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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 16 d'octubre de 2018.

Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de setembre de 2018.
Part decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1. (09-IG-0118) Declarar d’especial interès i utilitat municipal la pista poliesportiva municipal
de La Sagrera; d’acord amb els informes i dictamen que consten a l’expedient, als efectes del
que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns
Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent
als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius. Donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
2. (DP-2018-27249) Autoritzar a l’entitat BNP Paribas Real Estate Investment Management
Germany GmbH sucursal en España (abans Internationales Immobilien Institut GmbH,
Sucursal en España) la transmissió del dret de superfície i del complex immobiliari construït a
la seva empara, en la porció de terreny de 4.700 metres quadrats situada a la rambla del
Poblenou núm. 152-160 i integrada en la finca registral 16.988 del Registre de la Propietat
núm. 30 de Barcelona, coneguda com a Can Jaumandreu, del qual és titular per acord del
Consell d’Administració de la SPM Barcelona Activa SA de 21 de desembre de 2006 i
escriptura pública formalitzada l’11 de gener de 2007 davant el notari de Barcelona senyor
Ildefonso Sánchez Prat, número de protocol 49, a favor de la Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya, que se subrogarà en tots els drets i obligacions derivats de les Bases
reguladores del concurs per a l’adjudicació de l’esmentat dret de superfície; requerir a la
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya per tal que en el termini de 20 dies a
comptar des de la notificació de la present resolució, constitueixi davant la Tresoreria
Municipal la fiança per import de 450.750,08 euros, d’acord amb la base tretzena de les
Bases reguladores de l’esmentat dret i, una vegada constituïda aquesta fiança, cancel·lar i
retornar, per la SPM Barcelona Activa SA, a l’entitat BNP Paribas Real Estate Investment
Management Germany GmbH sucursal en España (abans Internationales Immobilien Institut
GmbH, Sucursal en España), amb CIF núm. N-0042894-F, l’aval del Banco Popular per import
de 450.750,08 euros, dipositat davant la SPM Barcelona Activa SA i inscrit en el Registre
Especial d’Avals amb el núm. 0223/00185 el 22 de maig de 2007; i facultar l'Alcaldia per a
realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
3. (DP-2018-27191) Prorrogar amb efectes de l’1 de gener de 2019, per un termini de cinc
anys, el contracte per a la conservació i explotació publicitària dels quioscs de premsa ubicats
a la ciutat de Barcelona, llevat els situats a la Rambla, a favor de la societat JCDecaux España
SLU (abans El Mobiliario Urbano SLU), mantenint inalterades la subjecció als Plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per acord de la
Comissió d’Economia, Empreses i Ocupació de 9 d’octubre de 2013, incorporats al contracte
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de 20 de desembre de 2013, que ara es prorroga, així com a les obligacions i propostes
derivades de la seva oferta.
4. (27110) Inadmetre les al·legacions presentades per l’Hotel Barcelona Princess i Barcelona
Forum District per no haver acreditat la representació legal; desestimar les al·legacions
presentades pels hotels Melià Barcelona Sarrià, Melià Barcelona Sky, The Level Melià Sky,
Hilton Diagonal Mar Barcelona, el Comitè d’Empresa de GL Events CCIB, SL i la societat GL
Events CCIB, SL, pels motius expressats a l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de
Patrimoni, de 10 d’octubre de 2018, que consta a l’expedient; aprovar definitivament el Plec
de clàusules reguladores per a la concessió d’ús privatiu del Centre de Convencions
Internacional de Barcelona, situat al passeig Garcia Faria núm. 99-103, i les seves
instal·lacions complementàries, que inclouen l’Auditori Fòrum, situat a la plaça Leonardo da
Vinci núm. 1-3, a favor de Fira Internacional de Barcelona, amb caràcter onerós i un termini
de 25 anys, amb efectes des de l’1 de novembre de 2021, per a destinar-lo a la realització de
congressos, convencions, exposicions o altres actes d’interès cultural i/o ciutadà; adjudicar la
concessió directament a Fira Internacional de Barcelona; formalitzar la concessió; i facultar
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Demòcrata:
5. (M1519/9829) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal, per
tal de facilitar l'activitat econòmica a la ciutat de Barcelona, a aplicar un procediment
administratiu molt més àgil per poder donar continuïtat a la llicència de gual provisional
sol·licitada en el tràmit de les obres a realitzar perquè, en finalitzar aquestes, es pugui, d'una
manera automàtica, prorrogar la llicència de gual transitòria i donar-li caràcter definitiu,
sempre que la sol·licitud d'una llicència de gual provisional per a obres coincideixi amb el gual
definitiu, i més quan es demana exactament la mateixa informació i exigeix similars
característiques que una sol·licitud de llicència permanent o per franja horària.
Del Grup Municipal de Cs:
6. (M1519/9816) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Govern municipal a
revisar, modificar i actualitzar l'Ordenança fiscal núm. 3.10, introduint en l'article 2.5 un
factor corrector de la taxa per la utilització privativa del domini públic, que permeti a les
floristeries exposar flors i plantes davant els seus establiments, mitjançant el pagament d'una
taxa que sigui adequada a l'interès públic de l'activitat i al volum de negoci d'aquests
establiments. 2.- Estudiar la possibilitat d'aplicar una taxa zero en casos especials, regulats
específicament, mitjançant l'aprovació d'una directriu interna que permeti la col·locació de
mòduls estandarditzats.
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Del Grup Municipal d’ERC:
7. (M1519/9810) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a
establir un espai de diàleg amb els venedors i venedores de flors de les Rambles i l'Institut
Municipal de Mercats per tal i establir un seguit de mesures i actuacions que permetin
preservar les parades de flors que caracteritzen aquesta artèria de la ciutat i, si fos necessari,
abordar la reforma de l'Ordenança municipal de mercats.
Del Grup Municipal PSC:
8. (M1519/9840) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que la persona representant de
l'Ajuntament de Barcelona a la taula contra l'intrusisme impulsada pel Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme, sigui consensuada amb el Consell Ciutat i Comerç i el Consell de Turisme i
Ciutat.
Del Grup Municipal del PP:
9. (M1519/9850) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal es
comprometi a remodelar el Mercat d'Horta, incloent la seva reforma integral en el proper PIM,
d'acord amb les necessitats dels paradistes.
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