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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 13 de novembre de 2018.

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 d’octubre de 2018.
Part d’impuls i control
a) 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:
1. (M1519/9999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal articuli,
de forma urgent i extraordinària, els mecanismes necessaris per tal de sotmetre a aprovació
inicial un pressupost expansiu i de progrés pel 2019 que respongui a les necessitats reals de
la ciutat, així com iniciar un procés de participació real amb la ciutadania i els grups
municipals.
Grup Municipal Cs:
2. (M1519/9990) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el Govern municipal iniciï
de forma immediata el període d'informació als grups polítics del projecte de pressupostos i
ordenances fiscals del proper exercici. - Instar el Govern municipal a autoritzar l'accés
mitjançant l'actual sistema d'informàtica de gestió, SAP, en l'àrea economicofinancera a
trimestres tancats de l'any en curs.
Grup Municipal d’ERC:
3. (M1519/9968) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Que el Govern municipal
presenti, en el marc d'aquesta Comissió, una relació de les actuacions que té previs
implementar de cara a la campanya de Nadal així com de les activitats que es realitzaran a la
plaça Catalunya. 2.- Que durant la campanya es reforcin les mesures de dinamització
comercial en aquelles zones en que el comerç està patint l'efecte de les obres.
Grup Municipal del PSC:
4. (M1519/9996) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Exigir la convocatòria d'un
Consell de comerç i ciutat, ja sigui ordinari o extraordinari, però de manera urgent i
immediata, per a que el govern d'Ada Colau informi i passi a debat, entre d'altres, les
qüestions següents: - Actuacions fetes per la promoció i el foment del comerç i la restauració
durant el darrer any. - Campanyes que s'han realitzat, objectius, pressupost i resultats. Estat d'execució i situació actual de les subvencions, ordinàries i extraordinàries. - Estat
d'execució del pressupost de la Direcció de Comerç (amb les xifres inicials i el grau d'execució
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actual). 2.- Que la informació que es doni al Consell de Comerç sigui també lliurada per
escrit.
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