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Consell Plenari Districte de l’Eixample 
7 de maig de 2020 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE 

L’EIXAMPLE 
 
En sessió a distància, per videoconferència, el dia SET DE MAIG DE 2020, es reuneix 
el Consell Municipal del Districte de l’Eixample, sota la presidència de la regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona la Ima. Sra. Eva Baró i Ramos. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers: 
 
Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova 
Sra. Cristina Caballer Ferrater 
Sr. Albert Cerrillo Lladó 
Sr. Toni Colomina i Rivelles 
Sr. Eduard Corbella Cervelló 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín 
Sra. Maria Lloveras Caballé 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sr. Marc Martínez Navarro 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sra. Maria Carme Méndez Bota 
Sr. Gabriel Morcillo i Figueras 
Sra. Isabel Pallejà i Milà 
Sr. Alexandre Pons Abella 
Sra. Alícia Puig Fernández 
Sra. Tània Rafí Galindo 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
Sra. Marta Sendra Ibáñez 
Sr. Pol Serrano Pueyo 
Sr. Josep Solé Ribas 
Sra. Ruth Toribio Serrano 
Sr. Rafael A. Yepes Ruiz 
 
Assistits per la secretària del Consell del Districte, la Sra. Imma Vergés Llistosella, que 
certifica. A efectes d’assessorament, hi assisteix també el gerent del Districte, el 
Sr. Joan Cambronero Fernàndez. 
  
Hi concorren també el regidor del Districte de l’Eixample, l’Im. Sr. Jordi Martí i Grau, i 
l’intendent de la Guàrdia Urbana Sr. Domènec Escarré García. 
 
Excusen la seva absència les regidores adscrites i el regidor adscrit 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Ima. Sra. Elsa Artadi Vila i Im. Sr. Celestino 
Corbacho Chaves. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.00 hores, quan comença. 
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La Sra. Eva Baró i Ramos, presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, 
dona la benvinguda al regidor, els consellers, les conselleres i, sobretot, al públic que 
pot estar seguint la sessió a través de les xarxes socials, i trasllada el condol del 
Consell Plenari a les persones que han perdut éssers estimats i que estan patint per la 
pandèmia, molt dolorosa i tràgica en aquest moment. D’altra banda, trasllada 
l’agraïment del Plenari a tota la població, a tots els i les professionals que, en àmbits 
molt diversos, estan al peu del canó fent tot el que està a les seves mans per posar fi a 
la situació i per contribuir a fer que la vida de la ciutat i del país pugui seguir endavant. 
 
Tot seguit, explicita que aquesta és una situació excepcional i que aquest és el primer 
plenari telemàtic que celebra el Districte de l’Eixample en tota la seva història. Espera 
que en sigui l’últim que s’ha de celebrar d’aquesta manera fruit de tràgiques 
circumstàncies. 
 
D’altra banda, comenta que a les vuit hi haurà una pausa de dos minuts perquè qui 
vulgui participar en l’acte de reconeixement que es fa cada dia a aquesta hora, en què 
s’aplaudeix com a mostra d’agraïment i respecte als professionals pel seu esforç, 
entrega i dedicació, ho pugui fer. 
 
Dit això, dona la paraula a la Sra. Imma Vergés, secretària jurídica del Districte, que 
intervindrà en els apartats A i B.1. 
 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
 
De la sessió ordinària del Consell Plenari de 5 de març de 2020. 
 
La secretària indica que, atès que no hi ha cap esmena per part de cap conseller o 
consellera respecte a l’acta corresponent a la sessió ordinària del Consell Plenari del 5 
de març de 2020, es dona per aprovada. 
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
 

B.1 Despatx d’ofici: 
 

B.1.1. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte del contracte de 
pròrroga de Suport tècnic per l’organització dels actes de les entitats del Dte. 
Eixample 2020-2021 (9 abril 2020 al 8 abril 2021) aprovat el 8/04/2020 per un 
import de 51.297€ pel 2020 i 8.703€ pel 2021 a David Martínez Merodio. 

 
B.1.2. Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en 
data 12 de març de 2020 ha acordat aprovar la Gestió i dinamització CC 
Sagrada Família i Casal Infantil 2020- 2021 per un import de 393.778,28€ pel 
2020 i de 402.993,16€ pel 2021 a Transit Projectes, SL. 

 
B.1.3. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent Municipal en data 2 d’abril de 
2020, de la pròrroga del contracte de Servei d’atenció, informació i control 
accessos Dte. Eixample del 2 d’abril 2020 a l’1 abril 2021, per un import de 
39.907,93€ pel 2020 i de 13.302,64€ pel 2021 a Can Cet Centre d’Inserció Soc. 
Lab. 
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La secretària  dona per reproduïda la relació de contractes i convenis que s’han 
formalitzat des de la darrera sessió del Consell Plenari, que està publicada a la pàgina 
web del Districte i que consta a l’ordre del dia (en aquest cas, tres contractes), i 
recorda que per a qualsevol consulta o accés es pot recórrer a la plataforma de 
contractació, al web de Transparència o a la Secretaria del Districte, mitjançant 
l’exercici del dret d’accés. 
 

B.2 Informes 
 

B.2.1. Informe del Regidor del Districte 
 
La presidenta informa que en aquesta sessió, de manera excepcional, a proposta del 
Govern i per acord de la Junta de Portaveus, el torn extraordinari de paraules que 
normalment es fa al final de l’ordre del dia, en què la ciutadania pot aportar reflexions, 
preguntes i requeriments al Govern del Districte, principalment, es farà ara en el marc 
de l’informe del regidor per posar en valor l’alta participació que hi ha hagut. Per fer-ho, 
ella llegirà les 14 intervencions que s’han rebut —en alguns casos en farà un resum, 
atès que algunes de les aportacions són llargues—, a les quals es pot donar resposta 
de dues maneres: en els casos de les reflexions més transversals, de ciutat o 
genèriques, o qualsevol altra que el regidor consideri oportú, el convida a recollir-les i 
donar-hi resposta en aquest punt (informe del regidor); en els casos de les aportacions 
que estan molt directament relacionades amb algun punt de la part d’impuls i control 
(proposicions, precs o preguntes), convida els consellers o conselleres que defensin 
aquests punts a fer referència als plantejaments dels veïns i les veïnes. Per això, 
proposa a tothom que prengui nota de les aportacions que comentarà i de la persona 
que ha fet l’aportació, per facilitar-ne el seguiment. 
 
Dit això, exposa les 14 intervencions rebudes: 
 
- El Sr. Jaume Artigues (Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample) fa una 
sèrie de consideracions generals molt extenses en relació amb la pandèmia i les seves 
conseqüències en diversos àmbits, i se centra en sis grans apartats: en primer lloc, 
posa èmfasi en la necessitat de protegir el sistema sanitari, d’aprendre la lliçó i de no 
acceptar mai més retallades en els pressupostos ni privatitzacions en aquests serveis; 
en segon lloc, assenyala que les grans afectades per la pandèmia són les residències 
de gent gran, especialment les de titularitat privada (a la Dreta de l’Eixample la 
immensa majoria o totes ho són); en tercer lloc, comenta que cal recuperar l’activitat 
econòmica amb una nova consciència, donar suport al petit comerç de proximitat i fer 
front d’alguna manera a la desaforada mercantilització que reclama un creixement 
permanent; en quart lloc, observa que moltes famílies no podran pagar els lloguers, 
com tampoc molts autònoms i molts comerços (sobretot, petits), de manera que cal 
preveure que vindran temps de molta tensió també en l’àmbit dels serveis socials, i 
Serveis Socials haurà de ser molt actiu, molt proactiu i molt descentralitzat en la 
mesura que sigui possible als barris; en cinquè lloc, reflexiona sobre el fet que cal 
aprofitar en certa manera l’oportunitat per recuperar la ciutat, per reinventar i veure 
quines mesures derivades d’aquesta crisi poden contribuir a fer canvis positius i 
permanents a la ciutat; en sisè lloc, diu que cal que les administracions públiques i, en 
concret, l’Ajuntament reprenguin amb força totes les seves activitats al més aviat 
possible, és a dir, que no s’aturi l’activitat de la ciutat. 
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- El Sr. Xavier Montagut (Casal de Joves Queix) fa referència sobretot a la xarxa 
d’aliments del barri de l’Esquerra de l’Eixample. Explica que reiteradament ha demanat 
al Districte que es pugui fer ús de l’espai associatiu Lola Anglada per tal de 
desenvolupar les funcions de la xarxa d’aliments del barri amb més facilitat, i concreta 
les seves peticions en quatre aspectes molt específics: que s’autoritzi l’obertura de 
Lola Anglada tant per a la recollida d’aliments com per a la seva posterior distribució a 
les famílies; que l’autorització d’obertura no es limiti a la durada de l’estat d’alarma, 
atès que la crisi tot just estarà començant; que s’asseguri que totes les persones de 
l’Esquerra de l’Eixample tenen cobertes les necessitats bàsiques, i que les institucions 
públiques facilitin de facto la tasca de la xarxa d’aliments, no només discursivament, 
sinó també amb mesures i decisions pràctiques. 
 
- La Sra. Esperança Buñuel Català (ONG De Veí a Veí) demana un telèfon gratuït 
per trucar a Serveis Socials, així com que es reobri el Centre de Serveis Socials de 
Sant Antoni, i que hi hagi una treballadora social amb qui es pugui tenir contacte 
directe i coordinació per poder atendre millor el veïnat. 
 
- El Sr. Carlos de Pedro Peñas (Associació de Familiars de la Residència de Fort 
Pienc) pregunta si l’Ajuntament de Barcelona, que forma part del Consorci Sanitari, 
pot exigir a CatSalut que els residents siguin derivats a hospitals quan són 
diagnosticats de pneumònia en lloc de ser retornats a les residències, on no poden 
rebre l’atenció mèdica o d’infermeria que necessiten perquè no hi ha aquest servei 
24 hores al dia. 
 
- El Sr. Màrius Armengou (plataforma SOS Ronda Universitat) demana, en nom de 
la plataforma SOS Ronda Universitat, que s’incloguin tant la ronda Universitat en la 
seva totalitat com el tram del carrer Balmes entre Gran Via i Pelai com a vies a les 
quals cal una ampliació tàctica urgent de les voreres per garantir unes condicions 
mínimes de seguretat i salubritat davant del desconfinament. 
 
- El Sr. Albert Pérez Ratera (AFA de l’escola Encants) demana que s’ampliï la 
restricció del carrer Consell de Cent fins a Cartagena, on es troba l’escola Encants; 
demana explicacions respecte a tres antenes de wifi que s’han instal·lat al llarg del 
carrer Cartagena, molt properes a l’escola Encants i a Leonor Serrano, sense que la 
direcció en tingués coneixement (també pregunta com pot ser això), i remarca la 
necessitat d’intervenir en les teulades amb amiant al costat de l’escola, atenent que el 
proper juny és possible que hi hagi algun tipus de retorn d’infants a l’escola. 
 
- El Sr. Steve Tayleur (plataforma Eixample Respira) pregunta si els plans de 
l’Ajuntament per ampliar voreres poden ser definitius per garantir la seguretat amb un 
mínim de dos metres de distància entre les persones que van a peu. També vol saber 
quins plans hi ha per reduir el trànsit motoritzat contaminant i sorollós i quins n’hi ha 
per tractar o treure l’amiant de l’entorn, especialment dels centres educatius. 
 
- El Sr. Joan Manuel Bonet, en relació amb el postconfinament i la manera de garantir 
la distància de seguretat, afirma que no s’ha fet suficient per afavorir els 
desplaçaments a peu o en bicicleta de la població i que, a banda de les mesures que 
ja estaven planificades, els projectes de pacificació de Consell de Cent o Girona, 
l’única petita novetat és el carril bici del carrer València. Per això, pregunta si hi ha 
alguna altra mesura més ambiciosa en preparació, algun pla més coherent, inclusiu i 
global de cara al futur, i proposa obrir el carrer Aragó cada diumenge. D’altra banda, 
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indica que han enviat la proposta als regidors i pregunta si es podria implementar amb 
caràcter urgent. 
 
- La Sra. Marta Lladó es queixa de la deficient neteja dels carrers. Observa que 
aquesta mai no ha estat el fort de la ciutat i comenta que, a parer seu, en les 
circumstàncies actuals, en què la higiene és molt important, l’Ajuntament hauria de 
posar més mitjans i desinfectar més els carrers, com fan a altres llocs d’Europa. 
 
- El Sr. Joan Manuel Bonet exposa que, segons tenen entès, el període per a la 
presentació de propostes al procés participatiu del PAM i el PAD s’ha endarrerit al 
22 de maig i pregunta si aquesta és la data definitiva o bé hi haurà alguna altra 
pròrroga. També vol saber si es manté l’import destinat a l’execució de les propostes 
d’aquests pressupostos participatius. 
 
- El Sr. Joan Benavente (llibreria Laie) observa que la llibreria Laie es troba en un 
carrer desagraït amb molt de trànsit i al seu tram de vorera només queden una 
farmàcia i ells, i explica que haurien volgut celebrar el 40è aniversari de la llibreria, 
però no ho han pogut fer. Pregunta si seria possible prohibir l’aparcament de motos 
davant del número 85 i posar-hi alguna peça de mobiliari, com ara un banquet o una 
cadira, ja que seria una manera de facilitar aquesta celebració, que els faria molta 
il·lusió. 
 
- La Sra. Carme Álvarez posa de manifest que el conflicte que hi ha amb les zones 
d’esbarjo de gossos dels jardins de Montserrat s’ha accentuat amb el confinament dels 
veïns, que fa que en algunes franges horàries (a partir de les 8 h i entre les 18 h i les 
22 h) les molèsties s’accentuïn. Han fet denúncies al Districte i al 112 i esperen que es 
pugui encarrilar una solució. 
 
- El Sr. Jaume Artigues (Casal de Joves La Dreixa) indica que voldrien explicar —
entenen que no serà possible fer-ho en aquesta sessió— la iniciativa Dreta Eixample 
Cuidem-nos!, la xarxa de suport veïnal que es va crear a l’inici del confinament per 
ajudar les veïnes que ho necessitaven. 
 
