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ACTA Núm. 2/2020 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NO PRESENCIAL DEL CONSELL MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 

El dia 6 de maig de 2020, a les 17.30 h, es reuneix en sessió no presencial el Consell Municipal del 
Districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la plataforma LocalretMeet, sota la presidència 
del senyor Francisco Sierra López, regidor-president, i l’assistència del regidor l’Im. Sr. Francesc 
Xavier Marcé Carol; el regidor adscrit senyor Jordi Castellana Gamisans, la regidora adscrita senyora 
Francina Vila Valls i els consellers i conselleres senyores i senyors Carlos Hornero Sánchez, Manuel 
Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Mario Fco. Campelo Castro, Lucia 
García Carretero, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial Fernández, 
Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné Santos, Xavier 
Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal, la gerent del Districte, senyora Sara Jaurrieta 
Guarner i assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez.  
 

Excusen la seva absència la regidora adscrita senyora Janet Sanz Cid i la gerent del districte, 
senyora Sara Jaurrieta Guarner. 

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió ordinària per tractar els punts de l’ordre 

del dia de la convocatòria, remesa en temps i forma, punts que es transcriuen a continuació: 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 10 DE MARÇ DE 2020. 

 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
b) Mesura de govern 

 
c) Informes.  

 
d) Informe del regidor del Districte 

 
Informe del Regidor - Estat de la Situació COVID-19 a Les Corts 

 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

APROVAR les Bases de l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor de l’any 2020.  
 

B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
 

http://www.bcn.cat/lescorts
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C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 
D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
 

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts, conjuntament amb les regidories competents, es 
compromet a realitzar i implementar un pla de xoc sobre el comerç de proximitat del 
districte de Les Corts per tal de superar la crisi del Covid19, pla de xoc que ha 
d’incloure expressament: 
1. Identificació i avaluació, juntament amb les associacions de comerciants, dels 

establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva 
supervivència per la crisi del Covid19. 

2. Programa de mediació entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de 
l’activitat comercial.  

3. Creació d’un punt d’assessorament en el districte, en matèria de nous ajuts i 
normatives vigents, atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 

4. Creació d’un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la 
ciutat que compti amb el suport del districte que, tot garantint, la seva 
idiosincràsia, permeti arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no 
contaminant i econòmic. 

5. Adopció de mesures que garanteixin la sostenibilitat de les associacions de 
comerciants que aquests mesos no han estat cobrant les quotes i que veuen 
amenaçada la seva viabilitat tot buscant, si escau, col·laboradors privats del 
districte que ho esponsoritzin.  

6. Mesures per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública com a internet 
(web del districte) per tal donar a conèixer l’existència dels eixos comercials i els 
comerços associats. 

 
2. JxCat: El Consell Municipal del Districte de Les Corts 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 i offline 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. 

 
3. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 

1.- Elaborar un pla d’impuls i reactivació social i econòmica del districte de les Corts 
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, 
així com el seguiment de les mesures acordades perquè aquestes puguin 
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adaptar-se a les situacions que vagin sorgint, modificar-se i millorar-se amb 
l’agilitat suficient. 
Que es farà una campanya informativa directament adreçada a tots els 
comerços, restaurants, bars, hotels i altres negocis del districte per poder donar 
cabuda a tots aquells que no estiguin associats a les associacions comercials, 
així com a la ciutadania en general, perquè en puguin formar part o, si no, 
establir un canal directe de comunicació entre la Comissió Permanent. 
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, assessorament, 
campanyes de difusió adreçades tant al teixit econòmic com als ciutadans 
sobre la seguretat i la confiança d’acudir als comerços, especial atenció a 
gent gran o persones vulnerables, repartiment a domicili, 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 les Corts i la consegüent comissió específica i permanent es dotarà una 
partida econòmica procedent del fons de contingència previst en els pressupostos de 
l’Ajuntament de Barcelona aprovats per a l’exercici 2020. 
 

