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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

 
Dia:  14 de novembre de  2017 

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 

 

1.-  Programa de convivència entre veïns i veïnes i habitatges i altres allotjaments d’ús turístic. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (E.04.6003.17) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens 

Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, desafectada del domini públic la finca de 

propietat municipal situada en el carrer Numància núm. 153-161, grafiada en el plànol annex, 

finca respecte la qual s’haurà de constituir un dret de superfície a favor de la Generalitat de 

Catalunya, per a destinar-la a la construcció i gestió de l’Escola Anglesola d’Educació Infantil i 

Primària; i ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada. 

 

3.-  (E.06.6007.17) CEDIR a la Generalitat de Catalunya, l’ús de les finques municipals ubicades al 

carrer Encarnació núm. 61 i al carrer Reig i Bonet núm. 12, grafiades en el plànol annex, per un 

termini de 10 anys i amb caràcter gratuït, per a ubicar-hi una escola provisional, d’acord amb 

les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació 

pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 

procedir a la cessió d’ús; FORMALITZAR la cessió en document administratiu; i FACULTAR 

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

executar el present acord. 

 

4.-  INICIAR el tràmits per derogar el Reglament de funcionament del mercat municipal de 

Canyelles, aprovat definitivament pel Consell Plenari en data 30 de setembre de 1986; 

DONAR-LI el tràmit d’informació pública que estableix l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 

d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; 
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ATORGAR el termini de trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació d’aquest 

anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), per a què els interessats puguin 

consultar l’expedient i, si fos el cas, formular-ne les al·legacions i/o suggeriments  que 

considerin adients; CONSIDERAR, cas de no presentar-se cap al·legació i/o suggeriment 

durant l’esmentat període, definitivament aprovat el present acord i, en conseqüència, 

APLICAR  al funcionament intern de l’esmentat mercat de Canyelles el règim general de 

funcionament previst al Text Refós de l’Ordenança municipal de Mercats de Barcelona 

(TROM), aprovat per acord del Consell Plenari en data 28 novembre de 2008. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (2017-0016) APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’any 2018, integrat per: a) El de la mateixa Entitat. b) Els pressupostos dels organismes 

autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 2. Institut Municipal 

d’Educació. 3. Institut Municipal d’Informàtica. 4. Institut Municipal d’Hisenda. 5. Institut 

Municipal d’Urbanisme. 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 7. Institut 

Municipal de Mercats. 8. Institut Barcelona Esports. 9.Institut Municipal de Serveis Socials. c) 

Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut 

de Cultura de Barcelona. 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins. 3. Patronat Municipal de 

l’Habitatge. 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe. d) Els estats de previsions 

d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, 

S.A. (BSM).  2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA. 3. Barcelona Activa, SA., S.P.M. 

4. Barcelona Gestió Urbanística, SA. 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 

(BIMSA).  6. Foment de Ciutat, SA. 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. Així mateix, 

APROVAR les Bases d’Execució i els annexos que consten en l’expedient. APROVAR 

inicialment el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 d’acord 

amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. SOTMETRE aquest acord a exposició pública 

durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

6.-  (E.07.6033.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la plaça Catalana amb el núm. del codi d’activitat 50 formulada 

pel senyor Sergi Barber Rodríguez i en la seva virtut 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: 

 

7.-  (M1519/7130) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Presentar en aquesta Comissió un pla d'acció en el termini de dos mesos per pal·liar aquesta 

desafecció entre els ciutadans de Barcelona i el turisme. 2. Convocar una Audiència Pública, en 



 

Ref:  CCP 11/17 Economia i Hisenda 

v.  10/ 11/ 2017     14: 17 
3 

el termini de tres mesos i amb àmplia difusió de la convocatòria, on el Govern municipal 

presenti les mesures que s'estan duent a terme per gestionar el turisme a la ciutat de Barcelona, i 

on la ciutadania pugui debatre amb representants del Govern municipal les qüestions més 

significatives sobre el model turístic de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/7121) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - La 

realització d'una campanya a nivell internacional per a l'atracció d'inversions, turisme i 

celebració de congressos a Barcelona oferint una imatge atractiva de la ciutat. - El compromís 

del consistori perquè no es produeixin vagues generalitzades que segueixin paralitzant l'activitat 

econòmica i comercial de Barcelona. - La implementació de la campanya de Nadal i el 

compromís de Barcelona que es desenvoluparà amb normalitat i total suport del consistori. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/7140) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona insta al 

