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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

Sessió ordinària del 7 de maig de 2020 
 

 
 

ORDRE DEL DIA
1
 

 

A.- APROVACIÓ D’ACTA 

 

De la sessió ordinària del Consell Plenari de 5 de març de 2019.  

 

B.- PART INFORMATIVA 

 

B.1 Despatx d’ofici:  

 

B.1.1. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte del contracte de pròrroga de 

Suport tècnic per l'organització dels actes de les entitats del Dte. Eixample 2020-2021 (9 abril 

2020 al 8 abril 2021) aprovat el 8/04/2020  per un import de 51.297€ pel 2020 i 8.703€ pel 2021 

a David Martínez Merodio. 

 

B.1.2. Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 12 de març  

de 2020 ha acordat aprovar la Gestió i dinamització CC Sagrada Família i Casal Infantil 2020-

2021 per un import de 393.778,28€ pel 2020 i de 402.993,16€ pel 2021 a Transit Projectes, SL.  

 

B.2.3. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent Municipal en data 2 d’abril de 2020, de la 

pròrroga del contracte de Servei d'atenció, informació i control accessos Dte. Eixample del 2 

d’abril 2020 a l'1 abril 2021, per un import de 39.907,93€ pel 2020 i de 13.302,64€ pel 2021 a 

Can Cet Centre d'Inserció Soc. Lab. 

 

B.3 Informes 

 

B.3.1 Informe del Regidor del Districte 

 

D.- PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1 Proposicions/declaracions de grup. 

                                                           
1
 Aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 30 d’abril de 2020 
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D.1.1. Grup Municipal ERC. 

 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de l’Eixample, conjuntament amb les 

respectives regidories competents: 

1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, els establiments 

comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència per la crisi del 

Covid19. 

2. Mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial  

3. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima celeritat atesa la 

rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 

4. Creïn un Marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la ciutat que compti 

amb el suport del districte que, tot garantint, la seva idiosincràsia, permeti arribar al 

consumidor final mitjançant un model logístic no contaminant i econòmic 

5. Instin el govern municipal a implementar amb urgència la taxa d’ocupació de l’espai públic 

a les grans empreses de comerç electrònic que basen el model del seu negoci bàsicament 

en el repartiment a domicili. 

6. Garanteixin 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 escau, 

col·laboradors privats que ho esponsoritzin. 

7. Dotin els Eixos Comercials dels recursos suficients i garanteixi una interpretació de 

l’aplicació de la normativa municipal per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública 

com a internet dels comerços associats i de l’existència dels propis Eixos. 

 

D.1.2. Grup Municipal JxCat. 

 

El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda instar al govern del Districte a: 

a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una plataforma online 

per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i eixos 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. 

b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que ho 

vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda online. 

c. Destinar recursos a 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. 

d. 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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D.1.3. Grup Municipal Cs.  

 

1. Elaborar un Plan de Impulso y Reactivación Social y Económica del Distrito de L`Eixample, 

adaptado a las necesidades de los ciudadanos y de los sectores productivos afectados para 

minimizar el impacto negativo del COVID-19 sobre la situación social y la economía del Distrito, 

incluyendo el refuerzo de las ayudas para los sectores más afectados. 

 

a) Que para la elaboración de este Plan se creará una Comisión específica y permanente sobre el 

COVID-19, compuesta por agentes económicos y sociales, el gobierno municipal y todos los 

grupos políticos que conforman el Consejo del Distrito, con el objetivo de establecer las líneas 

de actuación ante las necesidades de los colectivos que se han visto afectados por la 

pandemia, tales como los comerciantes, restauradores, etc…Que una vez se constituya la 

Comisión, a la mayor brevedad posible, se reunirá en un principio, como mínimo con carácter 

semanal, para elaborar el Plan mencionado con el objetivo de buscar el máximo consenso 

posible entre todos los agentes implicados. 

b) Que para realizar este Plan será necesario adaptar y reformular el Plan de Acción del Distrito 

(PAD), así como el Plan de Barrios y el Plan de Inversión Municipal (PIM), adaptándolos a la 

nueva situación surgida a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

c) Que este Plan, a través de su Comisión específica y permanente, establecerá, con el máximo 

consenso posible, las medidas necesarias en el ámbito social y económico, tales como: 

- Medidas sociales y sanitarias: prevención, desinfección de las calles, residencias, atención 

a personas mayores, colectivos vulnerables y de riesgo, etc… 

- Medidas económicas: impuestos, tasas, precios públicos, bonificaciones, líneas de 

subvenciones, ayudas económicas directas, asesoramiento a los comerciantes, 

restauradores, etc… 

 

2. Que para la elaboración de este Plan de Impulso y Reactivación Social y Económica del 

Distrito de L`Eixample y la consiguiente Comisión específica y permanente, se dotará una 

partida económica procedente del Fondo de Contingencia previsto en los Presupuestos del 

Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020. 

 

D.1.4. Grup Municipal BxCanvi.  