- El Sr. Joaquim Mallén (Associació de Veïns del Fort Pienc) demana informació 
sobre la situació de la residència del barri de Fort Pienc, sobre la qual hi ha molta 
incertesa i molts veïns estan preocupats. Concretament, vol saber quina és la situació 
pel que fa a trasllats, les condicions de treball dels treballadors, els protocols, etc. 
D’altra banda, comenta que a l’abril ja es van queixar de la neteja del barri i és un 
dèficit que consideren que encara no està resolt. 
 
Un cop exposades totes les intervencions rebudes, manifesta el desig d’haver-les 
traslladat amb prou síntesi però amb prou detall perquè les persones que les han 
compartit se sentin prou representades, i que s’hi vagin donant respostes al llarg de la 
sessió. 
 
El Sr. Jordi Martí i Grau, regidor del Districte de l’Eixample, dona les gràcies a la 
presidenta, els consellers, les consellers i a tots els veïns i les veïnes que estan 
seguint la sessió, la primera, com ha dit la presidenta, que se celebra d’aquesta 
manera tan extraordinària. Ell també espera que en sigui l’última i que ben aviat es 
puguin tornar a retrobar en persona. 
 



  
 
Districte de l’Eixample  

 
 

6 
 

Se suma també al missatge de condol per a totes les persones que han perdut 
familiars i amics a conseqüència d’aquesta epidèmia, que ha castigat de manera 
especial la ciutat i, en particular, el districte, i dona les gràcies, un cop més, a totes les 
persones a les quals van dedicats els aplaudiments de les vuit: personal sanitari, 
treballadors públics, entitats i tothom que està donant resposta a l’epidèmia, no només 
des del punt de vista sanitari, que ha estat el primer front contra aquesta, sinó també 
des del punt de vista de les necessitats socials, sobretot, que està generant aquesta 
situació per l’aturada econòmica tan dràstica que hi ha hagut. 
 
Tot seguit, informa sobre els casos de coronavirus que hi ha actualment al districte (li 
han facilitat les dades avui) que han estat confirmats per proves (els experts diuen que 
n’hi ha més, a banda dels confirmats amb proves): a la Dreta de l’Eixample, 202; a 
l’Esquerra, 475; a Fort Pienc, 121; al barri de la Sagrada Família, 267, i al barri de Sant 
Antoni, 231. 
 
A continuació, manifesta el desig que la tecnologia permeti, en el cas que en el futur es 
facin altres sessions no presencials, que els veïns hi participin directament —avui no 
ha estat possible perquè els responsables tecnològics de l’Ajuntament deien que era 
molt difícil—, però celebra la iniciativa de la presidenta de començar la sessió 
traslladant les demandes de veïns i veïnes, moltes de les quals es tractaran en punts 
concrets i ell farà algunes pinzellades sobre alguns dels temes que s’han plantejat. 
 
Dit això, assenyala que l’Ajuntament, davant l’epidèmia, a més de posar l’entitat a 
treballar per l’emergència i generar tots els plans de contingència per poder continuar 
actuant en els àmbits de la neteja, la seguretat, l’espai públic, la mobilitat, etc., va 
col·laborar amb la Generalitat per ampliar els quatre hospitals de referència, un dels 
quals és a l’Eixample, i va participar en l’oficina que ha atès les residències de gent 
gran. 
 
Observa que el model de les residències ha canviat, ja que ara estan vinculades 
directament als serveis sanitaris amb una atenció molt específica dels CAP, dels 
centres de proximitat, i això és important perquè cada vegada més la gent gran que 
arriba a les residències té graus de dependència importants o problemes de salut 
mental, entre altres coses, de manera que calia repensar el model. Afegeix que amb 
l’arribada de l’epidèmia s’ha vist —considera que la Generalitat és la primera que se’n 
va adonar— que no hi havia els recursos suficients per atendre aquestes persones en 
les millors condicions. Entén que el model de residències que s’està dissenyant en 
aquest moment serà millor que el que hi havia just quan començava l’epidèmia. 
 
Pel que fa a la residència de Fort Pienc, exposa que té 137 places i avui acull 
97 residents i té 16 persones hospitalitzades. Explica a l’associació de familiars de la 
residència que, quan s’ha considerat indispensable l’hospitalització, s’ha fet, però 
també s’atenen a la mateixa residència persones que tenen símptomes. En aquest 
cas, n’hi ha 19 que presenten simptomatologia encara que no estan fetes les proves, i 
72 que es troben bé. 
 
Assenyala que, després d’una primera etapa de l’epidèmia, relacionada sobretot amb 
l’àmbit sanitari i durant la qual s’han ampliat hospitals amb hotels i pavellons i s’ha 
donat suport a les residències, comença l’etapa del desconfinament. Indica que 
Barcelona segurament no passarà dilluns a la fase 1, que implica un àmbit de 
recuperació de la vida urbana més normalitzada, perquè els indicadors no són tan 
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bons com en altres zones, encara que hagin millorat molt, i, per tant, s’hauria de 
mantenir a la fase actual. Entén, però, que podrà canviar de fase aviat. 
 
Explica que s’ha assolit un tercer gran acord amb el Departament de Salut i amb el 
Govern de la Generalitat en el seu conjunt, que consisteix a crear una oficina 
específica, un comitè específic mixt amb vuit representants de la Generalitat i vuit de 
l’Ajuntament per anar prenent totes les decisions de comú acord pel que fa a la 
manera de tractar l’espai públic (mobilitat, etc.), els equipaments públics i els espais 
públics privats de pública concurrència (comerços, restaurants, etc.). Entén que és 
molt important informar sobre aquest acord, ja que en algun moment hi ha hagut 
informacions contradictòries d’uns i d’altres, però avui l’alcaldessa i la consellera de 
Salut han explicat que hi haurà aquest comitè permanent (ell en forma part com a 
representant de l’Ajuntament), que avui ha començat a treballar i que ja ha fet l’agenda 
de treball per anar-se avançant i que, quan Barcelona arribi a la fase 1, estigui tot prou 
preparat. 
 
Posa de manifest que l’Ajuntament va plantejar una estratègia, el denominat Pacte per 
Barcelona, que té una dimensió interna i una dimensió externa. Explica que té una 
dimensió interna perquè s’ha proposat a tots els grups —els agraeix que hagin 
acceptat participar-hi— constituir un comitè de treball per elaborar la modificació 
pressupostària i adaptar el pressupost a la situació econòmica actual. Ja es va 
anunciar que hi havia una previsió de dèficit de més de 300 milions d’euros, i això 
s’està treballant amb els grups, i es treballa també per començar a endreçar les vies 
de resolució (demà hi ha la segona reunió d’aquest comitè). 
 
Pel que fa a la dimensió externa del Pacte per Barcelona, explica que es va constituir 
una comissió de 50 representants dels agents socials, econòmics i culturals, entre 
d’altres, de la ciutat, que, amb presència dels presidents de tots els grups municipals, 
actua com a comissió cívica, una mena de Consell de Cent que haurà d’acabar 
aprovant —el compromís és fer-ho abans de l’estiu— una estratègia per sortir de 
l’epidèmia per als propers 18 mesos, fins al 31 de desembre de 2021, i que tindrà 
quatre grans blocs: 
 
1. Una comissió per l’emergència social, que es constituirà la setmana que ve. 
 
2. Un bloc sobre cultura. 
 
3. Un bloc sobre com es prepara la ciutat i el seu espai públic per garantir les 
distàncies i el dret a la mobilitat amb seguretat, en el qual s’ha articulat tota l’estratègia 
d’itineraris segurs. Algunes de les mesures d’aquest bloc ja s’han començat a 
implementar, i moltes afecten l’Eixample, com ara l’ampliació d’espais per a vianants al 
carrer Consell de Cent, Diagonal, Gran Via, Rocafort i Girona, les millores al carril bus 
del passeig de Gràcia o el corredor bici a València - Pau Claris i a Gran Via. 
 
Respecte a la ronda Universitat, sobre la qual s’ha queixat, amb raó, la plataforma 
SOS Ronda Universitat, indica que ja s’ha demanat i s’ha acceptat que es comenci a 
fer el dibuix d’aquest projecte d’urbanisme tàctic per augmentar l’espai públic davant 
de les parades d’autobús i que tota la gent que s’hi acumuli quan comenci l’activitat 
econòmica amb tot el ple sentit del terme pugui tenir espai suficient per garantir la 
distància i, sobretot, que els veïns i veïnes que viuen en aquell entorn puguin tenir 
també la seguretat en entrar i sortir de casa. 
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4. Un bloc sobre reactivació econòmica, del qual destaca el primer acord, entén que 
unànime —encara no s’ha votat al Plenari, però el ressò que ha tingut entre els grups 
municipals i el sector ha estat molt positiu—, que és el nou pacte de terrasses, que ha 
de permetre rebaixar al 75% la taxa durant el 2020, des que s’aixequi l’estat 
d’emergència fins al 31 de desembre, i ampliar l’espai públic utilitzat per les terrasses 
per poder garantir el mateix nombre de taules i cadires que tenen avui adjudicades. Si 
bé algunes terrasses no podran créixer perquè no tenen espai públic suficient al 
voltant, moltes sí que ho podran fer, i el Govern municipal considera que aquesta és la 
millor garantia per donar continuïtat a aquesta activitat econòmica del món de la 
restauració tan important. 
 
Observa que aquest estiu hi haurà molt poc turisme, de manera que les terrasses 
només les faran servir els barcelonins i barcelonines, i convida tothom a gaudir-ne i a 
redescobrir la Barcelona de fa molts anys: si bé hi haurà problemes, perquè l’aturada 
de l’activitat econòmica és greu —espera que la recuperació sigui molt ràpida—, 
alhora es viuran moments excepcionals, com aquests dies a primera hora del matí o a 
les vuit del vespre quan es pot sortir a córrer i a fer una mica d’esport, en què se 
sentirà que la ciutat és una altra i els barcelonins podran seure a l’espai públic i trobar-
se cara a cara, cosa que tanta falta fa. 
 
Com a últim comentari sobre el Pacte per Barcelona, assenyala que s’ha obert la 
possibilitat que hi hagi aportacions territorials. Per tant, insta tothom a trobar la manera 
perquè cada districte pugui fer les seves pròpies aportacions en aquests quatre grans 
àmbits (reactivació econòmica, reactivació cultural, emergència social i preparació de 
la ciutat per a la situació de postemergència). 
 
A continuació, facilita informació sobre algunes qüestions relacionades amb obres: 
 
- Respecte a l’amiant, la Comissió de Govern ja ha aprovat la dotació per iniciar 
l’expropiació del solar adjunt a l’escola 9 Graons, que ha donat molts problemes, i 
s’espera que aquesta sigui la solució definitiva. 
 
- Els retards en els enderrocs de la presó Model, fruit de l’epidèmia, impedeixen que 
l’escola Entença pugui començar el curs en la nova ubicació provisional a la presó. 
Consegüentment, caldrà fer petites ampliacions en la ubicació actual i parlar amb la 
comunitat educativa per veure si s’allarga tot el curs o fins al Nadal i aleshores es fa el 
trasllat. Era una obra que anava justa, tot i que s’hi hagués arribat a temps, però els 
dos mesos i mig d’aturada d’obres ho fan impossible. 
 
- Tots els consellers del Govern i ell mateix han insistit i reclamat molt en relació amb 
les obres de l’escola bressol Germanetes, que està molt avançada, i continuen 
treballant perquè pugui obrir el curs al setembre amb normalitat. 
 
Tot seguit, fa referència a algunes de les intervencions veïnals exposades per la 
presidenta. 
 
Afirma que la llibreria Laie és una de les llibreries senyeres de la ciutat i el que 
demanen és totalment raonable, i manifesta el desig que es pugui celebrar el 
40è aniversari i molts anys més d’aquesta grandíssima llibreria del districte i de la 
ciutat, sense motos al davant i amb mobiliari urbà adequat. 
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Es mostra molt d’acord amb el Sr. Jaume Artigues, de l’Associació de Veïns de la 
Dreta de l’Eixample, a qui respon que les oficines d’habitatge i l’OAC s’obriran de 
seguida que l’emergència ho permeti (en les fases està molt determinat quins són els 
serveis que es poden anar obrint i en quines condicions). De moment, però, és difícil 
de dir perquè Barcelona continua a la fase 0. 
 
Sobre els pressupostos participatius, el PAM i el PAD, indica que la data es manté, 
però és molt possible que en el cas del PAD i del PAM s’hagi d’allargar una mica, i 
explicita que cal refer tant el pressupost com el PAM i el PAD per donar resposta a 
l’emergència, a la reactivació econòmica, etc. D’altra banda, afirma que des del punt 
de vista pressupostari s’intentarà mantenir tot el que es pugui, però observa que molts 
grups demanen que s’abaixin impostos i s’augmenti l’activitat, i això és difícil perquè, 
amb la caiguda d’ingressos de 310 milions, els marges es comencen a fer estrets. 
Comenta que cal ser summament prudents, perquè això no s’ha decidit i s’ha de 
continuar discutint, però és obvi que les prioritats d’aquest mandat quedaran 
profundament alterades; si no, no s’estaria entenent el que necessita la ciutat en un 
moment en què hi pot tornar a haver taxes d’atur com les de fa molts anys. 
 
Es mostra molt d’acord amb els objectius exposats per Eixample Respira pel que fa a 
mobilitat, i posa de manifest que en quatre dies s’han fet créixer espais de passeig —
fa goig veure gent a les vuit del vespre corrent per la calçada a Consell de Cent—, i es 
trauran cotxes per fer créixer terrasses, que, si no han de créixer cap a l’espai de la 
vorera, s’hauran de baixar a la calçada. Subratlla que l’objectiu és una mobilitat que no 
castigui el transport públic i torni a prioritzar el vehicle privat, al qual es posaran 
problemes, perquè cal donar garanties de seguretat al transport públic i oferir 
alternatives de mobilitat sostenible (bicicletes, patinets, a peu...), així com fer tot el 
possible per mantenir una ciutat d’aire pur. 
 
