
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

             AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTUJUÏC 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Monjuïc exposa: 

 

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

del nostre districte tant des del punt de vista urbanístic, econòmic com per la 

funció cohesionadora, i la seva implicació en projectes com els Camins Es-

colars,  Ràdars i els Punts Lila al barri de La Marina; 

 

- Atès que  la situació excepcional amb la que ens trobem ha posat de manifest 

el paper clau dels i les comerciants de proximitat que, fins i tot posant en risc 

la seva salut, han garantit l’abastament d’aliments i altres productes de pri-

mera 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, 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/es i que és una 

alternativa en moments en què l’activitat està restringida; 

 

 

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

Municipal, formula la següent: 

 

                                                   PREC     

Que pel govern del Consell Plenari del Districte de Sants-Montujïc conjuntament 

amb les respectives regidories competents es prenguin les següents mesures: 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

1. 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. 

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 escau, col·laboradors privats que ho 

esponsoritzin.  

7. Impulsar la visualització dels Eixos comercials tant a la via pública com a 

internet dels comerços associats i de l’existència dels propis Eixos. 

 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia 

per escrit de la resposta oral. 

 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 27 d’abril de 2020 
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