 

Que el Govern del Districte de l’Eixample: 

1. Es comprometi a impulsar de forma activa la formació i preparació dels autònoms i pimes 

del Districte per a la seva digitalització (venda a través d’internet, entregues a domicilis, 

aplicacions informàtiques i altres recursos), especialment els comerços de proximitat, amb 
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el recolzament dels programes de Barcelona Activa, oferint ajudes i subvenciones 

econòmiques per a la seva transició digital. 

2. Activi una potent campanya de rellançament del petit comerç basat en el consum intern i de 

proximitat. 

3. Avaluï quins són aquells establiments de comerç de proximitat amb més risc de tancament 

fruit de la crisi de la COVID-19 i hi destini els recursos necessaris per tal d’evitar-ne el 

tancament. 

4. Mantingui l’ajornament i flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions en la liquidació 

dels impostos de comerços de proximitat més afectats tant temps com sigui necessari.  

 

                                                    

D.2 Precs. 

 

D.2.1. Grup Municipal ERC. 

 

Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a posar en marxa uns Serveis Socials 

a l'alçada de les actuals circumstàncies de crisi, tornant a descentralitzar les oficines de Serveis 

Socials a una per barri, a fer gratuït el telèfon d'atenció als ciutadans dels Serveis Socials i a 

posar en marxa de forma immediata protocols de col·laboració amb aquelles ONG, entitats i 

associacions que estan atenent a les persones en situació d'urgència social i econòmica per tal 

d'actuar de forma coordinada i poder donar una cobertura i seguiment més eficients a aquestes 

persones, donant-los solucions efectives i continuades. 

 

D.2.2.1 Grup Municipal JxCat. 

 

Que el districte de l’Eixample 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 l’Eixample que s’han unit en la lluita contra el covid-19. 

 

D.2.2.2. Municipal JxCat. 

 

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 l’Eixample. 

Aquest pla haurà de contemplar entre d’altres les següents mesures: 
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- Ampliació de l’horari de servei. 

- Ampliació del número de combois. 

- Augment de la freqüència de pas dels combois. 

- Solucions adaptades a la tipologia específica dels busos barris (mida del vehicle i distància 

de seguretat entre passatges, edat avançada usuaris...) 

- Personal auxiliar per ordenar i segregar  l’entrada de viatgers als combois. 

- Disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels viatgers ( gel hidro-alcohòlic, 

mascaretes, guants....) 

 

D.2.3. Grup Municipal Cs. 

 

Que desde el distrito de L`Eixample se requiera a la Generalitat a fin de que remita un informe 

exhaustivo sobre la situación de todas las residencias del Distrito de l`Eixample, tanto públicas 

como concertadas o privadas, en el que conste, como mínimo: 

 

- En relación a las tareas de desinfección: en qué residencias se han llevado a cabo, por 

parte de quién se realizó la petición y que institución llevó a cabo la misma (UME, 

bomberos, etc). 

- En qué residencias se ha distribuido material de protección, la cantidad exacta, y quién se 

ha encargado del suministro. 

- Si se ha dotado de personal médico a alguna o algunas de las residencias del Distrito. 

- Cuál ha sido la afectación real de contagios tanto en residentes como en personal de las 

residencias, desglosado por cada una de las residencias del 

- distrito, (personas mayores, personas con diversidad funcional) tanto las públicas como las 

concertadas y privadas. 

- Cuántos fallecimientos se han producido en las residencias del distrito, desglosado por 

cada una de las residencias, y diferenciando entre residentes y personal laboral. 

 

D.2.4. Grup Municipal BxCanvi. 

 

Que el Govern del Districte de l’Eixample: 

 

Instal·li a la façana de la seu del Districte una placa commemorativa en record de les víctimes 
de la COVID-19 i de reconeixement a tots els sanitaris, professionals i voluntaris que han lluitat 
i lluiten contra el virus; 

 
I que, un cop finalitzat el confinament, es comprometi a celebrar un acte institucional de record i 
reconeixement per la crisi sanitària de la COVID-19. 
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D.3 Preguntes 

 

D.3.1. Grup Municipal ERC 

Quins són els criteris científics de selecció de carrers a pacificar per tal de garantir el 

distanciament social al Districte de l'Eixample? 

 

D.3.2. Grup Municipal Cs 

¿Tiene pensado el gobierno del distrito un programa de actuación para desinfectar escuelas, 

residencias, oficinas de atención al ciudadano, puntos verdes de reciclaje y demás  

equipamientos del distrito. Sí es así, qué calendario está previsto para llevar dichas 

actuaciones de desinfección? 

 

D.3.3. Grup Municipal  BxCanvi. 

Quan preveu el Govern del Districte de l’Eixample procedir a la neteja i obertura dels parcs, 

jardins, espais de jocs infantils i Punts Verds per a la seva òptima utilització i gaudi per part dels 

ciutadans i usuaris? 

 

 

E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1. Grup Municipal JxCat. 

 

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, 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 l’Eixample 
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DECLARA 

 

Els consellers del Consell Plenari del districte de l’Eixample 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.  

                                                                             .       

 

F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 

 

 


