
 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
Districte de Gràcia 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

En Miquel Colomé i Ferrer, en la seva qualitat de Conseller del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

 

- Atès que al Consell Plenari del districte de Gràcia del passat 5 de maig vam 

presentar una proposició amb mesures diverses relatives al comerç de proxi-

mitat derivades de l’actual context d’emergència sanitària.  

 

- Atès que la proposició va ser aprovada amb els vots favorables dels grups 

d’ERC, BeC, PSC i JxCat i les abstencions de Cs i BpC. Per tant, va tenir un 

ampli suport del govern municipal del districte. 

 

- Atès la urgència i necessitat de plantejar una sèrie de mesures que pal·liessin 

aquests efectes socioeconòmics que han patit molt directament els nostres 

comerciants, i que requerien respostes àgils per no agreujar més la situació i 

posar en perill la seva viabilitat. 

 

- Atès que dos mesos després no hem tingut constància de cap avenç en la 

direcció de les mesures a realitzar i no podem esperar cinc mesos a preguntar 

pel seguiment de les mesures dirigides a mantenir el teixit productiu i els llocs 

de treball, i reprendre progressivament l'activitat econòmica en els nostres 

barris. 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal, i l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del 

Districte de Gràcia formula la següent: 

 

SEGUIMENT DE PROPOSICIÓ 

 

Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició aprovada al Consell Plenari 

del Districte de Gràcia del passat 5 de maig del 2020 amb el següent contingut:  
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Districte de Gràcia 

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. 

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. 

 

 

 

 

Miquel Colomé i Ferrer 
Conseller d’Esquerra Republicana Gràcia 

 

Barcelona,  28 de juny de 2020 


