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CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

El president del Consell Municipal del Districte de Gràcia, us convoca a la sessió ordinària no 

presencial del plenari del Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 5 de maig de 2020 a 

les 18:00 hores, per videoconferència, d’acord amb el següent, 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

B. PART INFORMATIVA  

B.1. Despatx d’ofici. 

B.2.  Informes.  

B.2.1. Informe del regidor. 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1. Propostes d’acord 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

 

D.1.1. Del Grup municipal d’ERC 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Gràcia 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 de la 

Covid-19. 

 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. 
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 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 

s’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. Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Atesa la importància del comerç al Districte de Gràcia, la crisi econòmica que està patint, la 

necessitat d’una major digitalització cap al comerç de proximitat, i per tal de fer recolzament, 

proposem: 

 

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 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 marquèting 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. 

 

D.1.3. Del Grup municipal de Ciutadans 

Atesa la crisi econòmica actual provocada pel COVID-19, i per tal de fer recolzament al districte 

de Gràcia en relació al petit comerç pel seu manteniment i reactivació, es proposa: 

1- Desenvolupar una Taula de Reactivació Econòmica i Social al districte de Gràcia, 

adaptada a les necessitats dels veïns i de les veïnes, i dels  sectors econòmics mes 

febles. Taula, que ens hauria de permetre trobar solucions per  minimitzar l'impacte 

negatiu del COVID-19 sobre les persones i l'economia del districte, incloent 

l'enfortiment de les ajudes als sectors mes necessitats.  
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a) Per  l'elaboració d'aquesta Taula es crearà una Comissió Específica i Permanent 

sobre COVID-19, composta per agents econòmics i socials, el govern municipal i tots 

els grups polítics amb representació al Districte. L'objectiu de la Comissió serà, 

consensuar  les línies d'actuació davant les necessitats dels col·lectius que han estat 

afectats per la pandèmia, com ara els autònoms, comerciants, restauradors, etc. b) Per 

dur a terme aquesta Taula serà necessari repensar el Pla d'Acció del Districte (PAD), 

així com  el Pla d'Inversions Municipals (PIM), adaptant-los a la nova situació. c) La 

Taula , a través de la seva Comissió Específica i Permanent, establirà, amb el màxim de 

consens, les mesures necessàries en l'àmbit social i econòmic: - Mesures socials i 

sanitàries: prevenció, desinfecció de carrers, residències, atenció a la gent gran, 

col·lectius vulnerables, etc.  - Mesures econòmiques: impostos, taxes, preus públics, 

bonificacions, línies de subvenció, ajuda financera directa, assessorament a 

comerciants, restauradors, etc.  

  

2- Per a l'elaboració d’aquesta Taula d'Impuls i Reactivació Econòmica i Social a Gràcia i 

per donar valor a la Comissió Específica i Permanent, es dotarà una partida econòmica 

procedent del Fons de Contingència previst en els pressupostos de la ciutat de 

Barcelona aprovat per a l'exercici 2020.  

 

D.1.4. Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Atesa la crisi sanitària, econòmica i social, especialment dura pel comerç de proximitat, i per 

tal que l’administració ajudi al nostre teixit comercial a adaptar-se a les noves necessitats i 

reptes del mercat, en la línia de treballar en un pla de dinamització comercial, proposem: 

 

Que el govern del Districte de Gràcia es comprometi a impulsar, de forma activa, la formació i 

preparació de les nostres pimes i autònoms per a la digitalització i la venda a través d’internet, 

especialment els comerços de proximitat, amb el recolzament dels programes de Barcelona 

Activa, oferint ajuts a la seva transició digital. 