Sobre les antenes de wifi, que en algun moment va semblar que eren de 5G, aclareix 
que són wifi normal, com tantes altres que garanteixen el wifi estès per la ciutat, i 
assegura que, al marge del debat sobre les afectacions de les ones 
electromagnètiques, etc., l’Ajuntament mai no fa res que estigui fora del que està 
permès, del que és legal, i continuarà treballant des d’aquesta perspectiva. 
 
Assenyala que els casals d’estiu és un dels primers temes que s’han plantejat avui al 
comitè amb la Generalitat, a qui es demanen criteris clars, que és el que demana tot el 
sector del lleure, d’esplais i, fins i tot, algunes AFA. Subratlla que cal una resposta 
ràpida sobre què es podrà fer i quan es podran començar aquestes activitats que, a 
més, haurien de ser el regal que la ciutat fa a unes criatures que han hagut d’estar dos 
mesos confinades a casa. 
 
Quant a la neteja, un tema que preocupa el Districte, explica que els equips són 
inferiors als habituals atès que el pla de contingència que es va aprovar exigeix 
separar equips perquè el servei de neteja no caigui, i mentre Barcelona estigui en 
fase 0 o en fase 1 no hi haurà el cent per cent dels equips de neteja desplegats, 
perquè es podria provocar la caiguda del servei en zones importants de la ciutat. 
D’altra banda, observa que el fet que el confinament hagi coincidit amb l’època de 
pol·linització dels arbres ha generat una sensació de brutícia superior, que s’espera 
poder resoldre, i informa que s’han continuat fent desinfeccions, especialment a les 
zones properes als hospitals i centres mèdics, que podrien ser espais on hi hagués 
més càrrega vírica escampada a l’espai públic. 
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Afirma que es farà tot el possible per evitar els conflictes a les àrees d’esbarjo de 
gossos i comenta que als jardins de Montserrat hi ha un problema que s’haurà de 
treballar també des del punt de vista urbanístic. 
 
Pel que fa a la intervenció de l’entitat De Veí a Veí, coincideix que cal obrir els centres 
de Serveis Socials al més aviat possible. Observa, però, que si n’hi ha algun de tancat 
és perquè el Pla de contingència i l’emergència obligaven a blindar equips per poder 
garantir els serveis socials i evitar que caiguessin. També està d’acord que hi pugui 
haver un telèfon gratuït, però no comparteix gens totes les consideracions que fan en 
la seva exposició. En aquest sentit, subratlla que els Serveis Socials de Barcelona 
estan donant una resposta exemplar a la situació, amb un nivell de dedicació i d’esforç 
espectacular; s’està més que doblant el repartiment d’àpats a domicili, i s’ha 
aconseguit mantenir un grau de resposta molt important, si bé les necessitats han 
crescut de manera exponencial. Tanmateix, ateses les queixes reiterades d’aquesta 
entitat, que en converses amb altres entitats socials del barri de Sant Antoni es 
matisaven una mica, proposa fer una reunió els propers dies amb elles, ja que 
considera que quan se sent una veu tan vehement val la pena escoltar-la, obrir un 
diàleg directe amb calma. 
 
Clou la intervenció demanant disculpes per si s’ha estès una mica més del compte; 
comenta que ha intentat respondre-ho tot, i s’ofereix a complementar el que calgui 
després d’escoltar tothom. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que, com ja s’ha dit, 
aquesta sessió se celebra en circumstàncies extraordinàries, a distància, atesos els 
efectes de la pandèmia, i expressa el sentit condol del seu grup municipal per totes les 
persones que han mort a causa del coronavirus, les que han patit la malaltia i les que 
la pateixen encara, així com el reconeixement de la tasca dels sanitaris dels hospitals 
públics i privats i dels voluntaris que s’hi han deixat la pell, al dos-cents per cent, més 
enllà del seu deure professional. 
 
Explicita que el virus ha trastocat la vida i els hàbits de la ciutadania, i això durarà força 
temps, i comenta que, si bé les xifres són cada dia millors, no ens hi hem de confiar i 
cal continuar treballant i, especialment, les administracions han de cooperar per deixar 
de banda sectarismes i diferències. En aquest sentit, el seu grup considera que 
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte han estat a l’altura de les circumstàncies i han 
col·laborat amb la Generalitat, amb el Govern de l’Estat i amb l’Exèrcit (malgrat les 
reticències que hi havia tingut l’alcaldessa). Posa en relleu la important tasca d’aquest 
cos, que ha col·laborat en diversos àmbits, per exemple a la Fira de Montjuïc, i li dona 
les gràcies especialment. 
 
Lamenta, en canvi, l’actuació de la Generalitat, molt dolenta —sobretot pel que fa a les 
residències, on ha fet una gestió terrible i inhumana—, que l’Ajuntament ha compensat 
una mica. Comenta que el Govern d’Espanya també ha tingut alguns punts febles, 
però el seu grup considera que ara cal tirar endavant i actuar amb seny i 
responsabilitat, i posa en relleu la col·laboració de tots. 
 
Recorda que es van presentar unes mesures econòmiques dedicades especialment a 
pimes i autònoms i que el pla del seu grup «Autònom, rellança’t!» va ser aprovat el 
22 d’abril en comissió conjunta per l’Ajuntament i el mateix tinent d’alcalde Collboni va 
dir que aquesta mesura podia ser una de les primeres que es tiressin endavant. El seu 
grup s’alegra de contribuir, i celebra la reducció de la taxa de terrasses en un 75%. 
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Lamenta, però, que la mesura arribi tard i per obligació (el Govern no hi creu però l’ha 
acabat acceptant després de la gran pressió i la gran feina del Gremi de Restauració i 
de tota l’oposició). Comenta que el seu grup sempre ha demanat una reducció 
d’aquesta taxa, que s’havia apujat de forma exagerada i indiscriminada, i això obre la 
porta a uns nous pressupostos i a un nou acord perquè també aquest grup pugui votar 
a favor dels pressupostos si s’han de modificar. 
 
Quant a la nova mobilitat que hi haurà d’haver en la desescalada i l’adaptació dels 
carrers en aquest desconfinament, manifesta l’opinió que les primeres actuacions que 
han començat aquesta mateixa setmana a Consell de Cent, amb la reducció del carrer 
a un carril de circulació, no s’han fet amb consens ni se n’ha informat degudament, i 
això forma part de la croada ideològica que té el Govern contra el cotxe privat, una 
croada que perjudica la gran majoria de ciutadans, de treballadors i d’empresaris, que 
necessiten el vehicle privat per treballar o per desplaçar-se. A més, el Govern oblida 
que en aquests moments el transport privat és el més segur per a la salut de tothom, i 
que hi ha gent que té por d’utilitzar el transport públic i no pot anar a la feina a peu i ha 
d’utilitzar el cotxe privat. Afegeix que la bicicleta o el patinet no són l’única solució ni 
l’única resposta possible, d’entrada perquè no estan regulats, i l’Ajuntament no en 
demana regulació, ni matrícula, ni impost de circulació per a aquests vehicles, ni una 
assegurança d’accidents (els patinets generen molt risc a la mobilitat), cosa que el seu 
grup lamenta profundament, i observa que també hi ha motos i cotxes elèctrics, que no 
contaminen. 
 
Per acabar, reitera el compromís de BxCanvi de posar-se a disposició del Govern per 
continuar contribuint en allò que pugui a la governabilitat i sent una oposició 
constructiva i exigent. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) dona la benvinguda als regidors, consellers i 
totes les persones que estan veient aquesta sessió telemàtica, i expressa el condol de 
Cs a totes les famílies i persones que d’alguna manera s’han vist afectades per la crisi 
del coronavirus, així com l’agraïment a tots els professionals públics, privats i 
voluntaris. 
 
Assenyala que Cs sempre ha tingut la voluntat, també abans de l’estat d’alarma, de 
col·laborar amb el Govern proposant iniciatives per prevenir i per reforçar els serveis 
que ofereix l’Administració, i a l’inici de l’estat d’alarma li va facilitar un pla de xoc 
econòmic i social amb 57 mesures sanitàries, socials, de mobilitat, de transport, 
econòmiques i de promoció, que d’alguna manera van ser rebutjades. Concreta que 
les iniciatives anaven des d’ampliar el fons extraordinari d’ajuts d’emergència social, 
ajuts per garantir l’atenció a persones vulnerables, fins a la reducció dels impostos a 
famílies amb problemes o mesures per reactivar l’ocupació i donar suport al teixit 
productiu, i el seu grup esperava que el Govern Colau-Collboni acceptés aquest 
diàleg, però no va ser fins cinc setmanes després que va decidir convocar la taula de 
treball que sol·licitava la seva formació per iniciar el pacte de ciutat. Observa que de 
vegades s’ha de ser una mica humil i reconèixer les coses, i subratlla que no és 
moment per emprar ideologies, sinó per donar suport a les mesures que ajuden la 
gent, com estan fent tots, i, per tant, per treballar aquest pacte i comptar amb l’oposició 
per arribar a acords. En definitiva, és moment de demostrar que la política en 
majúscules està al costat del ciutadà. 
 
A continuació, comenta que el seu grup ha preguntat durant tots els plens al regidor 
què podia explicar sobre les desinfeccions i els ajuts, i sovint en qüestions de material 
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per a EPI, per a farmàcies i per a persones que tenen relació amb l’Administració s’ha 
arribat tard i el Govern es limitava a dir que ho miraria. D’altra banda, observa que no 
es tracta només de desinfecció de residències, i pregunta si el pla que s’havia 
d’implementar i que no estava encara a l’altura s’ha actualitzat i respondrà a tot l’abast. 
El seu grup opina que és necessari que s’implementi. 
 
Conclou que és necessari escoltar, corregir errors, enfortir encerts, col·laborar i fer un 
canvi en la gestió, i Cs ajudarà en aquelles mesures que estiguin al costat de les 
persones. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) envia el condol del seu grup a totes les 
víctimes del coronavirus en una situació en què, a més, molts familiars i molts amics 
no es poden acomiadar dels seus difunts, i agraeix la feina dels treballadors, sanitaris 
dels hospitals i dels CAP del districte, professionals de les residències i de les 
atencions domiciliàries, professionals del Districte, cossos d’emergència i de 
prevenció, treballadors dels mercats, serveis de neteja i de mobilitat, i totes les xarxes 
sobretot de veïns que treballen a l’Eixample per posar fi a aquest brot, així com als 
tècnics i treballadors de la casa —avui, gràcies a les noves tecnologies, els grups 
municipals poden desenvolupar la seva tasca d’impuls i control del Govern, en aquest 
cas, del regidor Jordi Martí. 
 
Dit això, exposa que aquests dies de confinament el seu grup s’ha reunit de manera 
virtual amb diferents sectors del districte, eixos comercials, entitats esportives, entitats 
de comerciants i de tota mena, i la gent està espantada: moltes persones ja noten la 
crisi econòmica i d’altres estan a punt de trobar-s’hi. Subratlla que les administracions 
han d’ajudar els ciutadans i acompanyar-los en tot allò que sigui possible. Amb aquest 
objectiu, el Grup Municipal de JxCat és present en el Pacte per Barcelona, que 
l’Ajuntament va crear fa una setmana per aprofitar tot el potencial que té la ciutat per 
superar la crisi del coronavirus i generar un nou impuls amb els agents de l’àmbit 
social, econòmic, educatiu, cultural, esportiu i científic amb una visió metropolitana. 
Indica que aquesta mesa del Pacte per Barcelona es marca com a objectiu formalitzar 
un acord definitiu al juliol com a màxim, amb mesures a llarg termini, i el seu grup ha 
considerat molt positiu ser-hi, com en totes aquelles iniciatives que puguin ajudar a 
reactivar l’economia. El Grup de JxCat, per tant, ha estat i està a disposició d’ajudar a 
superar la crisi del coronavirus donant suport a moltes de les mesures que el Govern 
municipal ha aprovat o està tirant endavant —en un altre context potser no ho hauria 
fet— i serà molt propositiu per aportar les seves iniciatives. 
 
D’altra banda, indica que en els plens que s’estan duent a terme, als deu consells de 
districte de la ciutat, el seu grup està defensant precs que reclamen mesures 
adaptades a característiques de cada territori, com ara ampliació d’horaris i 
freqüències i distribució d’elements d’autoprotecció per al transport públic. 
 
Subratlla que la crisi sanitària causada pel coronavirus ha provocat que en el conjunt 
de la ciutat, i també en tots els barris i districtes, s’estiguin vivint situacions molt 
excepcionals, i a mesura que, les properes setmanes i mesos, vagi avançant el 
desconfinament de la població i es vagi recuperant l’activitat econòmica, el transport 
públic de la ciutat serà cada cop més utilitzat per la ciutadania, tornaran les hores 
punta i es tornaran a omplir els autobusos. El seu grup entén que cal garantir la 
seguretat en la mobilitat tant per als treballadors com per als usuaris més vulnerables, 
sobretot persones de la tercera edat o persones que tenen patologies prèvies que es 
poden agreujar amb el coronavirus. 
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D’altra banda, el Grup Municipal de JxCat a l’Eixample demanarà que el Ple de 
l’Ajuntament creï una plataforma de venda en línia per promoure els comerços de 
proximitat de tots els districtes, una demanda del sector que ha liderat la presidenta 
d’aquest grup municipal i que s’està defensant en els deu consells de districte amb 
l’objectiu d’ajudar botigues i eixos comercials a digitalitzar l’activitat i oferir els seus 
productes des de casa, també amb ajudes a les botigues i a la restauració. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) envia el condol del seu grup a totes les 
persones que han perdut un ésser estimat, i dona les gràcies a totes les persones que 
han estat al peu del canó, els serveis sanitaris i els serveis essencials, també els de 
l’Ajuntament, de serveis socials, neteja i Guàrdia Urbana, que no han pogut estar 
confinats, sinó que han hagut d’estar treballant. Agraeix també l’esforç de la gent que 
s’està quedant a casa: moltes persones, entre les quals hi ha la majoria dels presents, 
no han pogut anar a treballar, i això també és força dur, si bé no tant com altres 
circumstàncies. Se suma al desig que aquesta sigui la primera i última sessió que 
s’hagi de fer telemàticament perquè es pugui tornar a la normalitat aviat. 
 
