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Francisco Sierra López 
Districte de les Corts 
President del Consell 
 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
Telèfon 93 402 70 00 
Fax 93 291 64 06 
www.bcn.cat/lescorts 

 
 

CONSELL PLE   
  

DISTRICTE DE LES CORTS 
 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

6 de maig de 2020 
 

17.30 h.  
 

LLOC: Plataforma LocalretMeet 

 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA I 

EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 10 DE MARÇ DE 2020. 
 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
b) Mesura de govern 

 
c) Informes.  

 
d) Informe del regidor del Districte 

 

Informe del Regidor - Estat de la Situació COVID-19 a Les Corts 
 

 
C. PART DECISÒRIA 

 
1 Propostes d’acord: 

 
A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 

 

APROVAR les Bases de l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor de l’any 2020.  

 
B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

 
 

C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 

D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 
 
 

2 Proposicions 
 
 
 

http://www.bcn.cat/lescorts
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

 
a) Proposicions / Declaracions de grup. 

 
1. ERC: El Districte de Les Corts, conjuntament amb les regidories competents, es 

compromet a realitzar i implementar un pla de xoc sobre el comerç de proximitat del 
districte de Les Corts per tal de superar la crisi del Covid19, pla de xoc que ha d’incloure 
expressament: 
1. Identificació i avaluació, juntament amb les associacions de comerciants, dels 

establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència 
per la crisi del Covid19. 

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

3. Creació d’un punt d’assessorament en el districte, en matèria de nous ajuts i 
normatives vigents, atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 

4. Creació d’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. Adopció de mesures que 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 del districte 
que ho esponsoritzin.  

6. Mesures per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública com a internet (web 
del districte) per tal donar a conèixer l’existència dels eixos comercials i els 
comerços associats. 

 
 

2. JxCat:  El Consell Municipal del Districte de Les Corts 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 i offline 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. 

 
3. Cs:  El Consejo del Distrito de Les Corts, acuerda: 

1.- Elaborar un Plan de Impulso y Reactivación Social y Económica del Distrito de Les 
Corts, 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, ec; así como el seguimiento de las medidas 
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acordadas , para que puedan adaptarse a las situaciones que vayan surgiendo, 
modificarse y mejorarse, con agilidad suficiente. 

Que se realizará una campaña informativa directamente a todos los comercios, 
restaurantes, bares, hoteles y demás negocios del distrito, para poder dar cabida a 
todos aquellos que no estén asociados a las Asociaciones comerciales, así como a 
la ciudadanía en general, para que puedan formar parte de la misma o, en su 
defecto, establecer un canal directo de comunicación entre la Comisión Permanente  
 
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, 
asesoramiento, campañas de difusión tanto hacia el tejido económico como 
hacia los ciudadanos sobre la seguridad y confianza de acudir a los comercios, 
especial atención a personas mayores o vulnerables, reparto a domicilio, 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 Les Corts 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. 

4. PP:  El Consell de Districte de les Corts acorda: 

Instar al Govern del Districte a consensuar amb partits polítics, entitats i veïns un Acord 
de Districte amb mesures, inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit de Les Corts per 
donar resposta a la crisi econòmica i social causada per al pandèmia de la CODIV-19, i 
elevar posteriorment aquest acord a la Taula del Pacte per Barcelona 

5. BxCanvi: -Que el govern del districte impulsi una campanya de rellançament del petit 
comerç basat en el consum proper i de qualitat.  
- Que el govern del districte avali 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 de proporcionar una xarxa de seguretat. 
- Que el govern implementi la flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions en la 
liquidació dels impostos de comerços de proximitat. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb Transports 
Metropolitans de Barcelona, a implementar a Avda. Madrid, les mesures necessàries per 
a que aquesta via reuneixi les condicions imperants de distancia social i de reducció de 
l’ús del vehicle privat i descongestió del transport públic, que ha generat la crisi del 
Covid19, mesures que passen per: 

- Ampliar l’espai de vorera per vianants, amb la finalitat de mantenir la distancia social 
requerida actualment, sobretot en el tram entre Gran Via Carles III i Plaça del Centre. 
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- Implementar un carril bici, per tal d’apostar per una mobilitat sostenible i així 

descongestionar el transport públic de la ciutat. 
 

 
2. ERC: El Districte de Les Corts, donada la situació d’emergència social generada pel 

Covid19, sobretot en el col·lectiu de la tercera edat, es compromet, conjuntament amb 
Serveis Socials, a implementar en els tres barris del districte de Les Corts un pla de 
comunicació, tant online com offline, per al Projecte Radars, pla de comunicació que ha 
de contenir mesures encaminades a: 
- Donar més visibilitat i publicitat al Projecte Radars, per tal de que tothom que 

necessiti del seu servei pugui saber que ofereix i com fer-ne ús. 
- Captació de més voluntaris per al Projecte Radars. 

 
 
 

3. 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 Les Corts. 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...) 

 

4. Cs: Que desde el distrito de Les Corts se requiera a la Generalitat a fin de que remita un 
informe exhaustivo sobre la situación de todas las residencias del Distrito de Les Corts, 
tanto públicas como concertadas o privadas, tanto de personas mayores como de 
personas con algún tipo de discapacidad, 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, tanto para residentes como para trabajadores y 
voluntarios de las mismas. 

- Si se ha dotado de personal médico a alguna o algunas de la 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, tanto la 
pública como las concertadas y privadas 

- Cuántos han sido los ingresos hospitalarios de usuarios de las residencias en el 
distrito de Les Corts, cuántas altas se han realizado y cuántos fallecimientos. 

- Cuántos fallecimientos se han producido en las residencias del distrito, desglosado 
por cada una de las residencias, y diferenciando entre residentes y personal laboral. 
 
 

5. PP: Instar al Govern del Districte a elaborar, en el termini de 10 dies, un informe sobre la 
situació viscuda en les residències de gent gran del districte de Les Corts des del 
començament de la crisi de la COVID-19 indicant, entre altres aspectes i de manera 
desglossada per cada residencia: nombre de persones infectades i percentatge respecte 
del total de residents, estat en què es troben, nombre de tests realitzats, actuacions de la 
Generalitat o altres administracions (desinfeccions de les instal·lacions, trasllats de 
residents a altres equipaments, etc.). 
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6. BxCanvi: 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) Preguntes 
 

1. JxCat: Comparteix el Govern del Districte el parer de la Tinent d’alcalde, Janet Sanz, 
conforme s’ha d’aprofitar la crisi del coronavirus per “evitar” que “es torni a reactivar” la 
indústria de l’automòbil? 

 

2. Cs: ¿Cuál es la alternativa que se va a llevar a cabo para suplir la apertura de la Escola 
Anglesola en septiembre de 2020 y su repercusión en el Instituto, y cuándo se va a 
proceder a informar a las familias afectadas? 

 

3. PP: En quin estat es troba el procés de lliurament de targetes menjador al districte de les 
Corts? 

 

4. BxCanvi: Quines mesures prendrà el Govern del Districte per garantir l’acompanyament 
d’aquestes persones d’avançada edat durant aquests primers mesos de confinament i 
post-confinament? 

 
 

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

 
 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 

E1  Declaració Institucional relativa al CODIV-19 Les Corts 

E2  Declaració Institucional relativa a la descentralització en la gestió dels Districtes 

 

 
 
     Barcelona, 28 d’abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
El regidor president del Consell 

del Districte 
 
 

 

Francisco Sierra López 

La secretària 
 
 

 
 

Meritxell Cusí i Pérez 
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