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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 16 de novembre de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 19 d'octubre de 2022
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
8. (3-139-2022) Aprovar inicialment la modificació de crèdits pressupostaris del Pressupost
General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, consistent en crèdits extraordinaris
finançats amb una baixa de crèdit, per import de 135.494,79 euros, per atendre despeses de
diversos projectes a desenvolupar per l'ICUB i altres despeses d'acció comunitària pel Conveni
de gestió cívica de Torre Jussana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 22101490.
Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les
reclamacions que es considerin oportunes.
9. (DP-2022-28639) Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per la societat
Paralelos Musicales SL en data 30 de maig de 2022 contra l'acord de la Comissió d'Economia i
Hisenda del Consell Municipal adoptat en sessió de data 20 d'abril de 2022, pel qual es
declara l'extinció de la concessió d'ús privatiu de l'equipament cultural situat a l'avinguda
Paral·lel núm. 62 cantonada amb el carrer Abat Safont núm. 1-3, conegut com Sala Barts,
s'aplica una reducció en el cànon de la mateixa i es liquida, en el sentit de corregir un error
material en l'import de la liquidació de la concessió, establint que el saldo definitiu a favor de
la concessionària és de 84.816,96 euros i desestimar la resta d'al·legacions contingudes en
l'esmentat recurs, de conformitat amb els informes econòmic i jurídic de la Direcció de
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de dates 15 i 16 de setembre de 2022,
respectivament, que s'inclouen en l'expedient i que es donen per reproduïts a efectes de
motivació.
10. (DP-2022-28717) Acceptar la renúncia formulada Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya (FUOC), al dret de superfície que ostenta respecte de l'immoble de propietat
municipal que constitueix l'antiga fàbrica del recinte de Can Jaumandreu, situat al carrer de
Sant Joan de Malta núm. 64-74, a l'illa delimitada pels carrers de Perú, de Sant Joan de
Malta, de Bolívia i la rambla del Poblenou, dret constituït al seu favor per acord de la Comissió
d'Economia i Hisenda del Plenari del Consell Municipal en sessió de 17 de març de 2021, i
formalitzat en escriptura pública davant el Notari de Barcelona senyor Francisco Armas
Omedes el dia 26 de maig de 2021, número de protocol 937 i com a conseqüència constituir
un nou dret real de superfície a favor de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya
(FUOC), respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Sant Joan de Malta núm.
64-74 (antiga fàbrica de Can Jaumandreu), grafiada en el plànol annex, per un termini de 15
anys prorrogable per 10 anys més i amb caràcter onerós, d'acord amb el Protocol
d'actuacions acordat entre la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC),
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l'Institut de Ciències Fotòniques (l'ICFO), la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona, per treballar conjuntament en la realització de diverses operacions patrimonials
per tal que l'ICFO pugui fer ús de l'immoble ubicat al Parc Mediterrani de Tecnologia,
titularitat de la FUOC, i que la FUOC pugui concentrar la seva activitat al complex de Can
Jaumandreu, aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en data 13
d'octubre de 2022; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i,
si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present
acord; formalitzar l'extinció del dret de superfície i el nou dret de superfície d'acord amb les
condicions del document annex, que s'aprova; inscriure'l 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.
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 Junts per Catalunya:
11. (M1923/4513) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal
convoqui de manera urgent, abans de la Comissió d'Economia i Hisenda del mes de
desembre, als grups municipals a una reunió extraordinària per tal d'informar-los dels
projectes, tant normatius com de gestió, en els quals està treballant el govern municipal en
matèria d'ordenació comercial en aquest final de mandat.
Del Grup Municipal Ciutadans:
12. (M1923/4495) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar el Govern Municipal a:
Primer.- Rebutjar la campanya "Consum estratègic" impulsada per l'ANC i que ha estat
condemnada per sentència a la clausura de la seva pàgina web per "un acte d'obstaculització,
en la seva modalitat de boicot", alterant la competència al mercat per raons polítiques.
Segon.- Garantir la igualtat d'oportunitats a l'activitat econòmica de la ciutat, evitant
qualsevol tipus de boicot o discriminació als comerços de proximitat i a les pimes. Tercer.Impedir qualsevol acció, campanya, pàgina web o aplicació dedicada a l'assenyalament de
negocis per raons polítiques o lingüístiques, o de qualsevol altra índole.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriu a
continuació té naturalesa d'acte polític en el sentit que no produeix efectes jurídics vinculants
i fa referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local i a qüestions de
transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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14. (M1923/4511) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda les següents mesures per tal de
garantir un impacte real i transformador dels Fons Next Generation - EU a la ciutat de
Barcelona: 1) Que el Govern municipal faci pública la situació i l'estat d'execució dels Fons
Next Generation a la ciutat de Barcelona a novembre de 2022. 2) Instar el Govern de l'Estat a
canviar els criteris d'accés al Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per tal de fer
possible projectes estratègics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 3) Instar el Govern de
l'Estat a agilitzar les adjudicacions del PERTE de l'automòbil per tal de garantir inversions
estratègiques per a l'economia barcelonina i catalana. 4) Instar el Govern de l'Estat a establir
els mecanismes necessaris per tal de garantir l'accés i participació de les PIMEs als Fons Next
Generation.
Del Grup Municipal Valents:
15. (M1923/4466) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a reclamar al
Govern de l'Estat que faci efectius els 107,5 milions dels Fons Covid que Barcelona no ha
rebut, previst com ingrés als comptes municipals de 2021.
Mocions
1. (s/n) Ratificar la resolució de l’alcaldessa, de 3 de novembre de 2022, per la qual s'amplia
el termini d'exposició pública del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any
2023, així com de les Bases d'Execució, la plantilla de personal i els annexos que consten en
l'expedient, i el Pressupost Consolidat, per un termini addicional de 15 dies hàbils més, a
comptar des del dia següent a la finalització del termini atorgat per acord de la Comissió
d'Economia i Hisenda de data 19 d'octubre de 2022 i publicat al BOPB de 21 d'octubre.
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