Dit això, posa de manifest que l’activitat institucional a l’Ajuntament es va reprendre a 
l’abril i ERC ja ha presentat dues proposicions en dos plenaris diferents. Concreta que 
en una demanava que es fes una taula de ciutat que aplegués tots els representats 
polítics i socials de Barcelona, en peu d’igualtat. Aquesta proposició es va aprovar i va 
acabar desembocant en el Pacte per Barcelona, del qual ha parlat el regidor, amb uns 
objectius molt clars: fixar una agenda per a la reactivació social, cultural i econòmica, i 
ajustar el model de ciutat a les noves condicions derivades d’aquesta crisi des del punt 
de vista urbanístic —avui en parlaran— i econòmic, que implica saber què cal reforçar 
a través del pressupost. 
 
A continuació, qualifica d’una mica contradictori un comentari del company de 
BxCanvi, que d’una banda ha dit que cal mirar endavant i cooperar, i d’altra banda ha 
dit que la gestió de la Generalitat era inhumana i l’actuació de l’Ajuntament, magnífica. 
 
En aquest punt, la sessió s’atura dos minuts per als aplaudiments de les vuit, després 
dels quals el portaveu del Grup Municipal d’ERC reprèn la paraula.  
 
Comenta que algunes de les propostes que s’han fet aquests dies en els plenaris que 
s’han convocat han estat relacionades amb temes socials. El seu grup considera que 
cal tornar als nivells de serveis presencials i d’oficines anteriors a la crisi de la COVID, 
ja que, si no, al final serà pitjor el remei que la malaltia. També està d’acord amb 
l’habilitació d’un telèfon gratuït i que es doti Serveis Socials de més personal, atesos 
els mesos —probablement anys— que vindran com a conseqüència de la crisi 
econòmica. 
 
Observa que una de les «propostes estrella» ha estat la pacificació permanent 
d’alguns eixos. Respecte d’això, expressa l’opinió del seu grup que en relació amb la 
lluita contra la COVID el que es planteja podria ser fins i tot insuficient, perquè espais 
com els que s’han comentat de la ronda Universitat també serien susceptibles 
d’aglomeracions i, per tant, de ser pacificats. En canvi, celebra que els espais que hi 
ha i que són permanents, com ara els carrers Consell de Cent i Girona, després de 
tants anys de debat i de processos participatius per fi siguin una realitat. Afegeix que 
cal que hi hagi un pressupost al darrere i que els propers anys acompanyin per a la 
millora de l’espai urbà que quedarà després d’aquestes actuacions. 
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A continuació, pregunta, respecte als laterals de Gran Via i de Diagonal, com 
s’efectuaran els girs cap a la dreta o cap a l’esquerra en els casos en què hi ha carril 
bus. Observa que una cosa bona que tenia el lateral era que permetia fer girs sense 
molestar el carril bus i ara, en canvi, si hi ha girs, s’haurà de fer des d’aquest carril. 
 
Per acabar, pregunta quan està previst que finalitzin les obres de l’escola Entença — 
en part s’ha respost, però no sap si ho ha entès tot bé— i, per tant, que es faci el 
trasllat, i demana que aquest trasllat sigui parlat amb la comunitat educativa perquè 
molesti com menys millor les classes i el programa de l’escola. 
 
La presidenta comenta, abans de donar pas al segon torn, que tothom va molt just de 
temps, de manera que s’intentarà ser una mica flexibles amb tothom, però demana un 
intent de contenció per no allargar en excés aquesta part. 
 
El regidor del Districte diu al Sr. Cuscó que les respostes a algunes de les preguntes 
que ha plantejat requereixen un detall que fa que es pugui equivocar, de manera que 
es facilitaran, amb tots els detalls, més endavant. 
 
Dit això, dona les gràcies als grups municipals i comenta que, sense entrar en 
comparacions amb altres administracions, està content de com ha respost 
l’Ajuntament a l’epidèmia. Entén que la resposta ha estat positiva, i a l’enquesta 
ciutadana que diàriament recull l’evolució de l’opinió, l’Ajuntament continua al 
capdavant en valoració positiva dels ciutadans de Barcelona respecte a la resta 
d’administracions. Està convençut que aquesta valoració en part es deu a l’oferiment i 
la disponibilitat que hi ha hagut per part dels grups per treballar tots plegats. Subratlla 
que, si bé la ideologia és importantíssima, perquè dibuixa els projectes polítics de 
cadascú —ell no pensa renunciar-hi de cap manera i considera que ningú no ha de 
renunciar als anhels i a la seva manera de veure el món—, en moments en què 
l’emergència és el primer, és important respondre-hi junts. Per això, entén que els 
acords no són d’un o d’un altre, i es continuarà buscant el punt mig que pugui posar 
d’acord a tothom, ja sigui en relació amb les terrasses, la reactivació econòmica, 
repensar la ciutat o fer una escola com en el cas d’Entença, les obres de la qual 
finalitzaran per Nadal, i amb la comunitat educativa es decidirà si el trasllat es fa 
aprofitant les vacances de Nadal o bé al setembre del curs següent. Observa que 
aquest és un debat que caldrà tenir amb ells, tota vegada que l’escola provisional que 
tenen ara s’haurà d’ampliar lleugerament per poder-los acollir, però això es discutirà 
amb ells i es prendrà la decisió quan correspongui. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) dona les gràcies al regidor per la 
resposta i per l’informe. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) posa de manifest que tant l’OMS com 
UNICEF han donat una sèrie de pautes per fer una tornada a les escoles adient, entre 
les quals hi ha el fet de tenir, abans de començar, una desinfecció i un procediment de 
neteja establert i assegurant que s’estan produint aquests procediments de neteja, i 
s’ofereix a facilitar aquest informe perquè contribueixi a fer que l’inici del curs, en el 
moment que es faci, es faci amb les condicions més òptimes. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) esmenta l’acord municipal al qual va arribar el 
Govern —en va informar fa dos dies— amb el Gremi de la Restauració de la ciutat de 
Barcelona, pel qual permetrà, davant la crisi sanitària que ha provocat la irrupció del 



  
 
Districte de l’Eixample  

 
 

15 
 

coronavirus, que els bars i restaurants puguin aprofitar al màxim les seves terrasses. 
Comenta que el seu grup ha votat a favor de l’acord i ha estat molt proactiu, celebra la 
rectificació del Govern i espera que estigui llest per al moment d’obrir. 
 
Pel que fa a la intervenció del regidor, el seu grup valora positivament les actuacions 
dutes a terme (desinfeccions, tests, models de protecció, etc.) i hi dona suport 
plenament. 
 
Per acabar, diu al regidor, una persona de pes a l’Ajuntament, que, a parer del seu 
grup, el Pacte per Barcelona ha de ser útil i ha d’escoltar a tothom, però a la primera 
reunió faltava molta gent. D’altra banda, entén que cal prendre mesures amb urgència, 
però els grups de treball no es constituiran fins a la novena setmana i tothom ha fet 
propostes excepte el Govern municipal, que és qui ha d’agafar aquest lideratge. 
 
El regidor del Districte comenta que l’Ajuntament té la capacitat de treballar amb 
tothom renunciant a coses —espera que tothom estigui disposat a fer alguna renúncia 
a favor de l’acord— i avançant-se als esdeveniments, com ha fet en els moments més 
complicats de l’emergència i com farà en la fase de reactivació. 
 
A continuació, posa de manifest que ja s’han gastat molts diners. Per exemple, en el 
terreny de l’emergència social s’han gastat més de 8 milions d’euros que no estaven 
pressupostats; en el terreny de modificar la ciutat, actualment s’estan invertint gairebé 
5 milions; l’acord de terrasses en els pressupostos municipals costarà 6 milions, i ja 
s’estan implantant les mesures per a cultura que es van anunciar. Entén que tothom 
voldria que es fes més —el Govern farà tot el possible—, i observa que demà en el 
grup de pressupost, amb tots els grups, caldrà veure de quina manera es poden 
aconseguir el màxim de recursos per poder fer front a l’emergència en totes les seves 
dimensions. 
 
Tot seguit, manifesta el desig que el Pacte els permeti ser el marc perquè es comparin 
totes aquestes decisions per al conjunt d’agents de la societat civil barcelonina, molts 
dels quals han estat encantats de participar-hi; ara ja s’estan convocant les reunions 
dels grups i espera que s’hi sumin totes aquelles entitats que d’una manera o d’una 
altra vulguin comprometre’s amb el futur de la ciutat. 
 
Clou la intervenció tornant a donar les gràcies a tothom. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposicions/declaracions de grup 
 

D.1.1. Grup Municipal ERC. 
 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de l’Eixample, conjuntament 
amb les respectives regidories competents: 
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 
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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. 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. 

 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) evidencia que les empreses i els 
comerciants s’han vist afectats per problemes de liquiditat o solvència a causa de la 
crisi que estem vivint, de paralització de l’economia, i els comerciants han hagut de 
pagar uns locals i assumir unes despeses que en la majoria de casos s’han hagut de 
pagar i la llei no permet estalviar-s’ho d’alguna manera. Com a màxim, en el cas que 
un comerç estigués llogant un local d’un gran propietari, de més de deu locals, se li 
permetia una moratòria en el pagament del lloguer, però en cap cas se li perdonava. 
 
Davant d’aquesta situació, i amb la convicció que cal reforçar les ajudes i la 
col·laboració amb el sector del comerç, el seu grup presenta aquesta proposició, que 
vol que el Districte i les regidories competents (Comerç i Hisenda) col·laborin de 
manera coordinada perquè no es perdi la funció social del comerç des del punt de 
vista de la seguretat, la cohesió, etc., i es pugui aturar el cop d’aquesta crisi i d’aquests 
deures que han hagut d’assumir els comerciants i les pimes malgrat que l’activitat 
estigués aturada. 
 
Especifica que la proposició demana, en primer lloc, que s’identifiqui quin és l’estat 
dels establiments que hi ha al districte i que veuen amenaçada la seva supervivència; 
en segon lloc, que es mediï entre propietaris i llogaters —els que ho tenen més difícil—
perquè els propietaris entenguin que és un moment difícil per a les persones que tenen 
un comerç i que les moratòries o el fet de perdonar una part del lloguer permetria la 
conservació de llocs de treball i la continuïtat del negoci; en tercer lloc, que s’assessori 
des de l’Ajuntament en tot el que es pugui en matèria de quins ajuts hi ha, tant de 
l’Ajuntament com d’altres administracions, i de les normatives vigents, que canvien 
contínuament (per exemple, diumenge fins a sis hores abans de les dotze de la nit no 
se sabia quines eres les disposicions generals per obrir); en quart lloc, que es creï un 
marketplace (aquests dies, els comerços que no estaven preparats des del punt de 
vista digital no han pogut vendre, mentre que Amazon s’ha fet d’or) perquè el comerç 
pugui vendre també per internet —pel que té entès, se n’està creant un en l’àmbit 
català, i si els comerciants estan contents amb aquesta plataforma, no caldria fer-la a 
Barcelona, però sí garantir-hi les adhesions, etc.—; en cinquè lloc, que s’implementi la 
taxa Amazon per a les empreses que no fan la funció social del comerç i que, en canvi, 
s’enriqueixen mentre omplen de cotxes la ciutat; en sisè lloc, que es garanteixi la 
viabilitat de les associacions, que aquests dies no tindran ingressos perquè els 
comerciants no poden pagar les quotes; en setè lloc, que es reforci la campanya de 
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suport al comerç per conscienciar la ciutadania de la importància que té el comerç i 
que tothom es bolqui a comprar al comerç de la ciutat. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) comenta que, si bé la proposició d’ERC 
té algunes similituds amb la que presenta el seu grup, com ara el suport al comerç de 
proximitat, la identificació dels comerços més vulnerables per protegir-los o 
acompanyar-los i la creació d’un marketplace, el seu grup entén que traspua una 
voluntat massa intervencionista que no pot compartir. 
 
Explica que, en primer lloc, la proposició demana que el Districte mediï entre 
propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial, i, si bé 
comparteixen l’objectiu de mantenir els comerços, consideren que la forma de fer-ho 
no és l’adient, ja que l’Administració pública no ha de fer de mediadora entre dos 
privats, funció que correspon als mediadors professionals i als advocats. En segon 
lloc, no poden donar suport a la proposició pel punt cinc —aquest és l’element de 
discrepància principal—, que sol·licita instar el Govern municipal a implementar una 
taxa d’ocupació de l’espai públic a les grans empreses de comerç electrònic de 
repartiment a domicili, mesura clarament dirigida contra Amazon i altres empreses del 
mateix estil. El Grup de BxCanvi no entén que un partit polític vulgui perjudicar 
directament una empresa o que les administracions hagin de perjudicar una empresa 
en concret. D’altra banda, la creació de noves taxes o impostos també va directament 
en contra de la creació de riquesa i de llocs de treball, i el seu grup municipal estarà 
sempre en contra d’apujar impostos o de crear-ne de nous. Està segur que el 
proposant actua amb bona fe, però oblida que Amazon dona feina a moltíssims 
ciutadans de Barcelona i de l’Eixample. 
 
Pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) posa de manifest que el seu grup, a favor de 
donar suport a les iniciatives que busquen salvar i potenciar el comerç de proximitat, a 
l’inici de la crisi va presentar un pla amb 57 mesures, moltes de les quals anaven 
encaminades a ajudar el comerç de proximitat, ja que preveia que seria un dels 
sectors més afectats, i està d’acord amb l’esperit global de la proposició, però no amb 
els punts 5, 6 i 7. 
 
