Districte de Ciutat Vella

Benvolguts i benvolgudes,
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 1/2020 del Consell del Districte , que tindrà lloc el
dia 7 de maig de 2020 a les 18.30 h mitjançant la plataforma LocalretMeet (properament es
comunicarà la URL), amb el següent:
ORDRE DEL DIA
A) Aprovació de l’acta de sessió ordinària del 12 de desembre de 2019.
B) PART INFORMATIVA
1. Despatx d’Ofici.
2. Modificació del Cartipàs.
3. Informe de Regidoria.
4. Canvi de denominació del Casal de Barri del Raval.
5. Informe:
-

Balanç del Pla d’Inspecció 2018 – 2019.

6. Mesures de Govern:
-

C)

Emergència climàtica.

PART DECISÒRIA

1. Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de l’ampliació del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA) al Raval.

2. Medalles d’Honor 2020.
D)

PART D’IMPULS I CONTROL

a) Proposicions
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1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que Ciutat
Vella és el Districte que més patirà les conseqüències de la crisi socioeconòmica derivada de
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, atès que els serveis socials del Districte
han vist un augment notable en les peticions d’ajudes, es reforcin les oficines de Serveis
Socials del Districte, així com també l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella per tal de poder
fer front a l’allau de demandes i d’expedients que tindran lloc en els propers mesos, i
s’elabori i es treballi amb entitats del Districte un Pla Estratègic d’Acció Social post-COVID-19
amb l’objectiu de protegir els col·lectius més vulnerables.
2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, donat que
Barcelona i els seus districtes formen part d'una gran ciutat de serveis, comerços i turisme
que està paralitzada i calen acciones directes i concretes per fer front a la incertesa
econòmica i a la dramàtica pèrdua de llocs de treball que poden produir-se. Autònoms,
comerciants i empreses han de saber, que avui més que mai, estem amb ells. Davant la
greu crisi sanitària provocada pel COVID-19, la incertesa i l'impacte econòmic que aquesta
pandèmia està provocant a moltes llars barcelonines. En aquest context, les administracions
públiques han de jugar un paper essencial per cobrir les necessitats de tots els ciutadans en
els seus moments més difícils, i també, per actuar como a motor de reactivació
econòmica.
L'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella no poden ser una excepció i han
de bolcar els seus esforços en la lluita contra el virus i la crisi econòmica, creant i
augmentant les línees d'ajuts en aquest sentit. El Govern Municipal té competències i fonts
de finançament per activar tots els mecanismes per abordar d'una forma transversal la
recuperació social i econòmica de la ciutat i del nostre Districte. El grup municipal C,s, per
evitar la pèrdua de llocs de treball i tancament de negocis, donant recolzament i ajuts per
recuperar l'activitat econòmica anterior a la crisi sanitària del COVID-19, entenent
l'excepcionalitat de la situació i oferint-se a buscar solucions de forma conjunta i
consensuada, proposa elaborar un Plan d'Impuls i Reactivació Social i Econòmica del Districte
de Ciutat Vella adaptat a es necessitats dels ciutadans i dels sectors producitus per a
minimitzar l'impacte negatiu del COVID-19 sobre la situació social i l'economia del Districte,
incloent el reforç dels ajuts als sectors més desfavorits.
Que per a l'elaboració d'aquest Pla es creÏ una Comissió de seguiment sobre el COVID-19,
composta per agents econòmics i socials, el govern municipal i tots els grups polítics que
conformen el Consell del Districte, amb l'objectiu d'establir les línees d'actuació davant les
necessitats de tots els col·lectius que s'han vist afectats per la pandèmia. Que una vegada es
constitueixi la Comissió, a la major brevetat possible, per elaborar aquest Pla amb l'objectiu
de trobar el màxim consens entre els agents implicats.
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Tenir en compte, que per realitzar aques Pla serà necessari adaptar i reformular el Pla d'Acció
del Districte (PAD) així com el Pla de Barris i el Pla d'Inversió Municipal (PIM), adaptant-los a
la situació sorgida de la crisi sanitària del COVID-19. Que aquest Pla, mitjançant la Comissió
específica i permanent, estableixi amb el màxim consens possible les mesures necessàries
en l'àmbit social i econòmic com mesures socials i sanitàries i mesures econòmiques i, que
per a l'elaboració d'aquest Pla d'Impuls i Reactivació Social i Econòmica de Ciutat Vella i la
consegüent Comissió de seguiment, es doti una partida econòmica procedent del Fons de
Contingència previst als Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona aprovats per l'exercici
2020.
3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès que el
comerç representa el 15% del PIB de la ciutat i forma part del teixit social dels nostres barris,
atès que la impossibilitat d’obrir al públic comporta per molts comerços de proximitat
l’acumulació d’estocs i una pèrdua de competitivitat respecte a altres operadors i
plataformes de venda i distribució online, atès que la situació de confinament ha evidenciat
doncs, la necessitat d’avançar cap a una major digitalització del comerç de proximitat, atès
que des de les administracions cal fer tot l’acompanyament necessari a comerços i eixos per
facilitar aquesta digitalització, atès que les mesures econòmiques que ha pres el govern de
l’Estat són insuficients i poden provocar que una gran quantitat de comerços familiars i petits
negocis no puguin tornar a aixecar la persiana, atès que cal ajudar al comerç a tenir liquiditat
de forma immediata per poder afrontar els pagaments de les seves despeses fixes així com
de les derivades de la necessària compra d’EPI’s i instal·lació de mesures de seguretat i
higiene en el període de desconfinament, el Consell de Districte insti al Govern de Districte a
crear de forma immediata, una plataforma online per promoure la presència digital i l’ecommerce dels comerços del districte, que agrupi totes les iniciatives de venda online que
han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència del comerç de proximitat al districte,
que els gestors d’aquestes plataformes digitals siguin les entitats o eixos comercials de la
zona o en el seu defecte el més proper, dur a terme les accions d’acompanyament
necessàries perquè tots els comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma
de venda online a traves dels eixos comercials de la seva zona, destinar recursos i eines de
màrqueting online per tal de donar a conèixer als veïns i veïnes del Districte que poden seguir
comprant a domicili als comerços del seu barri i generar una línia de subvencions destinada a
comerç i restauració per ajudar a la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i
higiene a tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir.
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b) Precs

