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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Economia i Hisenda, sessió de 12 de febrer de 2019.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 15 de gener de 2019.
Part decisòria / Executiva
Proposta d’acord
1. (241/19) Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública, exclusivament en els articles i redactat segons la
redacció que consta a l’expedient; i donar-li el tràmit d’informació pública durant el període
de trenta dies hàbils, a comptar des l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOP de
Barcelona i en el web de l’Ajuntament, perquè les persones i entitats que així ho estimin
convenient puguin presentar al·legacions o suggeriments al seu redactat.
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 Cs:
2. (M1519/10987) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern a convocar de forma
urgent la Comissió de seguiment; per tal d'informar de les inversions executades en 2018 i
previstes per a 2019 i de l'execució del passat exercici.
Del Grup Municipal PSC:
3. (M1519/11003) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Exigir que en el termini d'un
mes l'Ajuntament presenti un informe detallat sobre l'impacte que tindrà el tancament de les
diferents companyies VTC a Barcelona sobre l'ocupació, així com de les necessitats que tenen
els i les treballadores que han perdut el seu lloc de treball. - Que l'Ajuntament posi a
disposició dels treballadors i treballadores i dels seus representants informació i
assessorament jurídic per a garantir el ple compliment dels seus drets laborals. - Que
l'Ajuntament de Barcelona consensuï de manera urgent amb els treballadors i treballadores
afectades, amb els sindicats i resta d'agents econòmics i socials i amb la Generalitat de
Catalunya, un acord per garantir la seva continuïtat o reinserció laboral. - Que l'Ajuntament
de Barcelona doti pressupostàriament i executi de forma urgent un Pla de reinserció per a
aquest col·lectiu, especialment adreçat a aquelles persones de mes de 52 anys amb més
dificultat d'inserció laboral.
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