4. PP: El Consell de Districte de les Corts acorda: 
Instar al Govern del Districte a consensuar amb partits polítics, entitats i veïns un 
Acord de Districte amb mesures, inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit de Les 
Corts per donar resposta a la crisi econòmica i social causada per al pandèmia de la 
COVID-19, i elevar posteriorment aquest acord a la Taula del Pacte per Barcelona 
 

5. BxCanvi: -Que el govern del districte impulsi una campanya de rellançament del petit 
comerç basat en el consum proper i de qualitat.  
- Que el govern del districte avali 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 de proporcionar una xarxa de seguretat. 
- Que el govern implementi la flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions en la 
liquidació dels impostos de comerços de proximitat. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 

 
c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb Transports 
Metropolitans de Barcelona, a implementar a Avda. Madrid, les mesures necessàries 
per a que aquesta via reuneixi les condicions imperants de distancia social i de 
reducció de l’ús del vehicle privat i descongestió del transport públic, que ha generat 
la crisi del Covid19, mesures que passen per: 

- Ampliar l’espai de vorera per vianants, amb la finalitat de mantenir la distancia 
social requerida actualment, sobretot en el tram entre Gran Via Carles III i Plaça 
del Centre. 
 

- Implementar un carril bici, per tal d’apostar per una mobilitat sostenible i així 
descongestionar el transport públic de la ciutat. 
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2. ERC: El Districte de Les Corts, donada la situació d’emergència social generada pel 
Covid19, sobretot en el col·lectiu de la tercera edat, es compromet, conjuntament amb 
Serveis Socials, a implementar en els tres barris del districte de Les Corts un pla de 
comunicació, tant online com offline, per al Projecte Radars, pla de comunicació que 
ha de contenir mesures encaminades a: 
- Donar més visibilitat i publicitat al Projecte Radars, per tal de que tothom que 

necessiti del seu servei pugui saber que ofereix i com fer-ne ús. 
- Captació de més voluntaris per al Projecte Radars. 

 
3. 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 Les Corts. 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...) 

 
4. Cs: Que des del Districte de les Corts es requereixi a la Generalitat per tal que remeti 

un informe exhaustiu sobre la situació de totes les residències del districte de les 
Corts, tant públiques com concertades o privades i tant de gent gran com de persones 
amb algun tipus de discapacitat, 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, tant per a residents com per a treballadors i 
voluntaris. 

- 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, tant les 
públiques com les concertades i privades. 

- Quant han estat els ingressos hospitalaris d’usuaris de les residències en el 
districte de les Corts, quantes altes s’han donat i quantes defuncions hi ha hagut. 

- Quantes defuncions s’han produït a les residències del districte, desglossades per 
cadascuna de les residències i diferenciant entre residents i personal laboral. 
 

5. PP: Instar al Govern del Districte a elaborar, en el termini de 10 dies, un informe 
sobre la situació viscuda en les residències de gent gran del districte de Les Corts des 
del començament de la crisi de la COVID-19 indicant, entre altres aspectes i de 
manera desglossada per cada residencia: nombre de persones infectades i 
percentatge respecte del total de residents, estat en què es troben, nombre de tests 
realitzats, actuacions de la Generalitat o altres administracions (desinfeccions de les 
instal·lacions, trasllats de residents a altres equipaments, etc.). 
 

6. BxCanvi: Que el govern del districte garanteixi les subvencions i altres eines de 
suport per assegurar el manteniment del normal funcionament de les associacions i 
entitats socials i culturals que facin la seva activitat sense cap ànim de lucre. 
 

d) Preguntes 
 

1. JxCat: Comparteix el Govern del Districte el parer de la Tinent d’alcalde, Janet Sanz, 
conforme s’ha d’aprofitar la crisi del coronavirus per “evitar” que “es torni a reactivar” 
la indústria de l’automòbil? 
 

2. Cs: Quina és l’alternativa que es durà a terme per suplir l’obertura de l’escola 
Anglesola al setembre del 2020 i la seva repercussió en l’institut, i quan es procedirà 
a informar les famílies afectades? 
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3. PP: En quin estat es troba el procés de lliurament de targetes menjador al districte de 

les Corts? 
 

4. BxCanvi: Quines mesures prendrà el Govern del Districte per garantir 
l’acompanyament d’aquestes persones d’avançada edat durant aquests primers 
mesos de confinament i post-confinament? 

 
 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
E1 Declaració Institucional relativa al COVID-19 Les Corts 
E2 Declaració Institucional relativa a la descentralització en la gestió dels Districtes 

 
 

El president, senyor Francisco Sierra, indica que tot seguit es farà un minut de silenci per les 
més de 26.000 persones que han mort a tot Espanya per la COVID-19, concretament, per les que han 
mort al districte, i no només per la COVID, sinó també per qualsevol altra causa però que no han 
pogut estar acompanyades pels seus familiars i no s’hi han pogut acomiadar. 
 