Explica que la proposició planteja la implementació d’una taxa d’ocupació de l’espai 
públic a les grans empreses de comerç electrònic (taxa Amazon), mentre que el grup 
proposant ha acceptat suprimir-ne la part que parlava de la col·laboració privada per 
patrocinar les quotes d’alguns comerços que no poguessin pagar a les associacions 
comercials, cosa que posava en risc l’existència dels mateixos eixos, i aquesta era la 
part de la proposició que més agradava al seu grup, que entén que la col·laboració 
publicoprivada és essencial, i potser ara ho és més que mai. Subratlla que el que 
interessa és ajudar a la reactivació del comerç i no estar pendents d’imprimir a les 
propostes la ideologia del Govern municipal. 
 
A continuació, afirma que el Grup de Cs és conscient de la gran tasca que duen a 
terme les associacions i els eixos comercials per dinamitzar el comerç dels barris, una 
tasca imprescindible, però troba a faltar en la proposició que es tingui en compte tot el 
comerç. Per exemple, no es tenen en compte els comerços que no estan associats, 
com és el cas de la majoria de restauradors, els que estan allunyats dels eixos 
comercials o els que són regentats per persones d’origen migrat. Observa que potser 
seria un bon moment perquè l’Ajuntament, amb la col·laboració publicoprivada, 
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subvencionés les quotes d’aquests comerciants perquè poguessin associar-se i 
conèixer la gran tasca que desenvolupen els eixos i les associacions comercials. 
 
En darrer lloc, indica que, si bé el seu grup no està d’acord al cent per cent amb el que 
demana la proposició, està convençut que aquest és un moment per remar tots en la 
mateixa direcció i assolir acords transversals. Per això, hi vota a favor. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) comenta que el seu grup coincideix en 
el plantejament d’aquest ple i de la conversa en línia, que també entra dins la proposta 
que presenta aquest grup, i hi ha molts eixos comercials que ja han expressat el seu 
desig de treballar en aquesta línia, però no es pot oblidar que, encara que l’Ajuntament 
i el Govern de la Generalitat adoptin les mesures adients, cal que el Govern de l’Estat 
també faci la seva feina, i les mesures econòmiques que ha fet fins ara són totalment 
insuficients. Subratlla que fa setmanes que es posa de manifest que cal donar liquiditat 
als autònoms i a les pimes i que molts negocis estan sense ingressos i continuen 
pagant lloguers, IVA, IRPF, autònoms, etc. Observa que totes les administracions han 
de posar en marxa tots els mecanismes possibles, però l’Estat hi té una gran 
responsabilitat. Per això, demana al Govern del Districte que sigui exigent també amb 
el Govern de l’Estat. 
 
D’altra banda, assenyala que el seu grup coincideix que amb la transacció sobre 
l’ajuda publicoprivada, la proposta perd: JxCat està molt a favor d’aquesta 
col·laboració i considera que, en un moment de necessitat com aquest, totes les 
ajudes són poques, però, malgrat aquest punt de discrepància i algun altre element 
que tampoc no li encaixa gaire bé, dona suport a la proposició. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) observa que és gairebé impossible donar 
compliment al primer punt de la proposició, que demana un seguiment detallat de la 
situació de tots els establiments comercials del districte, atès que no hi ha interlocució 
individualitzada amb tots ells. 
 
Assenyala que, de moment, quan Barcelona ni tan sols ha passat de la fase 0, no es 
pot saber la repercussió que tindrà aquesta crisi; se’n poden intuir les conseqüències a 
partir de les informacions que faciliten les associacions de comerciants, però aquestes 
apleguen només una part dels comerços. De tota manera, el Districte, quan la situació 
ho permeti, intentarà fer un mapa dels comerços del districte per tenir una informació 
més detallada i actuar en conseqüència. 
 
Pel que fa a la mediació entre propietaris i llogaters de locals comercials, informa que 
l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, en col·laboració amb el 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), ha posat en marxa un servei gratuït 
d’orientació jurídica i mediació per assessorar en la negociació temporal de les 
condicions dels contractes de lloguer de locals i oficines, un servei que entrarà en 
funcionament l’11 de maig i permetrà que les parts puguin renegociar les condicions 
de contracte, amb acords que poden suposar la reducció temporal del lloguer. En els 
casos en què no s’assoleixi un acord per donar resposta als comerços i empreses que 
hagin de buscar un nou local, l’OAE amplia el seu servei per garantir que puguin trobar 
un local i mantenir l’activitat. 
 
Quant a la informació al comerç sobre els ajuts i les normatives, indica que des del 
primer moment l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample, en coordinació amb la 
Direcció de Comerç, està oferint a les associacions comercials informació actualitzada 
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respecte a ajuts, subvencions, normatives i recomanacions sanitàries i organitzatives 
que s’han dissenyat per tal de fer front a la crisi, un assessorament que també es pot 
trobar a l’Oficina d’Atenció Empresarial de Barcelona Activa i als diversos canals i 
xarxes socials de l’Ajuntament, que faciliten informació sobre ajudes tant de 
l’Ajuntament com de la Generalitat i de l’Estat. 
 
Pel que fa al marketplace, informa que ja s’han iniciat converses tant amb la Fundació 
Barcelona Comerç com amb Barcelona Oberta, entitats que apleguen gairebé la 
totalitat d’associacions i eixos comercials de Barcelona, però no és una tasca gens 
fàcil, atès el grau de complexitat tècnica i jurídica que requereix un projecte d’aquest 
estil. Posa èmfasi en el fet que és un projecte molt complex i s’ha de fer bé, però 
assegura que el Districte, que entén la necessitat de crear aquesta plataforma de 
marketplace, prestarà tota la col·laboració que sigui possible perquè el projecte es 
dugui a terme. 
 
Respecte a la taxa d’ocupació de l’espai públic a les grans empreses de comerç 
electrònic, assenyala que aquest tema s’ha tractat a diferents comissions d’Economia i 
Hisenda i també amb el Grup d’ERC es va arribar a un acord per constituir un grup de 
treball que elaborés una proposta per implantar l’any 2021, però, a causa de l’estat 
d’alarma i de tota la situació, aquest grup està interromput. A més, en aquests 
moments el petit comerç utilitza el comerç electrònic com a eina per sortir de la crisi, 
de manera que qualsevol taxa que s’implanti a partir d’aquest moment ha de ser 
estudiada molt acuradament abans d’implantar-la. 
 
A continuació, explica que s’estan prenent mesures encaminades a fer que les 
associacions puguin disposar al més aviat possible de fons públics que rebin 
mitjançant subvencions per tal que puguin continuar prestant la seva tasca, tan 
important, i s’han flexibilitzat els criteris de justificació de les subvencions. D’altra 
banda, s’ha donat visibilitat a totes les iniciatives que porten a terme els eixos 
comercials del districte als canals, xarxes i webs municipals. D’aquestes iniciatives, en 
destaca i lloa les d’atenció a la gent gran i la priorització de l’atenció a persones 
vulnerables. Afegeix que als canals municipals s’ha ofert informació sobre els 
establiments que romanen oberts i que presten els seus serveis amb comanda prèvia, 
i posa en relleu la iniciativa de «botigues obertes», que també ha estat publicitada als 
webs municipals. 
 
Per acabar, expressa el vot favorable del Govern, que està en sintonia amb la 
proposició. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) agraeix que Cs, JxCat i el Govern hagin 
donat suport a la proposició tot i no compartir-ne tots els punts. 
 
Respecte a la taxa Amazon, explica que el seu grup considera que val la pena 
implementar-la perquè entén que Amazon no fa la funció social que fa el comerç 
tradicional pel que fa a la seguretat, a donar vida als carrers, etc., sinó que és un 
magatzem fora de la ciutat amb furgonetes que, en un moment en què el que cal és 
reduir els desplaçaments, van fent voltes per la ciutat per portar un bolígraf o una 
llibreta a una casa, i això no és gaire funcional i cal repensar-ho i, si s’està ocupant 
l’espai públic sense aquesta funció social, cal que d’alguna manera es pagui aquesta 
taxa. 
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D’altra banda, opina que el petit comerç s’ha de digitalitzar, però probablement mai no 
basarà la major part del seu negoci en la venda en línia, com sí que fa Amazon, i el 
que el seu grup va proposar a Casa Gran era que aquesta taxa s’apliqués als que 
bàsicament fan el seu negoci en línia, de manera que no s’aplicaria a un comerç que 
comencés a fer venda en línia i hi comercialitzés un 20% o un 30% del total. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) insisteix que el seu grup no està d’acord amb la 
taxa Amazon i observa que el que es podria demanar a aquestes empreses és que 
fossin més responsables ecològicament en relació amb la paqueteria i el transport. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) insisteix que totes les administracions 
han d’oferir el màxim acompanyament perquè tanqui el menor nombre de negocis 
possible, i diu que, a parer seu, totes les mesures que es prenguin en aquest sentit 
són positives. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 22 vots a favor i 1 en contra. 
 

D.1.2. Grup Municipal JxCat. 
 

El Consell Municipal del Districte de l’Eixample 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 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. 

 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) indica que aquesta proposició va en la línia del 
que s’ha estat parlant durant aquesta sessió i reflecteix la profunda preocupació del 
seu grup pel comerç barceloní, en aquest cas, de l’Eixample, que no està sent gaire 
acompanyat i se l’està ajudant tard. Davant d’aquesta situació, insten el Govern del 
Districte a crear de forma immediata i en coordinació amb la resta de districtes una 
plataforma en línia per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i 
eixos del districte que aplegui totes les iniciatives de venda en línia que han anat 
sorgint i que esdevingui el portal de referència del comerç de proximitat al districte. 
 
Esmenta el cas de Reus, que des del 16 d’abril té un portal, compradesdecasa.cat, on 
el comerç de proximitat pot canalitzar les seves vendes. El seu grup entén que una 
ciutat com Barcelona, que és capital, no pot quedar-se enrere en totes aquestes 
iniciatives, i que, si bé és positiu que es creï un portal en l’àmbit de Catalunya, 
Barcelona té prou entitat per tenir-ne un de propi. 
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A continuació, subratlla que caldria dur a terme les accions d’acompanyament 
necessàries perquè tots els comerços que ho volguessin poguessin adherir-se a la 
plataforma, per arribar fins a la botiga més petita perquè tothom se’n pugui sortir i que 
la plataforma sigui una eina per ajudar el màxim de gent possible. D’altra banda, 
caldria destinar recursos a eines de màrqueting en línia per tal de fer saber als veïns i 
veïnes del districte que poden seguir comprant a domicili als comerços del barri. 
Subratlla que el món que ve és digital i el Districte ha d’acompanyar i ajudar el petit 
comerç de la ciutat (concretament, del districte) a fer el pas digital. 
 
En darrer lloc, assenyala que caldria generar una línia de subvencions destinada al 
comerç i la restauració per ajudar en la compra d’EPI i la instal·lació de mesures de 
seguretat i higiene a tots els establiments que tindran atenció al públic un cop puguin 
obrir, un punt vital per a la seguretat i perquè el petit comerç es pugui guanyar la vida 
amb seguretat i amb higiene. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, 
que està d’acord amb tots els punts de la proposició, que és pràcticament idèntica a la 
que exposarà després, sobretot pel que fa a la digitalització i l’e-commerce dels 
comerços de proximitat del districte, així com amb relació a les ajudes que s’han de 
donar als comerços per superar els efectes de la crisi actual. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, que 
entén que la proposició planteja una oportunitat molt important i considera que les 
subvencions poden ajudar molt. D’altra banda, troba molt adient que es faciliti el 
material de protecció a persones del petit i mitjà comerç. 
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) posa de manifest que totes les forces 
polítiques estan preocupades per la situació tan greu que estem vivint i per les 
conseqüències que estan tenint i tindran el confinament i l’estat d’alarma de la COVID-
19 en diferents sectors empresarials, preocupació que queda palesa en totes les 
proposicions que s’han presentat en aquesta sessió. (so deficient) 
 
Tot seguit, assenyala que un dels sectors més afectats és, sense cap mena de dubte, 
el comerç dels barris, i vota a favor de la proposició, que el seu grup comparteix. Entén 
que la voluntat del Govern del Districte també coincideix amb la de la proposició i que, 
si les mesures que recull es duen a terme de forma diligent, al més aviat possible, 
entre tots poden ajudar el comerç de proximitat, un sector molt important, 
imprescindible, al districte. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) subratlla, respecte a la creació d’un 
marketplace i l’acompanyament que necessiten els comerços, que aquests estan 
acompanyats des de fa temps. Afegeix que ja es van iniciar converses amb la 
Fundació Barcelona Comerç i amb Barcelona Oberta, entitats que apleguen gairebé la 
totalitat d’associacions d’eixos de Barcelona, i que, com ja ha assenyalat en la 
proposició d’ERC, la creació d’aquesta plataforma és complexa tècnicament i 
jurídicament, i el Govern la vol desenvolupar perquè la considera necessària —ja hi 
està treballant—, però ho vol fer amb totes les garanties i sense deixar ningú enrere. 
 
Remarca, però, que el marketplace serà una eina més per a la recuperació del 
comerç, però la verdadera recuperació vindrà de la clientela presencial, la que vagi a 
comprar a les botigues i a consumir a bars i restaurants, així com de totes les mesures 
que es facin per dinamitzar el comerç i la restauració. D’altra banda, observa que no 
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es pot disposar de manera immediata d’una eina d’aquest estil, ja que, a banda de les 
qüestions tècniques i jurídiques esmentades, cal el consens de tots els participants, 
començant per l’acord entre les entitats i els eixos que s’hi vulguin adherir. 
 
A continuació, recorda que en l’àmbit del districte ja hi ha un precedent: es va crear la 
plataforma Compra Eixample, que va servir com a espai de treball comú, especialment 
en el camp de la digitalització del comerç, i va ser formada per diverses associacions 
comercials del districte, però un dels seus objectius era la creació d’un canal de venda 
en línia dels comerços associats i al final no va funcionar. Entén que ara els 
comerciants, comerciantes, usuaris i usuàries en general estan més conscienciats, i el 
Districte de l’Eixample col·laborarà amb les associacions perquè aquest marketplace 
funcioni de veritat. 
 
