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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 24 de gener de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

5. – (DP-2019-27742) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer d’Aribau núm. 166 - Còrsega, amb el núm. del codi
d’activitat  13,  formulada  per  la  senyora  Maria-Teresa  Díez  Aules  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.

6. – (DP-2019-27743) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer de Cantàbria núm. 10-12, cantonada al d’Andrade
núm. 206, amb el núm. del codi d’activitat 35, formulada per la senyora Maria-Àngela
Llopart  Esteve  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.

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 Esquerra Republicana:

7. – (M1923/592)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  el  Govern  Municipal  a
incorporar  a  partir  dels  propers  Pressupostos  Municipals  de  2021,  l’elaboració  d’un
estudi  de  vinculació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  als  indicadors  de
benestar  i  progrés  (IBPS)  de l’IDESCAT,  i  la  incorporació  de la  perspectiva  d’infància  a
partir de la metodologia emprada per UNICEF.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/603) La Comissió d’Economia i  Hisenda acorda instar al  govern municipal  a:1.
Incloure  de  manera  explícita  a  la  Memòria  d’avaluació  de  l’impacte  normatiu  l’efecte
sobre la competitivitat de les microempreses i pimes de les ordenances i els
reglaments. 2. Incloure a la Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu el càlcul de les
càrregues administratives i el seu impacte com a conseqüència de noves ordenances i
reglaments.  3.  Introduir  un “Test de pimes” seguint les recomanacions de la Comissió
Europea  que  avaluï  l’impacte  de  les  iniciatives  normatives  (ordenances  i  reglaments)
sobre  les  pimes.  S’haurà  d’adjuntar  a  totes  les  ordenances  i  reglaments  que  tinguin
incidència  directa  o  indirecta  en  l’activitat  econòmica,  i  haurà  d’incloure:  la
identificació  de  la  població  d’empreses  afectades,  consulta  al  sector  afectat,
mesurament de l’impacte sobre les pimes i les mesures a adoptar per mitigar l’impacte
quan aquest sigui desproporcionat sobre les pimes.

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/606) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal,
mitjançant Barcelona Activa, augmenti els recursos destinats al programa "Llança't",
d'ajudes a l'inici de l'activitat dels treballadors autònoms, amb l'objectiu d'incrementar
el nombre de persones beneficiàries i poder cobrir les despeses incloses durant els dos
primers anys d'activitat, ampliant un any més el programa actual.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

11. – (M1923/588) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern municipal a elaborar,
en el termini de 3 mesos, un pla per incentivar el trasllat d'oficines en edificis
d'habitatge cap a locals comercials buits a peu de carrer.

EL SECRETARI GENERAL
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