Després del minut de silenci, saluda tots els consellers i conselleres, el regidor del Districte, el 
regidor adscrit (el Sr. Castellana) i les persones que estan seguint la sessió per internet, una sessió 
que se celebra a través d’una plataforma virtual a conseqüència de l’emergència sanitària. En aquest 
context, els veïns, que no hi podran participar presencialment, han tingut l’oportunitat de sol·licitar 
intervencions a través de la plataforma IRIS, intervencions que llegirà una consellera al final de la 
sessió per rigorós ordre d’entrada i a les quals donarà resposta el regidor. 
 
 

A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA I 
EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 10 DE MARÇ DE 2020. 

 
El president constata que ningú no vol fer cap objecció sobre l’acta de la sessió del 10 de 

març, que resta aprovada. 
 

B. PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d’ofici:  

 
El president informa que, atès que no s’ha pogut elaborar correctament el despatx d’ofici, 

aquest s’aprovarà en el ple immediatament següent, si han canviat les circumstàncies que estem 
patint.  
 

b) Mesura de govern 
 

c) Informes.  
 

d) Informe del regidor del Districte 
 

Informe del Regidor - Estat de la Situació COVID-19 a Les Corts 
 
El regidor del Districte, Sr. Francesc Xavier Marcé, posa de manifest que l’aparició del 

coronavirus ha generat a les Corts, a Barcelona, a tot el país i al món una situació d’especial gravetat, 
i al llarg de les darreres setmanes totes les energies i bona part dels recursos disponibles s’han hagut 
de destinar a posar en marxa un sistema sociosanitari capaç de fer front a una emergència sanitària 
sense precedents, un esforç que ha estat més complex encara ateses les retallades que ha patit 
repetidament el sistema sanitari català, de les quals ara es pateixen les conseqüències. 
Afortunadament, alguns indicadors fan pensar que els objectius de la primera fase, destinada 
justament a prioritzar els aspectes sociosanitaris de la crisi, s’han aconseguit raonablement, de 
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manera que ara és el moment d’iniciar una segona fase en la qual es prioritzarà la convivència amb la 
malaltia i on la recuperació econòmica serà l’objectiu prioritari. 

 
Indica que aquesta fase, coneguda com a desescalada, ha estat definida de manera bàsica 

en el decret ministerial publicat el diumenge passat, i ara caldrà fer un doble esforç: mantenir totes les 
garanties sanitàries i recuperar la normalitat, dues coses que posaran en relleu l’enorme 
transcendència dels serveis socials del districte i de la ciutat els propers mesos. 
 

A continuació, fa referència a totes les persones que han traspassat durant aquest període, la 
majoria d’avançada edat, i dona les gràcies a tothom, especialment als serveis socials i sanitaris de la 
ciutat per la seva tasca extraordinària; als treballadors del Districte, que, sense excepcions, s’han 
prestat a mantenir els serveis públics amb una normalitat més que raonable; als veïns i veïnes del 
districte —molt especialment, als que s’han compromès en tasques de voluntariat— pel seu 
comportament cívic; a les entitats i associacions per la seva feina solidària, i als grups polítics de 
l’oposició per l’exquisit comportament responsable i còmplice. 
 

Dit això, assenyala que, d’acord amb el Decret d’alcaldia, de 14 de març de 2020, 
d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19, 
derivat de la declaració d’estat d’alarma per part del Govern central, es van adoptar un seguit de 
mesures d’actuació de les quals deriva el tancament de la seu del Districte i l’establiment del treball 
telemàtic al conjunt de la plantilla, però s’han mantingut oberts un conjunt molt ampli de serveis. En 
comenta alguns: 

 
- S’ha multiplicat per deu el servei d’àpats (s’ha passat de 26 usos a 268) i els menjadors 

d’accés obert han incrementat un 50% la seva activitat; a l’Ateneu de Fabricació Digital s’ha mantingut 
l’activitat i s’ha adoptat un compromís important en la fabricació de viseres i altres materials al servei 
de la crisi; el Mercat de les Corts ha continuat prestant servei; el centre de Serveis Socials de guàrdia 
s’ha mantingut atent als veïns i veïnes, a les seves queixes i a les seves necessitats; l’ajut a domicili i 
la teleassistència, el servei d’atenció domiciliària (SAD), s’han mantingut oberts tant amb 
teleassistència com amb servei presencial; el projecte Radars ha mantingut la seva activitat; la xarxa 
Pere Tarrés ha esdevingut un espai de recull de gent amb problemes de drogodependències, de 
manera que també està tenint una tasca important en el context de la crisi; el servei d’assistència 
primària, els CAP, han obert entre setmana només per a urgències, però han mantingut l’atenció 
telefònica per a tothom que ho ha demanat, i l’Hotel Melià ha estat un hotel medicalitzat —fa un 
esment especial a la tasca generosíssima d’Enrique Aranda, que ha estat fent una aportació personal 
altament implicada en el funcionament d’aquest hotel. 

