de l'IBI a favor de persones
amb escassos recursos econòmics l'any 2018?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
39.-

(M1519/11122) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició aprovada a la
Comissió d'Economia i Hisenda de 10 de juliol de 2018, amb el contingut següent: (M1519/9412) La
Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti a la Comissió d'Economia i
Hisenda del mes de setembre un informe detallat de les línies estratègiques i de les accions executades
(amb les corresponents partides pressupostàries) en relació al sector del disseny i de la moda així com
que doni trasllat als grups municipals de l'anunciat pla de moda de la ciutat de Barcelona. Que a tals
efectes es concretin les sessions de treball corresponents per poder-ne fer el seguiment.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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