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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 11 DE DESEMBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió extraordinària 13 de novembre de 2019

Sessió ordinària 20 de novembre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

1. – (02  OOFF2020)  APROVAR  provisionalment  l’ordenança  fiscal  3.18  Taxes  pel  servei  de
recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars per a 2020 i
exercicis  successius,  segons  proposta  d’ordenança  fiscal  que  consta  a  l’expedient;
SOTMETRE l’esmentada ordenança fiscal a informació pública per un termini de trenta
dies  hàbils,  comptadors  des  de  l’endemà de  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província,  dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  l’expedient  i  presentar  les
reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la
modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin reclamacions.

2. – (EM  2019-12/22)  APROVAR,  en  l’exercici  de  les  competències  reservades  com  a  soci
únic de la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), la distribució del
dividend a compte del  resultat de l’exercici  de 2019 per import de sis  milions d’euros
(6.000.000,00  euros),  de  conformitat  amb  allò  establert  a  l’article  277  de  la  Llei  de
Societats de Capital.

3. – (DP-2019-27718) CONSTITUIR la nova Comissió de Delimitació Territorial de
l’Ajuntament de Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excma. Sra.
Ada  Colau  Ballano  (Alcaldessa),  l’Il·lm.  Sr.  Jaume  Collboni  Cuadrado  (Primer  Tinent
d’Alcalde i Regidor de l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), l’Il·lma. Sra.
Janet  Sanz  Cid  (Segona  Tinent  d’Alcalde  i  Regidora  de  l’Àrea  d’Ecologia,  Urbanisme,
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Infraestructures i Mobilitat), Sr. Jordi Cases Pallarès (Secretari General de la
Corporació), i el Sr. Ferran Seijas Pérez (Cap del Departament del Pla de la Ciutat);
NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments afectats i al Departament de Presidència
(Direcció  General  d’Administració  Local);  i,  FACULTAR l’Alcaldia  per  a  la  realització  de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord, així
com per efectuar, mitjançant decret, les delegacions que consideri adients.

4. – (CO  2019-12/23)  APROVAR  el  “Conveni  de  col·laboració  entre  la  Generalitat  de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria  i  Navegació  de  Barcelona  per  al  finançament  de  l’ampliació  i  renovació  dels
espais firals de la Fira Internacional de Barcelona”. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de
Fira 2000, SA, la despesa total de 2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros
amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0701  75321  93311  del  pressupost  de  l’any
2020,  i  1.315.009,88  euros  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0701 75321 93311
del  pressupost  de  l’any  2021,  d’acord  amb  l’establert  en  el  pacte  primer  I  b)  del
conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos. NOTIFICAR aquest acord a la Fira 2000, SA, la Fira Internacional de
Barcelona,  la  Generalitat  de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  de  Llobregat,
l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  Cambra  Oficial  de
Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Barcelona.  FACULTAR  a  l’Alcaldia  per  a  que  pugui
efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

5. – (DP-2019-27411)  EXTINGIR  de  mutu  acord  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini
públic  municipal  de la  finca de propietat  municipal  que constitueix  el  Forn de l’antiga
Bòvila situada entre els carrer Trueba i Segur, i un espai annex que és part de la finca
destinada  a  parc  i  jardí  urbà  i  envolta  l’esmentat  Forn,  atorgada  per  acord  de  la
Comissió  d’Hisenda  i  Pressupostos  del  Consell  Plenari  de  data  17  de  juliol  de  2008  a
favor de la societat Puigfel, SA, i transmesa a la societat Residencial Nou Hebron, SL,
amb autorització de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Plenari de
data  21 de març  de 2012,  a  l’empara del  que preveu la  clàusula  14a punt  h)  del  plec
regulador  de  l’esmentada  concessió.  RECUPERAR  immediatament  la  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. TORNAR a la societat
Residencial  Nou Hebron,  SL la  possessió derivada del  dret  d’ús que també s’extingeix,
respecte  d’un  local  de  superfície  útil  de  711,38  metres  quadrats  (local  A)  situat  en  la
planta  -1  de  l’edifici  residencial  indicat  com a  bloc  III  del  Pla  de  Millora  Urbana per  a
l’ordenació  volumètrica  del  Sector  Taxonera  1  de  la  Vall  d’Hebron,  situat  entre  els
carrers Trueba, Segur i Saturnino Calleja. INICIAR els tràmits per a la devolució de la
garantia definitiva de 95.571 euros, constituïda a la Tresoreria Municipal de
conformitat amb el que preveu la clàusula setena del Plec. FACULTAR l'Alcaldia per a la