 

D.2. Precs 

D.2.1. Del Grup municipal d’ERC 

Atès l’impuls d’un carril bici per la Via Augusta i els beneficis medi ambientals que provoca l’ús 

de la bicicleta, sobretot a la crisi actual, formulem el següent: 

1. Accelerar la redacció i execució del projecte de carril bici per la Via Augusta. 

2. Establir mesures per tal de garantir més espai per als vianants a les voreres i que 

les bicicletes puguin circular amb seguretat per la calçada. 
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D.2.2 Del Grup municipal d’ERC 

Atesa que la crisi sanitària provocarà una crisi social, essent la infància un col.lectiu d’especial 

vulnerabilitat, essent l’Objectiu del Desenvolupament Sostenible 1 demana erradicar la 

pobresa, formulem el següent: 

1. Que el districte, en col·laboració de les entitats del tercer sector, centres educatius, 

Associacions de Famílies d’Alumnes i grups de suport mutu del districte prengui les 

mesures necessàries per a detectar les situacions de pobresa infantil i les que es 

troben en risc d’estar-hi, derivades de la crisi provocada pel COVID-19. 

 

2. Que s'impulsi un pla per a prevenir les causes i pal·liar els efectes d'aquest fenomen 

dins les competències dels serveis socials del districte, en col·laboració amb el govern 

de la ciutat i de la Generalitat i que contempli l’increment de dotació de professionals 

de l’atenció social per fer-hi front. 

 

3. Que es reforci la difusió dels serveis i els recursos existents per a infants, joves i les 

seves famílies a través dels centres escolars i les Associacions de Famílies i, mentre 

romanen tancades les escoles, a través també de qualsevol altre canal de comunicació 

que assegurin que arriba als seus destinataris (fulletons a OACs, mercats, farmàcies, 

falques de ràdio, etc.). 

 

D.2.3. Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Atesa l’excepcionalitat de la crisi sanitària de la COVID-19, pensant al progressiu 

desconfinament, amb l’ús del transport públic, garantint la seguretat de mobilitat per 

treballadors/es, especialment per la població més vulnerable, com la tercera edat, formulem el 

següent: 

 

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 Gràcia. 

Aquest pla haurà de contemplar entre d’altres les següents mesures: 

 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....) 
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D.2.4. Del Grup municipal Junts per Catalunya 

 

Atesa la important feina realitzada per molts treballadors/es, les xarxes d’ajudes veïnals i el 

gran paper de col·laboració i solidaritat que han mostrat els ciutadans i ciutadanes municipals 

durant els pitjors dies de la pandèmia, es formula el següent: 

 

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

 

D.2.5. Del Grup municipal de Ciutadans  

 

Dins del pla de neteja de les zones properes als contenidors, hospitals, supermercats etc. , per 

tal de fer un ús eficient i segur dels productes del neteja, sobretot per l’hipoclorit sòdic, es 

formula el següent: 

 

Que s’ indiqui amb antelació, amb algun tipus de cartell visible les  zones i contenidors que 

seran netejats amb l’hipoclorit sòdic.   

 

Si per necessitats organitzatives no fos possible comunicar  les zones abans del tractament, 

s’haurien de marcar després de les tasques de desinfecció, durant el període on el producte 

encara pot produir reaccions al·lèrgiques o respiratòries 

 

 

D.2.6.  Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

 

Que el govern del districte garanteixi les subvencions i altres eines de suport per assegurar el 

manteniment del normal funcionament de les associacions i entitats socials i culturals que 

facin la seva activitat sense cap ànim de lucre. 

 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1. Del Grup municipal de Ciutadans 

Que se’ns informi als grups de les actuacions que s’estan duent a terme per prevenir el COVID-

19 per part  del Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament per a famílies  ROM (SISFA-ROM). En 

especial aquelles accions que promoguin  el confinament com a prevenció de la malaltia i  que 

evitin les sortides dels assentaments  per recollir ferralla i altres materials al voltant dels 

contenidors.  
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 D.3.2 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi.  

 

En relació a les persones amb malaltia mental i la seva situació de vulnerabilitat, més ara en 

aquests moments, es formula el següent: 

Quines mesures pensa tirar endavant el govern del districte per tal de donar una resposta 

transversal a les diverses problemàtiques, generades a partir dels trastorns mentals, siguin 

transitoris o crònics, ocasionats pels efectes del COVID-19.  

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

   Barcelona, 29 d’abril de 2020 

                                                                

                             

 

 

Ferran Mascarell i Canalda 

President del Consell 

 

 