Govern municipal a concertar una reunió amb el Ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb el 

següent contingut mínim: 1. Exigir al Ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que es compleixin 

estrictament els calendaris de transferències previstos a l'Ajuntament de Barcelona i pactats 

amb el Govern legítim de Catalunya. 2. Exigir al Ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que es 

compleixin estrictament els calendaris pactats entre el Govern legítim de Catalunya i 

l'Ajuntament de Barcelona en l'execució d'inversions per part del Govern de Catalunya, com pot 

ser l'arribada del metro a la Zona Franca o la inversió en Residències de persones grans 

previstes en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Així com el compliment dels 

acords previstos per ambdues administracions, més enllà del contingut econòmic. 3. Exigir al 

Govern de l'Estat espanyol i als partits polítics impulsors de l'aplicació de l'article 155 de la 

Constitució Espanyola que ha provocat, entre altres mesures, el cessament il·legal del Govern 

legítim de Catalunya, la retirada d'aquest article i la restauració del Govern legítim de 

Catalunya. 4. Exigir a les institucions de l'Estat a la fi de les pressions directes a empreses 

perquè moguin la seva seu social fora de Catalunya. 5. Que  s'informi dels resultats de la reunió 

en el marc de la propera Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/7146) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a reforçar 

la Campanya de Nadal del comerç de Barcelona, augmentant els recursos i les activitats 

destinades a potenciar el comerç de proximitat, l'enllumenat nadalenc i totes les demés mesures 

dirigides a ajudar al comerç de barri de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/7134) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 

Instar el Consell d'Administració de Mercabarna a suspendre el procés de privatització 

consistent en el contracte de constitució d'un dret de superfície de l'edifici de l'escorxador i 

l'explotació de l'activitat corresponent. 2. Constituir un grup de treball amb un calendari de 

reunions i treballs concrets, amb participació dels agents econòmics, socials i sindicals d'arreu 

de Catalunya, per a cercar alternatives a la proposta de la direcció de Mercabarna que vetllin per 

l'interès públic, la sostenibilitat del territori i les condicions laborals.  
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/7131) Que el Govern municipal identifiqui les zones i el comerç susceptible de ser 

afectat per obres de llarga durada per tal de endegar les accions contemplades en la mesura de 

govern i que se'ns presenti un informe sobre les accions a dur a terme i el calendari previst a la 

comissió del proper mes de gener. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/7123) 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 que s'han mostrat afins a la celebració del Mobile World Congress a Barcelona, per 

tractar de convèncer l'organització del MWC que Barcelona segueix sent el lloc idoni per a la 

seva celebració. I oferint a la mateixa organització garanties del normal funcionament dels 

serveis i mitjans de la ciutat per a l'èxit del desenvolupament del MWC. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/7147) Que el Govern municipal expliqui quines han estat les gestions fetes per tal de 

garantir que el Mobile World Congress es quedi a Barcelona, que dugui a terme totes les 

accions necessàries per mantenir aquest congrés a la nostra ciutat, i que se'ns lliuri, en aquesta 

sessió de la Comissió, còpia del conveni, addendes i acords escrits que regulen l'organització 

d'aquest congrés entre les diferents administracions i la Fundació Barcelona Mobile World 

Capital. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/7132) Quin és el capteniment del Govern municipal respecte la impugnació davant del 

Tribunal Constitucional de la Llei de Comerç de Catalunya per part del Govern de l'Estat 

Espanyol? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/7122) Quin és el superàvit previst pel Govern municipal per al present exercici 

pressupostari i a què se destinarà? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/7141) Quina és la previsió de resultat pressupostari al tancament a 31 de desembre de 

l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2017? 

 

18.-  (M1519/7142) En quin estat es troba l'elaboració del pla estratègic de quioscos de la ciutat i 

quan preveu presentar-lo el govern municipal? 
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Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/7148) Quin és l'import pressupostari, els drets reconeguts i l'import cobrar per 

l'Ajuntament de Barcelona de les aportacions econòmiques procedents de la Generalitat de 

Catalunya de l'any 2017, a data 14 de novembre, pel que fa al fons de cooperació local, com en 

matèria d'educació, persones amb discapacitat, immigració i per llei de barri? Sol·licitem 

disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta sessió de la Comissió. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/7149) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent, aprovat en la sessió de 19 d'octubre de 2017: Instar al 

Govern municipal a presentar un informe, en la propera sessió de la Comissió d'Economia i 

Hisenda, sobre l'impacte econòmic que el procés independentista ha generat fins ara a la ciutat 

de Barcelona, especificant el nombre d'empreses que han desplaçat la seva seu central, l'import 

de dipòsits que s'han retirat en institucions financeres que operen a la ciutat, indicadors del 

sector turístic i altres efectes sobre els sectors productius de la ciutat. 

 

VI) Mocions 

 

 

 

 