 



CCM 8/19 Economia 3/7

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

6. – (DP-2019-27713) MODIFICAR la finalitat del dret de superfície constituït a favor de la
Universitat Pompeu Fabra respecte la finca de propietat municipal situada al carrer
Wellington núm. 14-16 (Antic Mercat del Peix) i formalitzat pel Notari senyor Lluís
Roca-Sastre i Muncunill en data 24 de novembre de 1997, número 2.094 de protocol,
en  el  sentit  que  l’esmentada  finca  es  destinarà  a  donar  impuls  a  un  nou  campus  de
recerca i innovació dins del projecte Ciutadella del Coneixement, en compliment de les
determinacions  del  Conveni  formalitzat  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la
Universitat Pompeu Fabra el 25 de novembre de 2019, condicionada resolutòriament
aquesta modificació a la no adquisició de fermesa dels instruments de planejament i
gestió  urbanística  a  tramitar  de  conformitat  amb  l’esmentat  Conveni;  SUSPENDRE  el
pagament del preu del dret de superfície en el seu import actual, fins a la determinació
del nou preu que resulti dels aprofitaments urbanístics resultants dels instruments de
planejament  i  gestió  urbanística  a  tramitar  d’acord  amb  el  pacte  tercer  del  referit
Conveni; SOTMETRE la modificació a informació pública durant el termini de trenta
dies  i,  si  no  s’hi  formulen  reclamacions  o  al·legacions,  TENIR  per  elevat
automàticament aquest acord a definitiu; FORMALITZAR-LA en escriptura pública
restant inalterables la resta de condicions del dret; INSCRIURE-LA 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.  

7. – (2018-27330)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic
municipal del quiosc situat al carrer Roger de Flor davant el núm.111 amb el núm. del
codi  d’activitat  312,  formulada  pel  senyor  Juan  López  de  Letona  Garoña  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.

8. – (DP-2019-27353) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Creu Coberta núm.128 amb el núm. del codi
d’activitat 84, formulada pel senyor Kishor Tekchandani 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.

9. – (2019-27400)  ACCEPTAR  la  renúncia  a  la  concessió  de  l’ús  privatiu  de  domini  públic
municipal del quiosc situat al carrer Muntaner 85/València amb el núm. del codi
d’activitat 386,  formulada per la senyora M. Carmen Vives Guitart  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.

10. – (DP-2019-27442) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Garcilaso davant el núm.2 (Gran de la Sagrera)
amb el núm. del codi d’activitat 324, formulada pel senyor Antonio Vargas Castro i, en
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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.

11. – (DP-2019-27598) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Felip II davant el núm.126 cantonada amb el carrer
Olesa  amb  el  núm.  del  codi  d’activitat  121,  formulada  per  la  senyora  Maria  Josefa
Luque  Rodríguez  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.

12. – (DP-2019-27640) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Treball 236 cantonada amb Rambla Guipúscoa
amb  el  número  del  codi  d’activitat  377,  formulada  per  la  senyora  Maria  del  Carmen
Vilaclara  Rubio  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.

13. – (DP-2019-27709) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal  del  quiosc  situat  al  carrer  Aribau  núm.109  amb  el  núm.  del  codi  d’activitat
12, formulada per la senyora Cristina Anés Prades 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.

14. – (DP-2019-27704) AUTORITZAR a la societat Reale Seguros Generales SA per a la
transmissió a la societat del mateix grup Inmobiliaria Grupo Asegurador Reale SA, com
a  nou  titular  de  l’edifici  A  de  la  Via  Augusta  núm.  258  en  virtut  d’escriptura  de
segregació atorgada pel Notari de Madrid senyor Antonio Luis Reina Gutierrez el 4 de
setembre  de  2018,  número  de  protocol  7.340,  de  l’autorització  d’ús  privatiu
proindivisa respecte del pas d’accés soterrani per a vianants que comunica l’esmentat
edifici A (Via Augusta núm. 258) i l’edifici B (Via Augusta núm. 252) amb el Jardí de les
Tres Torres; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/360)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  Govern  Municipal  a
reduir  substancialment  l’augment  proposat  en  l’Ordenança  Fiscal  3.10  en  l’àmbit  que
afecta la tributació de l’ús privatiu del domini públic de les terrasses.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/376)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
convocar una taula de debat i treball, sota el nom de Taula Barcelona Creixement
Sostenible, integrada per institucions, experts i agents econòmics i socials de la ciutat
per tal de treballar mesures per afrontar la revolució tecnològica i la probable
desacceleració econòmica.