Quant als recursos i les eines de màrqueting perquè les veïnes i els veïns puguin 
seguir comprant a domicili, assenyala que a tots els canals de comunicació, xarxes 
socials i pàgines web municipals hi ha el projecte de Botigues Obertes, on es pot 
trobar la llista d’establiments que continuen oberts al públic i adapten la seva oferta i 
els seus productes a altres canals de venda (en línia, mitjançant atenció telefònica o 
WhatsApp, etc.). 
 
Pel que fa a la compra d’EPI, explica que la Direcció de Comerç treballa amb les 
principals entitats comercials perquè siguin capaces de crear una central de compres 
que pugui garantir la distribució d’EPI als comerços a un preu competitiu. 
 
Per acabar, expressa el vot favorable dels dos grups del Govern a la proposició, que, 
com la d’ERC, va en sintonia amb el treball que ja està fent. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) agraeix les intervencions i celebra el consens 
generat per la proposició. 
 
Tot seguit, comenta que, malgrat la complexitat de desenvolupar l’eina que es 
demana, cal tenir en compte que municipis més petits ja ho han fet, i que, si s’hagués 
fet amb antelació, el cop que han representat l’estat d’alarma i el confinament s’hauria 
esmorteït molt més. D’altra banda, entén que, si bé el fet que Barcelona sigui més gran 
que els municipis que ja han desenvolupat aquesta eina pot fer que aquest 
desenvolupament sigui més complicat, també fa que tingui molts més recursos. 
Afegeix que, quan el Govern demostra que vol tirar endavant una iniciativa, hi posa els 
mitjans i les ganes. 
 
Per acabar, es mostra d’acord amb l’afirmació que la solució és que la gent vagi a 
treballar i pugui anar a comprar, però subratlla que cal fer-se a la idea que la COVID-
19 marca un abans i un després, i el fet de crear una plataforma en línia de venda per 
al petit comerç és una inversió de futur per a la ciutat, per a les classes mitjanes i per 
als llocs de feina que ara mateix estan en perill. 
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) explica que el seu grup vota a favor de la 
proposició perquè està d’acord amb les mesures que planteja, que van en la línia de 
les que ha presentat aquest grup en la seva proposició i que tenen com a objectiu 
principal ajudar el comerç del districte en un moment tan difícil com l’actual. No dubta 
que la voluntat del Govern del Districte és la mateixa i que, si aquestes mesures es 
porten a terme de manera diligent, al més aviat possible, entre tots podran ajudar el 
comerç de proximitat, un sector molt important, imprescindible, per al districte. 
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La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) confirma que el Govern té voluntat de fer les 
coses i de fer-les bé, i insisteix que Barcelona és una ciutat molt complexa i no es pot 
comparar amb Reus, com tampoc no es podran comparar les plataformes de l’una i de 
l’altra. 
 
Conclou que cal desenvolupar bé la plataforma, de la manera més acurada possible. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) agraeix el compromís del Govern i de tots els 
grups amb el comerç i diu a la Sra. Pallejà que el seu grup estarà atent al 
desenvolupament de la plataforma, que té ganes de veure. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb tots els vots a favor (23). 
 

D.1.3. Grup Municipal Cs. 
 

1.- Elaborar un pla d’impuls i reactivació social i econòmica del districte de 
l’Eixample adaptat a les necessitats dels ciutadans i dels sectors productius 
afectats per tal de minimitzar l’impacte negatiu de la COVID-19 sobre la situació 
social i l’economia del districte que inclogui el reforç dels ajuts per als sectors 
més afectats. 
 

a) Que per a l’elaboració d’aquest pla es crearà una comissió 
específica i permanent sobre la COVID-19 composta per agents 
econòmics i socials, el Govern municipal i tots els grups polítics que 
formen el Consell del Districte amb l’objectiu d’establir les línies 
d’actuació davant les necessitats dels col·lectius que s’han vist 
afectats per la pandèmia, com ara els comerciants o els 
restauradors. Que un cop es constitueixi la Comissió, tan aviat com 
sigui possible, es reunirà, en un principi, com a mínim 
setmanalment per elaborar el pla esmentat amb l’objectiu de buscar 
el màxim consens possible entre tots els agents implicats. 
 

b) Que per elaborar aquest pla caldrà adaptar i reformular el Pla 
d’acció del districte (PAD), així com el Pla de barris i el Pla 
d’inversió municipal (PIM), adaptant-los a la nova situació sorgida a 
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. 

 
c) Que aquest pla, a través de la seva comissió específica i 

permanent, establirà, amb el màxim consens possible, les mesures 
necessàries en l’àmbit social i econòmic, com ara: 

- Mesures socials i sanitàries: prevenció, desinfecció de carrers, 
residències, atenció a gent gran, col·lectius vulnerables i de risc, 
etc. 

- Mesures econòmiques: impostos, taxes, preus públics, 
bonificacions, línies de subvencions, ajuts econòmics directes, 
assessorament als comerciants, restauradors, etc. 

 
2.- Que per a l’elaboració d’aquest pla d’impuls i reactivació social i econòmica 
del districte de l’Eixample i la consegüent comissió específica i permanent es 
dotarà una partida econòmica procedent del fons de contingència previst en els 
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pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona aprovats per a l’exercici 2020. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) explicita que aquesta proposició demana la 
creació d’un pla d’impuls i reactivació social i econòmica del districte adaptat a les 
necessitats dels ciutadans i dels actors productius afectats per l’impacte de la COVID, 
per a l’elaboració del qual entén que és bàsic crear una comissió específica i 
permanent sobre la COVID-19 que estigui composta per agents econòmics i socials i 
per tots els grups municipals, així com adaptar i reformular el Pla d’actuació del 
districte, el Pla de barris i el Pla d’inversió municipal. Afegeix que aquest pla, a través 
de la comissió específica, haurà d’establir mesures preventives, com ara de 
desinfecció en residències i d’atenció a persones vulnerables, i que, a parer del seu 
grup, la dotació econòmica per a l’elaboració del pla hauria de procedir del fons de 
contingència previst als pressupostos aprovats enguany. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, 
que, en línies generals, comparteix la proposició. 
 
Especifica que el Grup de BxCanvi considera molt necessari que s’elabori un pla 
d’impuls i reactivació social i econòmica per la crisi de la COVID, una mesura que va 
en la línia del pla «Autònom, rellançat!» que va proposar el seu grup i que va ser 
aprovat amb el suport de tots els grups a Casa Gran. 
 
Entén també que la creació d’una comissió específica per tractar el tema és adient i 
s’ajusta als plantejaments que ja ha fet aquest grup i, per descomptat, l’Ajuntament 
conjuntament també amb la Generalitat (comitès i comissions permanents). 
 
D’altra banda, opina que aquesta proposició de Cs és un complement del Pacte per 
Barcelona, i està molt d’acord que això ha de comportar necessàriament la 
reformulació del PAD i del PIM. 
 
El Sr. Gabriel Morcillo i Figueras (GMJxCat) comenta que el seu grup des de l’inici 
de la crisi ha dit que només ens en sortirem si hi ha un diàleg sincer entre tots els 
grups polítics, si aquests col·laboren amb el teixit social i empresarial, parlen i escolten 
la gent, són generosos i, sobretot, són realistes, per exemple pel que fa a uns 
pressupostos que ja no serveixen, un PAM que tampoc no servirà i unes inversions 
que caldrà canviar tenint en compte que ara l’objectiu principal és salvar els ciutadans, 
les empreses i els autònoms, i cal dedicar tots els esforços en aquesta línia. Indica que 
en tot això el seu grup està totalment d’acord amb Cs, però entén que també cal ser 
realistes pel que fa a com s’han de fer les coses: n’hi ha que no les pot fer el Districte i 
de manera assembleària, com ara decidir les taxes, les bonificacions o els impostos 
que cal adaptar o canviar, i fer-ho bé és una obligació. 
 
Insisteix que és una obligació moral i ètica reiniciar, recuperar i reinventar la ciutat de 
la millor manera possible, i explica que per això, tot i compartir el fons de la proposició, 
el seu grup hi vota en contra. 
 
La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) assenyala que el seu grup comparteix el sentit 
de la proposta (cal un pla de mesures urgents per fer front a l’emergència social i 
reactivar socialment i econòmicament el districte), però considera que les mesures que 
es demanen sobrepassen les competències del Districte: d’una banda, és la taula de 
ciutat per encarar la crisi post-COVID la que ha de servir per establir les línies 
d’actuació que s’esmenten a la proposició; d’altra banda, si el pressupost del 2020 ha 
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quedat desfasat per les conseqüències de la crisi del coronavirus, més que agafar 
partides del fons de contingència el que cal és refer totalment el pressupost d’acord 
amb les prioritats i necessitats actuals. Per això, el seu grup s’hi absté. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) agraeix la presentació de la proposició, el 
fons de la qual el Govern comparteix, ja que considera que en moments excepcionals 
calen grans consensos i majories, i és el que desitja. Opina, però, que a les mesures 
proposades hi ha incongruències, no en els objectes de debat que proposen, sinó en 
les competències per desenvolupar-los, que no corresponen al Districte, i no veu 
viable aprovar mesures que sap que no es podran tirar endavant des del Districte. 
 
Dit això, posa en valor el Pacte per Barcelona, un pla d’impuls i reconstrucció social i 
un marc per al diàleg que hi ha d’haver, i subratlla que el Govern considera que no 
s’han de crear estructures paral·leles, motiu pel qual vota en contra de la proposició. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) diu que, si bé és cert que algunes accions 
correspondrien més a Casa Gran, adaptar i reformular el Pla d’actuació del districte i 
crear una comissió que d’alguna manera pugui dur a terme les mesures exposades hi 
aportaria concreció, seria possible i és una qüestió de voluntat. Per tant, el seu grup 
opina que, un cop més, la ideologia ha passat per davant del sentit de la proposició. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) manifesta sorpresa pel fet que la majoria 
de grups s’oposin a aquesta proposició o s’hi abstinguin adduint que es parla d’un 
tema que sobrepassa les competències del Districte. El seu grup pot entendre que 
això en part és així, però opina que en realitat són coses complementàries: el que 
planteja la proposició forma part del Pacte per Barcelona i és complementari, i que 
s’aprovi aquesta proposició és qüestió de voluntat i actitud. 
 
La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) diu al conseller de Cs que el Govern entén que 
a la taula de ciutat ja es treballarà per millorar la ciutat en aquesta situació en la línia 
del que demana la proposició, de manera que amb aquesta taula és suficient. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) diu al Sr. Sánchez que el Govern no vota en 
contra de la proposició per ideologia, sinó per posar en valor el Pacte per Barcelona, 
acordat fa menys de quinze dies i on estan representades totes les formacions 
polítiques de l’Ajuntament, a més d’agents socials, econòmics, cívics, culturals, 
educatius i esportius, una taula de ciutat on, a més, s’ha pactat crear quatre grups de 
treball específics (economia, model urbà, social i cultural, i internacional i esportiu), on 
es podran sumar les propostes que surtin d’arreu de la ciutat. Per això, com ja han dit, 
consideren innecessari el que planteja aquesta proposició. No obstant això, el Govern 
agraeix la predisposició del grup proposant, així com de la resta, per treballar 
conjuntament tant a la ciutat com al districte, perquè aquest treball conjunt serà 
necessari. 
 
La presidenta indica que la proposició es rebutja amb 3 vots a favor, 14 en contra i 
6 abstencions. 
 

D.1.4. Grup Municipal BxCanvi. 
 

Que el Govern del Districte de l’Eixample: 
1. Es comprometi a impulsar de forma activa la formació i preparació dels 
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autònoms i pimes del Districte per a la seva digitalització (venda a través 
d’internet, entregues a domicilis, aplicacions informàtiques i altres recursos), 
especialment els comerços de proximitat, amb el recolzament dels 
programes de Barcelona Activa, oferint ajudes i subvenciones econòmiques 
per a la seva transició digital. 

2. Activi una potent campanya de rellançament del petit comerç basat en el 
consum intern i de proximitat. 

3. Avaluï 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 d’evitar-ne el tancament. 

4. Mantingui l’ajornament i flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions 
en la liquidació dels impostos de comerços de proximitat més afectats tant 
temps com sigui necessari. 

 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) explicita que aquesta proposició també 
tracta sobre comerç, un tema que preocupa tots els grups municipals, i comenta que, a 
parer del seu grup, els efectes de la greu crisi sanitària han colpejat el teixit econòmic 
d’autònoms i pimes sobretot de Barcelona i, en especial, de l’Eixample, que és el 
centre econòmic de la ciutat. 
 
Assenyala que els indicadors econòmics mostren que segurament la crisi econòmica 
que arribarà després de la crisi sanitària serà devastadora a curt i a mitjà termini, i això 
generarà una greu vulnerabilitat en els negocis de proximitat, més sensibles a les crisis 
econòmiques. 
 
El seu grup entén que l’Administració pública ha de poder col·laborar i ajudar tant com 
sigui possible. Per això, i després d’haver escoltat les demandes de les entitats del 
sector i d’experts en la matèria, presenta aquesta proposició, que enuncia. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, que 
considera que, en general, la mesura donarà peu al fet que molta gent enmig de tanta 
foscor pugui veure una mica de llum pel que fa al seu negoci. Posa en relleu la 
importància de la formació a les persones del petit i el mitjà comerç que no tenen 
accés a la digitalització, tan necessària per poder mantenir-se en aquests temps, i 
qualifica també de molt necessària la proposta sobre el calendari fiscal. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) comenta que aquesta proposició és semblant a 
la del seu grup, però hi troba a faltar que es parli d’ajuts per a la compra i el 
subministrament d’EPI als comerços i al sector de la restauració, ja que actualment el 
problema és poder-se guanyar la vida amb seguretat. També hi troba a faltar la 
plataforma en línia, perquè cal poder agrupar tota la força comercial de Barcelona i 
posar la ciutat i el comerç de Barcelona al mapa per als barcelonins. Tanmateix, el seu 
grup vota a favor de la proposició perquè troba correctes tots els punts que inclou. Pel 
que fa al primer, observa que, tal com s’explicita a l’enunciat, Barcelona Activa ja està 
exercint la funció d’acompanyament. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) s’afegeix als aplaudiments per a totes les 
professionals que cada dia van a treballar i per a totes les mares i els pares que 
compaginen el teletreball amb la cura dels infants a casa o que han d’anar a treballar i 
fan malabars per poder tenir cura dels fills i les filles. No s’afegeix, en canvi, a 
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l’aplaudiment per a l’Exèrcit, ja que el seu grup opina que la militarització de la crisi no 
és la solució i vol més inversió en sanitat i menys en armament. 
 
