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ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

Aprovació de !'acta de la sessió ordinaria de 13 de novembre de 2018 

COMISSIÓ D'ECONOMIA 1 HISENDA, en sessió d'11 de desembre de 2018. 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

1.- (01- PPPNT2018) APROVAR inicialment l'ordenan9a per prestacions patrimonials de caracter públic no tributan 
deis serveis de cementiris d'acord amb el projecte que consta a l'expedient i SOTMETRE l'esmentada ordenan9a 
a informació pública per un termini de trenta dies habils, comptadors des de l'endema de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Provincia, dins deis quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 

2.- (DP-2018-27309) APROVAR inicialment el Plec de clausules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu 
respecte deis espais situats en el recinte de Can Batlló, grafiats en el planol annex, a favor de I'Associació Espai 
Comunitari i Ve'inal Autogestionat de Can Batlló (NIF G-66733684) i, amb caracter onerós i un termini de trenta 
anys prorrogable, amb la finalitat de destinar-los al Projecte de Can Batlló; SOTMETRE'L a informació pública 
durant el termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TEN IR per elevat automaticament 
aquest acord d'aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a I'Associació Espai Comunitari 
i Ve'inal Autogestionat de Can Batlló; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR I'Aicaldia pera la realització de 
toles les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

3.- (DP-2018-27076) APROVAR inicialment el Plec de clausules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu 
respecte deis edificis 1, 2, i 3 de la finca del carrer Bolivia núm. 196-200- Emilia Coranty'núm. 8-16 coneguda com 
a Can Ricart, grafiats en el plano! annex, a favor de la Fundació Privada AAVC, amb caracter onerós i un termini 
de quinze anys prorrogable, amb la finalitat de destinar-los a Fabrica per a la Creació en el camp de les arts 
visuals i multimedia mitjan9ant el projecte Hangar, que permet posar a disposició deis artistes espais per als seús 
tallers, facilitar cobertura técnica al desenvolupament de les produccions i potenciar programes d'intercanvi i 
residencies internacional; SOTMETRE'L a informació pública duran! el termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automaticament aquest acord d'aprovació inicial a definitiva; 
ADJUDICAR la concessió directament a la Fundació Privada AAVC; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR 
!'Alcaldía pera la realització de toles les actuacions encaminad es a concretar, clarificar i executar el present acord. 

4.- (DP-2018-27110) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició presenta! per GL Events CCIB SL contra l'acord 
adopta! perla Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal en sessió de 16 d'octubre de 2018, relatiu a 
l'aprovació definitiva del Plec de clausules reguladores de la concessió d'ús privatiu del Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia Faria núm. 99-103, i les seves instaHacions complementaries i 
a l'adjudicació de la concessió directament a Fira Internacional de Barcelona, d'acord amb els informes jurídics 
que s'annexen, que s'adjunta; DENEGAR la. petició de suspensió de l'execució de l'acte recorregut per no 
concórrer cap deis supósits previstos en l'article 117.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; ESMENAR la clausula divuitena del Plec de clausules 
reguladores de la referida concessió en el sentit de corregir un error material sobre el punt aplicable de l'article 
137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, establint que l'article 
aplicable és el "137.4 a)"; i FACULTAR !'Alcaldía per a la realització de lotes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 
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5.- (DP-2018-27307) PRORROGAR amb efectes 24 de novembre de 2017, per un termini de dos anys, el dret real de 
superficie respecte de la finca de propietat municipal situada al cimer Motors núm. 21-23 (Motors núm. 266-270 de 
!'Hospitalet de Llobregat), registra! 1.680 del Registre de la Propietat núm. 7 de !'Hospitalet de Llobregat, constitu'it 
a favor de la societat Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, Unió Temporal 
d'Empreses (UTE Corp CLD) per acord de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de 17 de setembre de 2009 i 
formalitzat en escriptura publica de 23 de novembre de 2009 davant el Notari senyor Mario Romeo Garcia, número 
de protocol 2.411, societat adjudicataria per a la Zona Nord (Districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris) de la 
contracta deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus; mantenint inalteradas la subjecció a les 
Condicions reguladores del dret de superficie aprovades per l'esmentat acord de la Comissió d'Hisenda i 
Pressupostos de 17 de setembre de 2009, incorporades a l'escriptura de constitució del dret de 23 de novembre 
de 2009, que ara es prorroga. 
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6.- (DP-2018-27007) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 
situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 619 amb el núm. del codi d'activitat 160, formulada perla 
senyora Oiga Chulic Chulic i, en conseqüéncia, 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. 

7.- (DP-2018-27112) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 
situat al carrer lndústria davant núm. 28 cantonada amb carrer Roger de Flor, amb el núm. del codi d'activitat 176, 
formulada pel senyor Manuel Dominguez Sanquirico i, en conseqüéncia, 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. · 

8.- (DP-2018-27240) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 
situat al carrer Castillejos davant el núm. 175, amb el núm. del codi d'activitat 48, formulada perla senyora Maria 
Teresa Anguera Cendra i, en conseqüéncia, DECLARAR extingida l'esmentada concessió; i RETORNAR al 
municipi la possessió del quiosc i les seves instaHacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap 
classe a favor del titular de la concessió. 

9.- (E.09.6003.18) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal del quiosc situat 
a la plaGa Maragall davant núm. 12 amb el núm. del codi d'activitat 212, formulada pel senyor Carlos González 
Rifa i, en conseqüéncia, DECLARAR extingida l'esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 
quiosc i les seves instaHacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 
de la concessió. 

