ORDRE DEL DIA
CONSELL PLENARI 07/05/2020

Per indicació de l'Il·lma. Sra. Presidenta del Consell del Districte de Sant Andreu, em plau
convocar-vos a la sessió ordinària del Consell Plenari, que tindrà lloc el proper dia 7 de maig de
2020, a les 18.00 hores, a distància per motius de prevenció de salut, amb el següent ordre del
dia:
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 3 de desembre de 2019.
B. Part informativa:
1. DESPATX D’OFICI.
2. INFORME de la Regidora del Districte.
C. Part decisòria:
1. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla Especial Urbanístic per la modificació puntual de
l’element número 2939, filatures Fabra i Coats, Edifici L, del Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Sant Andreu.
Expedient 20PL16763.
2. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2020, de
conformitat amb l’article 17 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en la sessió de 29 de juny de 2012.
D. Part d’impuls i control:
1. PROPOSICIONS
1.1.

Proposició presentada pel GMD BxCanvi

El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu acorda:
1.Que el govern del Districte de Sant Andreu 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, amb el recolzament dels programes de Barcelona Activa, oferint ajuts a la
seva transició digital.
1.2.

Proposició presentada pel GMD Cs

1- Elaborar un Plan de Impulso y Reactivación Social y Económica del Distrito de Sant Andreu,
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 Mesa de Trabajo específica y
permanente sobre el COVID-19, compuesta por agentes económicos y sociales, el
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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,
asociaciones de vecinos, 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.

2-

b)

Que para realizar éste 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 éste 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…

Que para la elaboración de éste Plan de Impulso y Reactivación Social y Económica del
Distrito de Sant Andreu y la consiguiente Mesa de Trabajo 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.

1.3.

Proposició presentada pel GMD JuntsxCat

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 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.
1.4.

Proposició presentada pel GMD ERC

1. Instar al Districte de Sant Andreu que insti al govern de la ciutat a crear una oficina
d'informació temporal , o les que és considerin oportunes , al districte de Sant Andreu, que
s'especialitzi en la informació i gestió de totes aquelles mesures econòmiques, fiscals i
administratives dictades per l'Ajuntament per al suport de la ciutadania per l'impacte del
Covid-19.
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2. Instar Districte de Sant Andreu a disposar d'aquestes oficines temporal en espais municipals
clausurats pel decret d'alarma i que el procés de desconfinament preveu un us més llunyà.
3. Instar Districte de Sant Andreu que faciliti, mitjançant l'instrument que triï, que en aquestes
oficines s'informi dels ajuts, subvencions, bonificacions i d'altres mesures anàlogues d'altres
administracions públiques.
4.

Instar Districte de Sant Andreu a contractar i formar el personal que hi presti servei amb la
col·laboració de Barcelona Activa

5. Instar Districte de Sant Andreu estudiar la possibilitat d'iniciar aquestes oficines de suport
amb atenció telemàtica de la manera més breu possible.
6. Instar Districte de Sant Andreu a sol·licitar que la implementació d'aquesta mesura sigui
finançada pel fons establerts per a frenar l'impacte del Covid-19 per L'ajuntament de
Barcelona
2. PRECS
2.1.

Prec presentat pel GMD 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.
2.2.

Prec presentat pel GMD Cs

Que el gobierno del Distrito de Sant Andreu planifique y vaya organizando un calendario de
desinfección de todos los equipamientos municipales con vistas al término de la situación de
emergencia en que vivimos y a la vuelta a la normalidad con total seguridad de los usuarios y
trabajadores en dichos equipamientos municipales, (aceptando que dicho calendario quedará
determinado por la evolución de la situación respecto a la pandemia del COVID-19 y la fecha
de apertura de los equipamientos).
2.3.

Prec presentat pel GMD Cs

Rogamos que el gobierno del Districte de Sant Andreu presente un informe especial de
Servicios sociales con el número de atenciones durante ésta crisis, desglosando las diferentes
peticiones y necesidades que se han podido demandar por parte de los usuarios y que dicho
informe sea facilitado a todos los grupos municipales.
2.4.

Prec presentat pel GMD JuntsxCat

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 Sant
Andreu. 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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2.5.

Prec presentat pel GMD JuntsxCat

Que el districte de Sant Andreu honori, en el format que cregui convenient a tots els col·lectius
de treballadors/es 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 Sant Andreu que s’han unit en la lluita contra el covid-19.
2.6.

Prec presentat pel GMD ERC

Que el Govern del Districte de Sant Andreu revisi els seus pressupostos per poder donar
solució a les problemàtiques que s’han donat arran de la crisi del COVID19 i les seves
conseqüències, fent el possible per destinar més recursos en matèries i ajudes socials i
s’inclogui atorgar una subvenció o ajut compensatori, a totes aquelles entitats que han estat
cooperant amb les institucions durant aquesta crisi.
2.7.

Prec presentat pel GMD ERC

Preguem que s’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, que mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat
comercial i que 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
3. PREGUNTES
3.1.

Pregunta presentada pel GMD BxCanvi

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

Barcelona, 30 d’abril de 2020
Lourdes Hurtado Torralba DNI 43543766M (AUT)
2020.04.30 11:10:31 +02'00'

Lourdes Hurtado Torralba
Cap de Serveis Jurídics - Secretaria
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