Dit això, afirma que ERC sempre estarà al costat del comerç de proximitat i vota a 
favor de la proposició, que va en la línia de la que aquest grup ha presentat i té 
l’objectiu que el Govern col·labori en tot el que pugui perquè el comerç de proximitat 
sigui tan fort com sigui possible i no desaparegui. No entén, però, que la proposició de 
BxCanvi digui que el Govern col·labori en tot el possible quan el portaveu d’aquest 
grup en la intervenció anterior ha dit que no vol que el Govern ajudi a fer mediacions. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) posa de manifest que des de Barcelona Activa 
s’ofereixen càpsules i programes formatius en matèria de digitalització del comerç i, 
quant a formació específica per internet, també s’habilitaran cursos amb l’objectiu de 
fomentar la digitalització del sector, com ara cursos per a la creació de pàgines web, i 
també s’ha pensat en cursos dirigits al sector de la restauració sobre temes de 
sostenibilitat com a elements diferenciadors dels establiments. 
 
A continuació, indica que, pel que fa a l’àmbit del Districte i des de l’Oficina de 
Promoció Econòmica, ja s’han realitzat programes d’assessorament personalitzat al 
comerç que són molt ben valorats pels participants i que fan especial èmfasi en les 
qüestions de digitalització, de manera que caldrà reprendre aquestes iniciatives i 
reforçar-les. 
 
Es mostra d’acord amb la necessitat de desenvolupar una potent campanya de 
rellançament del petit comerç i assenyala que la Direcció de Comerç ja treballa en un 
pla de xoc, en una campanya institucional i publicitària potent per tal de posar en relleu 
el paper del petit comerç durant la crisi i el paper bàsic que tindrà un cop comencin a 
finalitzar les restriccions de mobilitat. D’altra banda, s’està treballant una campanya de 
Nadal encara més potent del que inicialment ja es preveia per tal de reforçar el paper 
del petit comerç, en què l’enllumenat dels carrers de tota la ciutat tindrà una rellevància 
especial i es faran activitats a plaça Catalunya amb l’encesa de llums i activitats a tots 
els barris del districte. 
 
Quant als establiments de comerç de proximitat que estan en risc de tancament, 
observa, com ja ha fet en la resposta a la proposició del Grup d’ERC, que ara per ara 
no es pot saber quina repercussió tindrà aquesta crisi i si afectarà igual tot el comerç, 
però, quan les condicions ho permetin, s’intentarà fer un mapa dels comerços del 
districte amb la col·laboració de les associacions de comerciants. 
 
Tot seguit, informa que ja s’han pres mesures per a l’ajornament i la flexibilització del 
calendari fiscal per al comerç i la restauració, com ara la rebaixa del 75% de la taxa de 
terrasses, abans de la qual ja s’hi havia fet un descompte durant el temps que no 
havien pogut exercir la seva activitat per l’estat d’alarma, i l’ajornament d’altres tributs. 
 
En darrer lloc, expressa el vot favorable dels dos grups del Govern, que segueixen la 
normativa i la tònica d’aquestes proposicions tan proactives pel comerç. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix els vots favorables de tots els 
grups, especialment d’ERC, a qui diu que el que demana el Grup de BxCanvi és una 
col·laboració entre Administració i comerços i que col·laboració i mediació són coses 
molt diferents: la col·laboració és una tasca de l’Administració per promoure i ajudar, 
mentre que la mediació significa involucrar-se en les decisions dels privats, en aquest 
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cas, en una negociació entre propietaris i llogaters, que no té res a veure amb el 
comerç directament. Subratlla que, encara que el llogater sigui un comerciant i se’l 
pugui ajudar, l’Administració ha de ser imparcial i no pot «ficar-se a casa» del 
propietari i del llogater. Afegeix que la imparcialitat és la col·laboració, és a dir, facilitar 
eines i instruments, també econòmics, però sobretot, com també ha destacat el Grup 
de Cs, de formació i de preparació d’autònoms i de pimes (a l’Eixample, un dels 
districtes més envellits de la ciutat, molts dels comerciants són persones d’edat una 
mica avançada que no estan tan familiaritzades amb les noves tecnologies i la 
digitalització, per això ha posat l’accent en aquesta formació). 
 
D’altra banda, agraeix al Govern que es replantegi la campanya de Nadal del comerç 
per fer-la encara més potent i amb un enllumenat molt millor que els anteriors anys, 
cosa que el seu grup celebra especialment. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) agraeix les explicacions del Sr. Pons i celebra 
que el Ple del Districte entri en la línia d’estar a favor del comerç, un sector de la 
societat a qui JxCat sempre ha donat suport per ser generador de riquesa i de treball i 
reforçador de les classes populars. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) agraeix els aclariments i manifesta el desig que el 
Govern faci tot el que pugui pel comerç de proximitat amb la màxima col·laboració 
possible. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) agraeix, com a consellera de Comerç, la 
sensibilitat mostrada per part de tots els grups polítics amb la presentació de propostes 
de comerç i econòmiques, i manifesta el convenciment que, si treballen junts, tothom 
se’n sortirà, també el comerç. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb els vots favorables de tots els 
grups (23 vots a favor). 
 
 
D.2 Precs. 
 

D.2.1. Grup Municipal ERC. 
 
Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a posar en marxa uns 
Serveis Socials a l’alçada de les actuals circumstàncies de crisi, tornant a 
descentralitzar les oficines de Serveis Socials a una per barri, a fer gratuït el 
telèfon d’atenció als ciutadans dels Serveis Socials i a posar en marxa de forma 
immediata protocols de col·laboració amb aquelles ONG, entitats i associacions 
que estan atenent a les persones en situació d’urgència social i econòmica per 
tal d’actuar de forma coordinada i poder donar una cobertura i seguiment més 
eficients a aquestes persones, donant-los solucions efectives i continuades. 

 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) posa de manifest que la COVID-19 ha 
donat lloc a un confinament que ha suposat una aturada econòmica, cosa que, 
evidentment, ha propiciat una crisi social i econòmica molt greu que es preveu que duri 
mesos o, fins i tot, dos anys, i que ha afectat moltes persones, que han vist reduïts els 
seus ingressos dràsticament —en alguns casos, totalment—, la qual cosa les ha portat 
a una situació límit. 
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Subratlla que, davant d’aquesta situació, els serveis socials d’una ciutat com 
Barcelona haurien d’estar a l’altura, per això al seu grup el sorprèn el tancament de les 
oficines de Serveis Socials dels barris per reduir-les a una oficina a tot el districte, la 
qual cosa en molts casos ha propiciat que s’haguessin de fer molts desplaçaments en 
un moment de confinament total. D’altra banda, a les oficines tancades únicament es 
mostrava un cartell amb un telèfon, sense cap adreça, de manera que les persones es 
trobaven perdudes i desconcertades, sense saber on podien anar. Afegeix que les 
persones que necessiten aquests serveis generalment al mòbil tenen targetes de 
prepagament, de manera que trucar els costa diners, i, a més, les trucades s’allarguen 
molt perquè el temps d’espera és d’entre 30 i 45 minuts. 
 
Assenyala que això ha provocat que diverses ONG, com ara De veí a veí, que ha 
presentat un escrit (s’hi ha fet referència a la primera part de la sessió), i altres 
associacions dels barris s’hagin vist desbordades de gent que hi anava a demanar-los 
una cosa tan bàsica com aliments, i han demanat ajuts a Serveis Socials que no els 
han arribat. 
 
Aclareix que amb això no volen atacar les treballadores i els treballadors de Serveis 
Socials, ni molt menys —reconeixen molt la seva tasca—, sinó evidenciar que un sol 
centre per a tot el districte és insuficient, i, si bé s’ha explicat que s’ha fet per blindar 
equips, el seu grup entén que, com a servei bàsic, essencial, s’hauria d’haver ampliat, 
com s’ha fet amb els serveis sanitaris. 
 
El seu grup considera que cal tornar a descentralitzar Serveis Socials, tornar a obrir 
totes les oficines i, fins i tot, si és necessari, augmentar el suport als treballadors (amb 
mesures de seguretat es pot fer), així com que el telèfon sigui gratuït (ja s’ha aprovat a 
Casa Gran que ho sigui en unes setmanes) al més aviat possible, i que es faci un 
protocol de col·laboració entre Serveis Socials i les ONG i associacions que estan 
vetllant per ajudar tots els veïns de Barcelona. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) diu que els sap molt greu no poder 
acceptar aquest prec; subratlla que cal que Serveis Socials, entitats i Govern de 
l’Ajuntament remin en la mateixa direcció, i indica que el Govern no està gens d’acord 
amb els atesos del prec, ja que inclou coses que no són certes i veritats a mitges. 
 
El Govern considera que sí que s’està a l’altura de la situació, que Serveis Socials ho 
està donant tot i que els atesos del prec tergiversen la realitat, ja que s’està treballant 
amb les entitats, les xarxes de suport i les associacions, que estan fent una tasca 
encomiable i que, juntament amb l’Administració, estan fent coses mai vistes. 
 
Indica que s’està complint el que Salut Pública ha recomanat amb relació al 
confinament de les persones i observa que això no vol dir que no hi hagi personal 
treballant des de casa: 68 professionals de Serveis Socials treballen des de casa i es 
manté el Centre de Serveis Socials de l’Esquerra de l’Eixample, on s’estan donant més 
de 3.000 assistències a persones cada setmana (sobretot aquesta última). D’altra 
banda, subratlla que la línia política continuarà sent la de sempre, la del treball conjunt 
i cooperatiu entre entitats i Administració, i el Govern estén la mà perquè sigui 
possible. 
 
Pel que fa al telèfon, explica que, si bé els telèfons mòbils de prepagament quedaven 
exclosos del telèfon gratuït d’accés a Serveis Socials, des de fa uns dies s’estan fent 
els tràmits pertinents perquè sigui gratuït per a qualsevol ciutadà. 
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Per acabar, assenyala que qui lidera i assumeix les atencions dels Serveis Socials de 
la ciutat és l’Ajuntament de Barcelona, que, juntament amb les entitats i amb les 
xarxes de suport, ha posat en marxa equipaments i serveis per a les persones més 
vulnerables, treballant plegats i cooperativament. 
 

D.2.2.1 Grup Municipal JxCat. 
 
Que el districte de l’Eixample honori, en el format que cregui convenient a tots 
els col·lectius de treballadors 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 l’Eixample que s’han unit en la lluita contra 
el covid-19. 

 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) formula el prec, que vol ser un reconeixement 
als milers de treballadors, molts d’ells municipals, que han fet tasques essencials en 
els pitjors dies de la pandèmia durant l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya, 
així com a les xarxes d’ajuda veïnals i el gran paper de col·laboració i de solidaritat 
que han mostrat els ciutadans i les ciutadanes del districte. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) observa que honorar aquestes persones per 
districtes potser no és tan apropiat com fer-ho a escala de ciutat, de manera que el 
Govern accepta el prec, però el treballarà a escala de ciutat. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) agraeix l’acceptació del prec. 
 

D.2.2.2. Municipal 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 l’Eixample. 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...) 
 
El Sr. Gabriel Morcillo i Figueras (GMJxCat) formula el prec, motivat per la 
necessitat de ser, aquestes setmanes de predesconfinament, més curosos que mai 
per no tornar a caure en situacions no volgudes, i pel fet que actualment el transport 
més utilitzat pels treballadors de la ciutat és el transport públic, i és aquí on es va 
produir el gran contagi, no pas a les manifestacions del 8M ni en mítings a Perpinyà. 
Subratlla que cada dia passen pel transport públic més de 2 milions de persones, de 
manera que és un dels punts clau per evitar una recaiguda. 
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El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) explica que el Govern no pot acceptar el 
prec, tot i compartir la voluntat i la necessitat de tornar a fer del transport públic un 
espai segur, perquè el marc competencial excedeix clarament l’àmbit de l’Ajuntament 
de Barcelona: en la crisi de la COVID són el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat i el Ministeri de Foment, Mobilitat i Agenda Urbana els que marquen les 
directrius en el marc de l’ATM, que és on es coordinen els diferents operadors. 
 
D’altra banda, indica que l’oferta de transport públic sempre ha superat el mínim 
necessari per complir la relació entre oferta i demanda d’un terç per poder mantenir 
distàncies de seguretat. 
 
Tot seguit, expressa el reconeixement del Govern als professionals del transport 
públic, que han demostrat el seu compromís amb la ciutat i la seva vocació de servei. 
 
Per acabar, exposa que l’Ajuntament ha presentat 17 actuacions de millora i ampliació 
de carrils bus per millorar l’eficiència del transport públic a curt termini; ha demanat i 
impulsat la creació de protocols d’higiene d’obligat compliment entre els usuaris del 
transport públic (mascaretes, guants, hidrogels), i celebra que l’ús de mascareta ja 
sigui obligatori. 
 
El Sr. Gabriel Morcillo i Figueras (GMJxCat) puntualitza que l’Ajuntament no té 
competència exclusiva en transport públic, però forma part de l’ATM, de manera que 
també és competència seva, i observa que sembla que sempre que cal posar-se a 
treballar s’argumenti que no es tenen competències. En aquest cas, entén que el 
Govern podria acceptar el prec i dir que no hi pot donar compliment per si sol, però 
treballarà en aquesta línia. El seu grup no entén, doncs, que no s’accepti. 
 
D’altra banda, assenyala que actuacions com posar per fi en funcionament la línia 41, 
una línia molt important també en termes sanitaris, perquè és la línia que connecta el 
CAP Manso amb el Sagrat Cor, sí que són competència seva. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) respon que a partir del 15 de març es van 
tallar tots els contractes i l’execució d’obres a l’Ajuntament per la directiva de l’estat 
d’alarma, però aquest cap de setmana es reiniciaran i esperen que properament ja es 
pugui tancar la línia del 41. D’altra banda, subratlla que no poden acceptar un prec que 
demana coses que no són competència seva. 
 

