
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ D'ECONOMIA 1 HISENDA, en sessió de 19 de marg de 2019. 

Aprovació de !'acta de la sessió ordinaria de 12 de febrer de 2019. 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

· 1.- (DP-2018-27309) RESOLDRE, en els termes que resulten deis 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 tramit d'informació pública del Plec de clausules reguladores de la concessió de l'ús 
privatiu respecte deis espais situats en el recinte de Can Batlló, grafiats en el plano! annex, amb la 
finalitat de destinar-los al Projecte de Can Batlló; APROVAR definitivament el Plec de clausules 
reguladores; ADJUDICAR la concessió a I'Associació Espai Comunitari i Ve'lnal Autogestionat de Can 
Batlló (NIF G-66733684); FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR !'Alcaldía pera la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

2.- (E. 10.6049. 17) RESOLDRE, en els termes que resulten de !'informe de la Direcció de Patrimoni, que 
s'adjunta a efectes de motivació, les al·legacions presentades en el tramit d'informació pública del Plec 
de clausules 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 residencia d'empreses amb projectes "tractor" i la 
d'una incubadora d'empreses; APROVAR definitivament el Plec de clausules reguladores; definitiva; 
CONVOCAR la concurrencia pública per adjudicar la concessió; i FACULTAR I'Aicaldia per a la 
realítzació de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord . 

. 3.- (DP-2018-27302) ~XTINGIR 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 clausula 13 apartat d) del plec regulador de la concessió; INICIAR el procediment d'incautació 
de la garantía definitiva de 989,42 euros constitu'ida davant de la T resoreria municipal, el18 d'octubre de 
2017 amb núm. de dipósit 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 I'Aicaldia pera la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

4.- (DP-2019-27387) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l'ús privatiu de domini púlílic municipal del 
quiosc situat al carrer Bac de Roda núm. 196 amb el núm. del codi d'activitat 20, formulada perla senyora 
Silvia Pola Barba i, en conseqüencia, 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. 
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· 5.- (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'activitat255, formulada per la senyora Ana 
Rodés Arnaldo i, en conseqüéncia, DECLARAR extingida l'esmenlada concessió; i RETORNAR al 
municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnilzació o 
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

· 6.- (DP-2019-27417) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal FR.01 del Projecte de 
Reparcel·lació del PAU 1 del PMU del Sector 1: Colorantes-Rente subambit 2 amb fronl al carrer 
Fernando Pessoa (registra! 24.411 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), grafiada en el 
plimol annex, un drel real de superficie a favor de la socielal Habitatge Metrópolis Barcelona SA, per un 
termini de setanta-cinc anys i amb can3cter onerós, per a la construcció i gestió d'una promoció 
d'habilalges amb protecció oficial destinada a lloguer assequible; SOTMETRE l'expedient a informació 
pública duran! un termini de !renta dies i, si nos'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat 
definilivamenl el present acord; CONDICIONAR la conslitució del dret de superficie a !'efectiva obtenció 
per la socielal Habitatge Metrópolis Barcelona SA, de la homologació per la Generalitat de Catalunya de 
la seva condició de promotor social d'habilalges 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 superficie d'acord amb les condicions del 
document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR I'Aicaldia pera 
la realització de lotes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el presenl acord. 

· 7.- (DP-2019-27418) CONSTITUIR respecte les finques de propielal municipal ubicades al.s carrers Cal Cisó 
n0m. 44-48 (barri de la Marina del Pral Vermell del Dislricle de Sants-Montju'ic), Ulldecona núm. 16-24 
(barri de la Marina del Pral Vermell del Districle de Sants-Montju'ic), i Gran de la Sagrera núm. 52-58 
(barrí de la Sagrera del Districte de San! Andreu), grafiades en els planols annexos, un dret real de 
superficie a favor de la societat Habilatge Metrópolis Barcelona SA, per un termini de setanta-cinc anys i 
amb caracter onerós, per a la construcció i geslió de promocions d'habitatges amb prolecció oficial 
destinádes a lloguer assequible; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de !renta 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; 
CONDICIONAR la constitució deis drets de superficie a l'efectiva obtenció per la socielal Habitatge 
Metrópolis Barcelona SA, de la homologació per la Generalilal de Catalunya de la seva condició de 
promotor social d'habilalges en els termes de l'arlicle 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del drel 
a l'habilatge FORMALITZAR els drels de superficie d'acord amb les condicions del documenl annex, que 
s'aprova; INSCRIURE'LS en el Registre de la Propielat; i FACULTAR I'Aicaldia per a la realització de 
lotes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

'8.- (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 San! Andreu amb front al passeig de Torras i 
Bages núm. 136-138 (registra! 24.277 del Registre de la Propielal núm. 2 de Barcelona) grafiada en el 
planol annex, un dret real de superficie a favor de la socielal Habilatge Metrópolis Barcelona SA, per un 
termini de setanta-cinc anys i amb caracter onerós, per a la construcció i geslió d'una promoció 
d'habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer assequible; SOTMETRE l'expedienl a informació 
pública duran! un termini de !renta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat 
definilivament el presenl acord; CONDICIONAR la constilució del dret de superficie a !'efectiva obtenció 
per la societat Habilalge Metrópolis. Barcelona SA, de la homologació per la General ita! 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 superficie d'acord amb les condicions del 
document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR I'Aicaldia pera 
la realització de lotes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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Part d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que fes Proposicions 1 Decfaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'actes d'impu/s pofític de /'acció del govern i no produeixen efectes jurídics corn a acles 
adrninistratius resofutoris. · 

Del Grup Municipal Demócrata: 

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

Del Grup Municipal de Cs: 

10.- (M1519/11097) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal compleixÍ l'acord 
polític de la majoria del consistori i elabori una pla per impedir la venda ambulan! 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 pérdues del sector del comerg derivades de la competencia 
deslleial del "top manta". 

Del Grup Municipal d'ERC: 

-11.- (M1519/11103) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda, en el marc del Pla de Marqueting Turístic que 
esta elaboran! el Consorci Turisme de Barcelona, propasar que es consideri complementar l'estratégia de 
desconcentració i diversificació de l'oferta turística de la destinació Barcelona a través deis 9 itineraris 
turístics del Grand Tour Catalunya, amb l'objectiu d'afavorir la itinerancia del turista que arriba a la nostra 
ciútat, i fent de Barcelona la porta d'entrada a la resta del país. 

Del Grup Municipal del PSC: 

· 12.- (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 qué no s'ha aprovat una normativa municipal 
que garanteixi un procés tninsparent i en condicions d'igualtat per a toles les persones interessades en 
desenvolupar aquesta activitat a la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal del PP: 

. 13.- (M1519/11 091) 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 ciutada amb 
Barcelona, calcula! en 350 milions d'euros en el període 2012-18 .. 

EL SECRETARI GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 
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