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/375) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal
procedeixi a la negociació amb tots els grups del consistori de les diverses partides
d'inversió incloses en el projecte de pressupost per a 2020 i a la reducció o congelació
de determinades taxes presentades per a assolir l'aprovació del pressupost de la ciutat
amb el major grau de consens possible.

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/356)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  el  Govern  Municipal  a
dur a terme les següents accions per a lluitar contra la competència deslleial en el
sector dels establiments alimentaris: 1. Augmentar els recursos i l’activitat d’inspecció i
control  de  les  llicències  d’establiments  alimentaris.  2.Col·laborar  amb  l’Agència
Tributària  per  a  obtenir  dades  reals  sobre  les  llicències  de  cada  tipologia  d’activitat.
3.Millorar  la  transparència  cap  al  consumidor  garantint  l’exposició  de  la  llicència
d’activitat de cada establiment en un lloc visible al públic. 4.Dur a terme una campanya
de sensibilització ciutadana sobre les conseqüències de comprar en establiments
alimentaris sense llicència coherent amb els productes oferts, tant per aquells
comerços que compleixen la normativa com per als mateixos consumidors.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/371) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el govern municipal a presentar,
en un termini de 3 mesos, un Pla per a la creació i desenvolupament de noves
incubadores  d’empreses,  que  constitueixin  noves  centralitats  per  a  la  creació
d’ocupació,  l’atracció  de  talent  i  inversió,  i  la  dinamització  de  cadascun  dels  10
districtes de la ciutat.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/359)  Que  en  el  marc  de  l’aprovació  de  la  regulació  dels  preus  públics  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  que  s’aproven  en  Comissió  de  Govern  es  treballi
conjuntament amb tots els agents implicats  una tarifa per a joves de 18 a 29 anys en
els  equipaments  esportius  municipals,  a  partir  de  l’any  2021,  amb  un  descompte  de
mínim el 33% del preu de la quota d’adult.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/377) Que el govern municipal presenti, durant el primer semestre de 2020, un
primer projecte de remodelació integral del Mercat de Galvany per tal de treballar-lo i
consensuar-lo amb els concessionaris del mercat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/373) Que el Govern municipal retiri la proposta de modificació de la taxa per
ocupació de via pública amb terrasses que es pretén aplicar en l'Ordenança Fiscal per a
l'any 2020 i posi en marxa una mesa tècnica amb els representants del sector de la
restauració per analitzar les diferents problemàtiques que els afecten i consensuar les
solucions necessàries per garantir la seva viabilitat i els llocs de treball que mantenen.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

23. – (M1923/368) Que el govern municipal presenti, en un termini de 3 mesos, un informe
sobre el nombre, tipologia i estat del locals buits de la ciutat; i que la presentació
vingui acompanyada d’un Pla, barri  a barri,  per a la dinamització de locals buits a peu
de carrer.

Preguntesd)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/358) Quin és el balanç que el govern municipal fa dels primers dies de
restricció  de  l’horari  comercial  en  la  franja  de  nit  per  a  determinats  establiments
ubicats als barris del Farró i Galvany?

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/378) Quines són les dades de les que disposa el govern municipal sobre el
número mitjà de dies que es triga per fer els tràmits d’obertura d’un negoci a la ciutat
de Barcelona i quines mesures pensa dur a terme per millorar aquests indicadors?

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/374) Quines accions està duent a terme Barcelona Activa, des de Barcelona
Treball, per al foment de la Formació Professional Dual tant per a l’augment d’alumnes
com  per  a  l’impuls  d’ajuts  a  empreses  amb  l’objectiu  que  aquestes  puguin  cobrir  les
seves necessitats amb alumnes provinents d’aquesta modalitat?

Del Grup Municipal Partit Popular:

27. – (M1923/355) En quin import (desglossat per partida, organisme municipal i any), xifra
l’Ajuntament  de  Barcelona  el  deute  ciutadà  de  la  Generalitat  de  Catalunya  amb
Barcelona des de l’any 2011 fins avui?
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28. – (M1923/357)  Quines  gestions  ha  fet  l’Alcaldessa  de  Barcelona  amb  la  direcció  del
MWC per garantir, assegurar i vetllar pel normal i bon funcionament de tots els serveis
públics per la presència d’aquest esdeveniment  a la nostra ciutat?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

29. – (M1923/372)  Quines  són  les  mesures  que  l’Ajuntament  ha  adoptat  o  té  previst
adoptar per revertir la caiguda del ritme de creació d’ocupació a la ciutat?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