D.2.3. Grup Municipal Cs. 
 

Que des del Districte de l’Eixample es requereixi a la Generalitat per tal que remeti 
un informe exhaustiu sobre la situació de totes les residències del districte de 
l’Eixample, tant públiques com concertades o privades, on consti, com a mínim: 
- En relació amb les tasques de desinfecció: en quines residències s’han dut a 

terme, per part de qui es va fer la petició i quina institució les va dur a terme 
(UME, Bombers, etc.). 

- En quines residències s’ha distribuït material de protecció, la quantitat exacta i 
qui s’ha encarregat del subministrament. 

- Si s’ha dotat de personal mèdic alguna residència del districte. 
- Quina ha estat l’afectació real de contagis tant en residents com en personal 

de les residències, desglossat per cadascuna de les residències del districte 
(persones grans, persones amb diversitat funcional), tant les públiques com 
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les concertades i privades. 
- Quantes defuncions s’han produït a les residències del districte, 

desglossades per cadascuna de les residències i diferenciant entre residents 
i personal laboral. 

 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) posa de manifest que les persones grans són un 
dels col·lectius amb més risc de contagi de la COVID-19 i en algunes residències s’ha 
hagut de lamentar la defunció de persones que hi vivien a causa del coronavirus i de la 
carència d’assistència mèdica. 
 
D’altra banda, comenta que en algunes residències de l’Eixample s’han dut a terme 
tasques de desinfecció, però no es coneixen les dades reals d’afectació de la COVID 
entre residents i treballadors. 
 
Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) assenyala que la COVID ha demostrat que 
les residències de persones grans no són un model vàlid per abordar aquestes coses, i 
celebra que s’animi el Govern, que accepta el prec, atès que en comparteix la 
preocupació, a exigir aquestes dades, que faran el possible per demanar. 
 
Dit això, comenta que, si bé fins al 29 de març no es va crear el grup de coordinació de 
les residències amb Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Ajuntament i Serveis Socials, pot facilitar algunes de les dades que es demanen: de 
les dues residències municipals, a la del Fort Pienc hi ha hagut 21 residents positius, 
han mort 20 persones i hi ha 10 treballadors amb COVID i 50 de baixa per diferents 
motius, com ara per estrès, i a la residència Francesc Layret hi ha 31 persones 
positives, 3 persones hospitalitzades i 5 treballadores positives i 5 persones han mort. 
 
D’altra banda, informa que s’ha fet desinfecció, des del seguiment que s’ha fet des del 
Districte, a 50 residències de l’Eixample, 26 de les quals les han fet els Bombers, 
18, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, i 5, la Unitat d’Emergències de 
l’Exèrcit. Espera poder facilitar la resta de dades per donar compliment al prec i 
manifesta el compromís del Govern amb la millora de la vida de les persones que 
treballen en aquestes residències, les que hi viuen i els seus familiars. 
 
Per acabar, confirma al president de l’Associació de Familiars de la Residència de Fort 
Pienc que el Districte instarà el CatSalut pel que demana. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) agraeix l’acceptació del prec i subratlla que és 
fonamental disposar de totes les dades, ja que, si no és així, no es podrà fer front a 
nous rebrots, si n’hi hagués —espera que no—, o a una altra epidèmia. 
 
Espera que la Generalitat, que és qui té la competència de les residències —de les 71 
residències només 2 són competència de l’Ajuntament—, doni resposta a totes les 
qüestions plantejades perquè entre tots prenguin les mesures més adients —el seu 
grup col·laborarà en tot allò que pugui perquè la gestió sigui millor. 

 
D.2.4. Grup Municipal BxCanvi. 

 
Que el Govern del Districte de l’Eixample: 
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Instal·li a la façana de la seu del Districte una placa commemorativa en record 
de les víctimes de la COVID-19 i de reconeixement a tots els sanitaris, 
professionals i voluntaris que han lluitat i lluiten contra el virus; 

 
I que, un cop finalitzat el confinament, es comprometi a celebrar un acte 
institucional de record i reconeixement per la crisi sanitària de la COVID-19. 

 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) entén que la resposta del Govern a 
aquest prec anirà en la mateixa línia que la resposta al prec de JxCat, cosa que el seu 
grup celebraria igualment, però no vol deixar de recordar que a l’Eixample hi ha hagut 
més de 1.300 contagis i ha estat el quart districte més afectat pel coronavirus, després 
de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu, motiu pel qual presenta aquest prec, que 
enuncia. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) respon que el Govern en aquest cas no 
accepta el prec, no perquè no comparteixi que s’ha de fer un homenatge —entén que 
en això s’ha aconseguit un consens total—, sinó perquè no troba pertinent la idea 
d’instal·lar plaques al Districte. Tanmateix, sí que es faran homenatges, actes 
institucionals i moltes coses, però a escala de ciutat per no actuar individualment. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix la resposta i demana que, 
encara que no s’instal·li una placa commemorativa, es faci algun acte de record a 
l’Eixample, que no és incompatible amb els actes que es facin a escala de ciutat. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) respon que primer es plantejarà a escala de 
ciutat i després ja es veurà si es fan actes de districte i de quina manera, per evitar 
prendre decisions aquí que després puguin ser incongruents amb les de ciutat o en 
quedin separades. 
 
 

D.3 Preguntes 
 

D.3.1. Grup Municipal ERC 
Quins són els criteris científics de selecció de carrers a pacificar per tal de 
garantir el distanciament social al Districte de l’Eixample? 

 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) formula la pregunta, motivada 
per la presentació de la mesura de govern sobre mobilitat, que afecta sobretot el 
districte de l’Eixample i que recull mesures de distanciament social de cara al 
desconfinament. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) respon que, més que criteris científics, 
s’estan seguint criteris de governança i tots són eixos verds previstos en el programa 
de superilles, la pacificació dels quals no implica grans modificacions a la xarxa viària 
perquè no pertanyen a la xarxa bàsica. Per exemple, per cap d’aquests eixos passa el 
transport públic, de manera que no s’han de fer desviaments, i s’han prioritzat els eixos 
que ja s’havien treballat amb el veïnat amb programes de superilles (també s’han 
prioritzat els trams en funció de la disponibilitat pressupostària). 
 
Indica que, amb aquesta mesura, les intervencions ja s’hauran fet en acabar l’estiu, i, 
d’altra banda, s’han proposat els que formen part de la futura xarxa de bicicletes, s’han 
prioritzat els eixos que tenen més connectivitat metropolitana i, en el cas de l’Eixample, 
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s’han prioritzat actuacions que ja estaven planificades i que ja s’havien començat a 
treballar. 
 
Per acabar, subratlla que treure trànsit a tot Consell de Cent i un carril de València en 
horitzontal és un gran pas endavant, així com les verticals de Pau Claris i Roger de 
Llúria, amb el carril bicicleta. 
 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) celebra la intenció del Govern, 
manifestada pel regidor, d’augmentar l’espai públic davant de les parades per tenir 
espai suficient per garantir la salut dels veïns i les veïnes, però el seu grup també 
considera oportú, davant d’aquesta crisi, ampliar el pla de distanciament i incorporar-hi 
altres carrers tàctics per intentar lluitar contra la contaminació, per exemple a la ronda 
Universitat. En aquest sentit, se sumen a aquesta voluntat, perquè també creuen que 
és una bona oportunitat per donar resposta a l’emergència climàtica i de transició 
ecològica. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) comenta que aquestes són les primeres 
accions i que amb el treball que s’ha fet amb SOS Ronda Universitat ja es fa aquest 
pas que la següent actuació serà a la ronda Universitat, cosa que el Govern, que 
també pensa que una de les properes actuacions serà estendre el carrer Consell de 
Cent fins a l’escola Encants, celebra. 
 
En relació amb el que ha posat de manifest la presidenta en nom d’Eixample Respira a 
la primera part de la sessió, expressa l’opinió del Govern que cal continuar fent 
mesures tàctiques i estructurals, i, en relació amb la mesura que proposa aquesta 
entitat de tancar el carrer Aragó cada setmana, entén que s’ha de començar per fer-ho 
un cop al mes i, quan estigui establert, cada setmana. 
 

D.3.2. Grup Municipal Cs 
Té pensat el Govern del Districte un programa d’actuació per desinfectar 
escoles, residències, oficines d’atenció al ciutadà, punts verds de reciclatge i la 
resta d’equipaments del districte? En cas afirmatiu, quin calendari es preveu per 
dur a terme aquestes actuacions de desinfecció? 

 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) formula la pregunta, motivada per la necessitat 
d’elaborar protocols per evitar nous contagis de COVID-19 mitjançant mesures de 
prevenció abans que arribi la tardor, així com per la incertesa que ha hi ha entorn de la 
reobertura dels equipaments municipals dels barris del districte, que no se sap quan es 
produirà. 
 
La Sra. Ruth Toribio Serrano (GMPSC) dona les gràcies per la pregunta i assenyala 
que des del primer dia de la declaració de l’estat d’alarma s’estan fent desinfeccions 
dels punts sensibles i de més afluència de persones, com són els hospitals, els hotels 
medicalitzats, les residències, els centres d’atenció primària, les farmàcies, els mercats 
municipals o els supermercats, i el Govern disposa d’una llista de les actuacions que 
s’han fet i que es faran que pot facilitar quan se li demani. 
 
Informa que els contenidors de recollida de residus i de recollida pneumàtica es 
desinfecten setmanalment (en els barris més afectats, dos cops per setmana) des de 
l’1 d’abril, mentre que als punts verds no s’ha dut a terme cap actuació de desinfecció 
perquè el servei està suspès des de la declaració de l’estat d’alarma, però es disposa 
d’un pla per restablir el servei de manera progressiva, tenint en compte la seguretat del 
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personal que hi treballa i dels ciutadans que s’hi acostaran. Per tant, es preveu la 
neteja i la desinfecció abans de l’obertura i un cop es tanqui el servei es procedirà a la 
desinfecció de les superfícies habituals (portes, panys, cadires, etc.). 
 
Pel que fa a les escoles, indica que el Govern s’ha posat en contacte amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona i ahir aquest va respondre que no hi ha prevista cap 
desinfecció dels centres educatius de la ciutat fins al moment que comenci la fase de 
preinscripció o el curs escolar o fins que algun centre hagi d’obrir per dur a terme algun 
casal d’estiu o qualsevol activitat. D’altra banda, el Consorci d’Educació de Barcelona 
està definint, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat, el protocol i 
la metodologia a seguir pel que fa a la desinfecció dels equipaments educatius. El 
Govern facilitarà el calendari d’actuacions de seguida que el rebi. 
 
Respecte a la resta d’equipaments, assenyala que de moment no hi ha prevista una 
desinfecció massiva, però sí que s’estan fent neteges exhaustives i, a mesura que es 
vagin obrint, se’n facilitarà la llista i el calendari. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) agraeix la resposta i s’adreça als veïns que han 
preguntat per la desinfecció i per les residències (Jaume Artigues, Carlos de Pedro, 
Marta Lladó i Joaquim Mallén) per dir-los que per al Grup Municipal de Cs és 
fonamental que la reobertura de tots els centres cívics i tots els equipaments es faci 
amb els màxims estàndards de seguretat perquè els veïns els puguin utilitzar de 
manera segura. 
 

D.3.3. Grup Municipal BxCanvi. 
Quan preveu el Govern del Districte de l’Eixample procedir a la neteja i obertura 
dels parcs, jardins, espais de jocs infantils i Punts Verds per a la seva òptima 
utilització i gaudi per part dels ciutadans i usuaris? 

 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) proposa, atès que el desconfinament i la 
desescalada ja estan començant i l’1 de maig ja es van obrir una setantena de parcs a 
la ciutat (la majoria, a l’Eixample), reformular la pregunta per demanar quin control 
s’efectua o s’efectuarà en els parcs i jardins per part de l’Ajuntament o de la Guàrdia 
Urbana, atès que sembla que està havent-hi alguns incompliments horaris per part de 
la ciutadania. 
 
El seu grup agrairia que, si el Govern no pot respondre en aquest moment, ho fes 
posteriorment per escrit. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) agraeix la pregunta i confirma que, com ha 
dit el Sr. Pons, el cap de setmana passat es van obrir setanta parcs de la ciutat. 
Concreta que a l’Eixample se’n van obrir 28, la majoria interiors d’illa, per pal·liar la 
manca d’espai verd al districte. 
 
Sobre els controls als parcs i jardins pel que fa als horaris, informa que hi ha grups 
d’agents, brigades, que vigilen i recomanen el correcte compliment del 
desconfinament. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) demana disculpes per la pregunta 
inesperada del seu grup, que realment considera, però, que hi ha hagut incompliments 
per part de la ciutadania en termes horaris (tant nens com adults han estat als espais 
més enllà del temps permès) i ha volgut transmetre aquesta preocupació al Districte, 
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gairebé com un prec més que com una pregunta, perquè es presti una mica més 
d’atenció a aquest tema, realment important en aquest període de desconfinament. 
 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 
 
 
La presidenta indica que, atès que no hi ha cap declaració institucional que hagi 
progressat i que, per tant, s’hagi inclòs a l’ordre del dia, i atès que el torn de paraules 
de la ciutadania s’ha tractat al principi de la sessió i al llarg d’aquesta, no hi ha més 
punts a tractar. 
 
Dit això, dona les gràcies a tothom per l’esforç que representa mantenir davant d’una 
pantalla el to, la cura, l’interès, l’ordre, etc., i dona les gràcies també als ciutadans que 
han seguit la sessió per la companyia i per l’interès mostrat per l’activitat política que 
despleguen cada dia els districtes de Barcelona, en aquest cas, l’Eixample. 
 
El regidor del Districte se suma a les paraules d’agraïment de la presidenta i 
s’acomiada, com fa la resta de participants. 
 
 
S’aixeca la sessió essent les 21.42 hores. 
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