
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Les Corts  

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

Mario Fco. Campelo Castro en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Les Corts  

EXPOSA: 

Atès que el comerç de proximitat és una de les pedres angulars dels barris de 

la nostra ciutat i del nostre districte, tant, des del punt de vista urbanístic, 

econòmic com per la funció cohesionadora, com il·lustra la seva valuosa 

implicació en projectes com els Camins Escolars, donant seguretat als infants 

que van a l’escola, com el Projecte Radars, donant suport a la gent gran. 

 

Atès que l’emergència sanitària causada pel Covid19 ha posat de manifest el 

paper clau de les persones que es dediquen al comerç de proximitat que, fins i 

tot posant en risc la seva salut, han garantit l’abastament d’aliments i altres 

productes de primera necessitat. 

 

Atès que la crisi de la Covid19 ha suposat que molts comerços haguessin 

d’aturar sobtadament l’activitat i que la seva viabilitat estigui ara en qüestió, ja 

que molts es troben en locals comercials en règim d’arrendament. 

 

Atès que, d'acord amb el RD 15/2020 de 21 d'abril, s'han de prendre mesures 

per mantenir el teixit productiu i els llocs de treball i reprendre progressivament 

l'activitat econòmica amb la finalitat d'anar recuperant la normalitat quan se 

superi la crisi sanitària. 

Atès que la crisi de la Covid19 ha posat en relleu que el comerç electrònic és 

una opció que cada cop contemplen més consumidors i que és una alternativa 

en moments en què l’activitat està restringida. 

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal formula la següent: 

                                                   PROPOSICIÓ 

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: 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Les Corts  

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. 

 

 

 

Mario Fco. Campelo Castro 

Conseller Portaveu – Esquerra Republicana de Catalunya 

Barcelona, 27 de abril de 2020 