 
- La Guàrdia Urbana ha mantingut la seva activitat amb una especial cura per l’atenció i la 

vigilància dels serveis directament relacionats amb la crisi (menjador social del carrer Equador, 
repartiment de les targetes menjador, servei assistencial Pere Tarrés, hotel de salut Melià, farmàcies, 
supermercats, etc.) i, si bé les Corts és un districte relativament poc afectat per incidències per 
demanda —de fet, hi ha hagut una baixada important—, el cos ha mantingut una actitud diligent en 
l’execució de sancions i el seguiment de les conductes incíviques davant les normatives que ens 
afecten a tots. 

 
- Els serveis de neteja del barri han actuat també, encara que amb algunes restriccions (no 

han retirat murals o pintades, però han seguit funcionant amb normalitat). 
 
- S’han suspès les obres públiques, malgrat que s’han realitzat alguns serveis de 

manteniment que han estat rellevants. S’ha tancat el solar del carrer Benavent i Colònia Castells, 
s’han retirat arbres que van caure per la pluja, i hi ha hagut l’obertura de la llum i clima a l’Ateneu de 
Fabricació i el tancament de llums de la Biblioteca Montserrat Abelló, entre altres coses. 
 

- Els serveis de clavegueram, energies i parcs han continuat treballant i atenent totes les 
emergències i els serveis bàsics necessaris per al funcionament de la ciutat i del districte. 

 
- Les residències de gent gran del districte, que han preocupat de manera especial, no han 

patit problemes especialment greus i totes han estat convenientment desinfectades; els equips de 
Serveis Socials han estat coordinats des de l’Ajuntament i hi ha hagut una centralització important, 
però hi ha hagut un seguiment i s’han mantingut els objectius en matèria d’atenció pública i d’infància 
i família, s’han mantingut tots els codis de repartiment alimentari per tal d’assegurar que no hi hagi 
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problemes d’abastament i, sobretot, que no es quedi ningú sense capacitat d’accés a l’alimentació 
bàsica. 
 

- S’han incrementat els serveis de protecció a l’habitatge, ja sigui per la via de l’increment dels 
ajuts de lloguer o per la via de la intermediació. 

 
- S’ha tingut una especial cura dels problemes de salut mental i discapacitats, i també hi ha 

hagut una atenció especial als problemes de violència de gènere. 
 

Tot seguit, comenta que hi ha altres elements que reflecteixen el manteniment d’una certa 
normalitat, tot i que sempre sotmesa als derivats de la crisi sanitària. En aquest sentit, indica que els 
equips del Districte han mantingut reunions constants amb entitats i associacions de tot tipus per 
planificar temes que estaven en marxa o que han sorgit arran de la situació actual, i esmenta alguns 
projectes que estan avançant en col·laboració amb les entitats: 
 

- S’han mantingut tots els contractes de prestació de serveis possibles, establint 
manteniments totals o parcials de l’activitat quan ha estat possible. En algun cas s’ha hagut de 
suspendre el contracte, però en general hi ha centres cívics, ludoteques, casals de gent gran... Tots 
treballen amb algun tipus de reducció de jornada, però estan actius. S’han hagut de tancar, tanmateix, 
alguns equipaments on era impossible mantenir les condicions de convivència, d’aïllament o de 
separació social, com ara els equipaments esportius, els equipaments culturals on es feien activitats 
de caràcter exhibidor o algun altre equipament, com ara el de Cristalleries Planell, on hi ha l’escola 
d’adults, el Consorci de Normalització Lingüística, activitats de Barcelona Activa i l’espai d’entitats. 
 

- De comú acord amb l’eix comercial del districte i amb l’Associació de Comerciants, s’està 
treballant per llançar una campanya per incentivar el retorn al consum de proximitat tan aviat com 
s’iniciï l’obertura dels comerços, que complementarà la que en els propers dies llançarà de manera 
general l’Ajuntament. 