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que la crisi de la
COVID-19 ha suposat que molts comerços haguessin d’aturar sobtadament l’activitat i que la
seva viabilitat estigui ara en qüestió, ja que molts es troben en locals comercials en règim
d’arrendament, atès que, d'acord amb el RD 15/2020 de 21 d'abril, s'han de prendre mesures
per mantenir el teixit productiu i els llocs de treball i reprendre progressivament l'activitat
econòmica amb la finalitat d'anar recuperant la normalitat quan se superi la crisi sanitària,
que el govern del districte identifiqui i avaluï, juntament amb les associacions de
comerciants, els establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva
supervivència per la crisi del COVID-19, mediï entre propietaris i llogaters per assegurar la
continuïtat de l'activitat comercial i garanteixi la sostenibilitat de les associacions de
comerciants que aquests mesos no han estat cobrant les quotes i que veuen amenaçada la
seva viabilitat tot buscant, si s'escau, col·laboradors privats que ho esponsoritzin.
5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès l’estat de
deteriorament en el que es troba la finca de Can 60, propietat municipal, que presenta un
greu perill d’estructura de l’edifici, atès els greus problemes de seguretat i robatoris que han
patit els/les inquilins/es de Can 60 en les darreres setmanes, que el govern del districte
prengui les mesures oportunes per tal de revertir l’evident deteriorament de l’estructura de
la finca de Can 60, així com els problemes de salubritat que afecten la part baixa de la CasaFàbrica, que vetlli per combatre els problemes de seguretat i la indefensió dels actuals
inquilins/es de Can 60, i que es publiqui el calendari definitiu de les obres de rehabilitació de
Can 60.
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, donada la situació
d'excepcionalitat que hem viscut des del dia 14 de març fins ara i donat que la prevenció i la
desinfecció són eines per evitar el risc de contagis, que se'ns informi en el Consell Plenari i
per escrit de la situació de desinfecció de l'espai públic i dels equipaments públics del
districte, i que tots aquells espais públics i equipaments que no s'hagin desinfectat, es
procedeixi a la seva desinfecció a la major brevetat.

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, donada la situació
d'emergència social i econòmica que estem vivint aquests dies i que seguirem vivint els
propers mesos, i donat que la situació al districte és complexa i les necessitats que es
tindran en els propers mesos, es creï un equip motor liderat amb els equips de Serveis
Socials i les Entitats socials per avaluar la realitat del districte i el tipus d'ajuts necessaris
per acompanyar a tots els col·lectius vulnerables i que estan en risc.
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8.

9.

Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè atès que amb
la crisi sanitària de la COVID-19 en el conjunt de la ciutat i en cadascun dels seus barris i
districtes estem vivint uns moments excepcionals, atès que en les properes setmanes i
mesos, a mesura que progressivament el desconfinament afecti a la majoria de la població, i
per tant, el servei de transport públic sigui utilitzat al màxim de la seva capacitat en hores
punta, atès que la seguretat en la mobilitat ha d’estar garantida per a tots els treballadors,
però també i sobre tot, per aquells usuaris més vulnerables, sobre tot persones de la
tercera edat o aquells que tenen patologies prèvies que poden agreujar les
conseqüències del contagi, que el govern municipal dissenyi un Pla d’adaptació del
transport públic al desconfinament progressiu de la població que contempli les
particularitats pròpies del districte de Ciutat Vella i contempli, entre d’altres, les següents
mesures: ampliació de l’horari de servei, recuperant entre d'altres, el non stop dels
dissabtes al Metro de Barcelona, ampliació de l’oferta on sigui possible (ús preferent de
busos articulats, incorporació de vagons als trens, etc.), augment de la freqüència de pas
dels combois, busos i tramvies a tots els operadors, solucions adaptades a la tipologia
específica dels busos de barri (mida del vehicle i distància de seguretat entre passatges),
personal auxiliar per ordenar i segregar l’entrada de viatgers als combois i a les parades de
gran afluència i disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels viatgers (gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants...).
Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè atès els milers de
treballadors, molts d'ells municipals, que han fet tasques essencials en els pitjors dies de la
pandèmia durant l’Estat d’alarma decretat pel Gobierno de España, atès les xarxes d’ajudes
veïnals i el gran paper de col·laboració i solidaritat que han mostrat els ciutadans i ciutadanes
del districte, el districte de Ciutat Vella honori, en el format que cregui convenient, a tots els
col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’Estat d’alarma decretat per
vèncer el COVID-19, entre ells treballadors/es sanitaris dels hospitals i CAPs del districte, els i
les professionals de residències i l’atenció domiciliària a les llars del districte, així com als
cossos d’emergències, seguretat i prevenció, comerciants, treballadors dels mercats
municipals del districte, treballadors socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat i a totes
les xarxes veïnals del districte de Ciutat Vella que s’han unit en la lluita contra el COVID-19.
c) Preguntes

E)

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

1.

Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel Grup Municipal
JuntsxCat.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El dia 12 de març amb la suspensió de l’activitat escolar per part del govern de la Generalitat i la
posterior declaració d’estat d’Alarma del dia va començar la fase més dura de lluita contra la
pandèmia provocada pel virus COVID-19. En tot aquest temps hem vist com amplis sectors del nostre
districte es veien afectats per aquesta crisi, que no només serà sanitària, sinó que serà també
econòmica i social. Els nostres conciutadans, treballadors, autònoms, empreses, comerços, entitats...
pateixen com mai havien fet en democràcia. El nostre teixit social, comercial, econòmic, cultural,
esportiu i veïnal s’ha vist aturat durant mesos i alguns sectors encara trigaran a poder-se activar de
nou, tot provocant grans pèrdues econòmiques, més desigualtats i un empobriment del teixit viu dels
nostres barris. Però en aquests dos mesos també hem vist com els veïns i veïnes del districte, com el
comerç, els mercats, i les entitats culturals es començaven a organitzar per fer front a aquesta triple
crisi. Mentrestant a nivell de districte, l’administració més propera a la ciutadania i on aquesta hi pot
participar més activament, ens trobem que no tenim prou instruments al nostre abast per poder
donar solucions eficaces i ràpides als problemes del dia a dia i de gestió directe que es van
presentant als nostres barris i que augmentaran en els propers mesos.
És per tot això que el Consell Plenari del districte de Ciutat Vella
DECLARA
Els consellers del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella ens emplacem a treballar per tal
d’aconseguir una major desconcentració de les polítiques i de la gestió dutes a terme per
l’Ajuntament de Barcelona, tot donant suport a què els districtes de la ciutat a través dels seus
òrgans i d’acord amb la Carta Municipal de Barcelona puguin gestionar i actuar directament en
polítiques socials, culturals, econòmiques i de suport al comerç de proximitat tot apropant la política
i la seva gestió a la ciutadania. Això passa per un major aprofundiment en la desconcentració
administrativa a favor dels Districtes, un increment de les seves competències així com dels recursos
humans, tècnics i pressupostaris per tal de poder donar una resposta més efectiva a les necessitats
dels veïns, les entitats i el teixit productiu dels barris tant en aquests moments de crisi social i
econòmica provocada pel COVID-19 com en el futur.

EL PRESIDENT

Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell
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