10.- (E.10.6002.18) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal del quiosc situat 
al carrer Llull davant núm. 198, amb el núm. del codi d'activitat 200, formulada pel senyor Angel Baiges Casanovas 
i, en conseqüéncia, DECLARAR extingida l'esmentada concessió; i RETORNAR al municipi, la possessió del 
quiosc i les seves instaHacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 
de la concessió. 

Part d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Dec/aracions de Grop que es transcriuen a continuació tenen natura/esa 
d'actes d'impuls polític de l'accíó del govern i no produeixen efectes jurídics com a acles administratius reso/utoris. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

11.- (M1519/10153) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a que I'Area de ComerG i Mercats 
recuperi ellideratge de l'organització i coordinació de la Campanya de Nadal presidint a tal efecte una Taula de 
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coordinació entre els diferents Departaments, sectorials i territorials, implicats, així cor'n les entitats representativas 
del sector del ComerG i del Turisme, per tal de poder ·, debatre i acordar les d.iferents iniciativas i activitats a 
deserivolupar. A que s'inici'i tan bon pünt finalitzada la Campanya de Nadal2018-2019 un deba! profund i participa! 

· sobre la iHuminació de carrers, eqUipaments municipals i faGanes d'edificis durant la Campanya de Nada! per tal 
de garantir que la foscor que s'ha viscut els darrers anys no es torni a ·produir, comprometent-se a m'antenir i 
incrementar el nombre de carrers iHuminats enguany, seguint el~ criteris mediambientals corresponents. A que es 
reprenguin el concurs d'il·luminació de·fayanes i aparadors de.Nadal per promoure la participació de la ciutadania i 
el Conc~rs d'idees de l'enllumenat de Nada!, "Encén el Nada!", pels carrers de la ciutat per promoure la creativitat i 
el dis~eny. 

Del Grup Municipal Cs: 

12.- (M1519/10144) La Comissió d'Eco~nomia i Hisenda insta al govern municipal a presentar els informes de 
contractació menor r subvencions, mensu·alment, on consti el contractista o adjudicatari, objecte del contracte, 
l'import i la partida pressupostaria. · 

Del Grup Municipal ERC: 

13.- (M1519/10124) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal elabori, en el marc del Pla de 
Marqueting Turístic. ¡ conjuntament amb el Consorci Turisme de. Barcelona, un cataleg de productes i serveis 
turístics de la Destinació Bar~elona classificats en funció deis principals segments de mercal, arees 
d'especialització, capacita! de éarrega i posicionamenl dins !'estrategia de desenvolupament turística deis próxim? 

14.-

deu anys. · 

Del Grup Municipál del PSC: 

(M1519/10136) La Comissló d'Economia i Hisenda acorda:- Que al mes de gener de 2019, el govern de la· Ciutat 
constitueixi una taula de treball integrada per les· associacions de comerciants, de cultura, de turisme, de gremis, i 
de consumidors, així com pels grups polítics representats a I'Ajuntament de Barcelona. - Que aquesta comissió 
treballi per aconseguir un pacte de ciutat perque Barcelona torni a situar-se en la primera línia de promoció i de 
desenvolupameñt d'actuacions que fomentin esdeveniments tan significatius com és la campanya de Nada!. · . 

Del Grup Municipal del P.P: 
. . 

15.- (M1519/10111) Lc;t Comissió 'd'Econornia i Hisenda acorda: 1_.- Censurar !'actual Campanya de Nada! del govern 
municipal per insuficient, equivocada i nq .respcindre a criteris comercials ni de projecció de Barcelona~ 2.
Cof)stituir de_ manera immediáta al gener de 2019 una taula de treball amb els comerciants i els diferents sectors 
productius de la ciutat per consensuar una nova Campanya de Nada! a posar en marxa el proper any. 3.- Que el 
govern municipal presentí, en el marc d'aquesta Cor'nissió, el· cost de cadascuna de les activitats de la Campanya . 
d~ Nada! del 2018 i 2017 (enllumenat nadalenc, activitats a la playa Catalunya, pessebre, cavalcada, Cap d'Any, 
activitats destinadas a potenciar el comerG de proximitat, ... ). 

EL SECRETAR! GENERAL,· 
Jordi Cases i Paliares 
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La COMISSIÓ D'ECONOMIA 1 HISENDA, en sessió.d'11 de desembre de 2018, ha acordat NO APROVAR la 
proposta d'acord següent: 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

· · (E.10.6049.17) APROVAR inicialment el Pie~ de clausules reguladores per.a la concessió de l'ús privatiu de 
domini públic d'una part del conjunt industrial protegit situat al carrer de Pellaires núm. 30-38 c6negut com Palo 
Alto, amb la finalitat de consolidar el conjunt industrial de Palo Alto éom a centre de producció ·artística i cultural, a 
l'entorn del disseny i la creació de la ciutat •. a través de la implantació d'un,a residencia d'empreses amb projectes 
"tractor" i la d'una incubadora d'empreses; SOTMETRE'L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si 
no s'hi formulen reclamacions o al ·legacions, TEN IR per elevat automaticament aquesi acord d'aprovació inicial a 
definitiva; CONVOCAR .la concurrencia . pública per adjudicar la concessió; i FACULTAR I'Aicaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminadas a concretar, clarificar i executar el present acord . . 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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