 
- El Govern s’ha reunit amb el sector cultural per planificar la Festa Major, amb l’objectiu 

compartit de fer-la amb relativa normalitat. D’acord amb la informació de què es disposa actualment, 
es pensa que a l’octubre es podrà fer, però no es descarta reduir-ne la durada a un cap de setmana 
llarg per millorar les condicions infraestructurals i els requeriments de seguretat. 

 
- A manca d’indicadors d’altra mena, el procés d’elaboració dels pressupostos de proximitat 

segueix vigent; en aquests moments s’ha allargat el termini de propostes fins al 22 de maig, i les 
dates de la resta de fases del procés es concretaran en finalitzar l’emergència sanitària. 
 

- S’ha plantejat al conjunt del sector cultural organitzar un acte d’homenatge a la gent gran del 
districte, una idea que els ha agradat molt, i el Districte és en aquests moments una entitat que està 
plantejant retre’ls homenatge, com ha fet el Plenari i com és obligat fer, perquè són la primera línia 
afectada per la pandèmia i el seu esforç ha estat ple de patiments. 
 

- Tot indica que les obres de l’escola Anglesola, la posada en marxa de la qual preocupa 
especialment el Districte, es podran recuperar de manera immediata; tot i així, és poc probable que es 
pugui començar al setembre. Hi ha un sistema d’alternatives perfectament treballat i es considera 
que, en qualsevol cas, és molt probable que no calgui esperar a l’any o al curs proper perquè es 
pugui fer el canvi de seu. 
 

- El procés d’atorgament de subvencions del Districte ha finalitzat i s’està pendent de la 
publicació global amb l’Ajuntament (es farà en uns dies). Es confia que es pugui formalitzar tant la 
tramitació administrativa com el pagament de manera molt ràpida. La convocatòria ascendeix a 
204.000 euros i s’hi han presentat 118 projectes, 13 dels quals han estat denegats (8 per raons 
administratives, 1 per qüestions tècniques i 4 per notes de tall). Els 8 que s’han denegat per raons 
administratives han estat pràcticament per renúncia d’ells mateixos, i n’hi ha hagut 3 que s’han derivat 
a altres departaments de l’Ajuntament. En total, 100 projectes han rebut una proposta econòmica, que 
en general és lleugerament superior a la de l’any passat. 
 

Posa de manifest que es desconeixen les afectacions finals que tindrà aquesta crisi sobre el 
Pla d’actuació del districte i sobre el Pla d’inversions del districte i comenta que l’Ajuntament està 
treballant en una reconfiguració general del pressupost en el marc d’un gran acord de ciutat que tots 
coneixen perfectament, amb els grups de l’oposició i amb les principals forces econòmiques, socials i 
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sindicals de la ciutat, i estan pendents de les indicacions que sorgeixin d’aquest acord de ciutat per 
veure com afecta aquests plans. D’altra banda, es considera que molt probablement el procés de 
recuperació de la normalitat afectarà també l’exercici 2021. 
 

A continuació, esmenta algunes de les principals línies de treball que s’han mantingut vigents 
al llarg del període de crisi: continuen avançant, malgrat tot i sense interrupció, entre altres coses, la 
posada en marxa del col·lectiu d’empreses per al projecte d’RSC que s’està incentivant al barri, la 
mesura de govern de gestió de l’espai públic, el projecte d’animació del Campus de la Universitat de 
Barcelona, la gestió de les expropiacions de Colònia Castells, les converses per millorar la plaça 
Concòrdia, les converses per millorar la mobilitat i, amb Transports Metropolitans de Barcelona, el Pla 
de mobilitat dins del districte. Tanmateix, la Gerència del Districte i el seu equip, d’acord amb les 
instruccions rebudes, ha prioritzat totes les accions encaminades a mitigar els efectes de la 
pandèmia, cobrir els serveis socials imprescindibles i assegurar la millor cobertura sociosanitària per a 
tots els col·lectius afectats. 
 

En darrer lloc, recorda que l’Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els diferents grups 
polítics convocar el conjunt de les organitzacions socials, culturals, esportives, empresarials i sindicals 
de la ciutat per endegar un gran pacte de ciutat per a la recuperació de Barcelona, i està convençut 
que iniciar un procés similar al Districte per aportar tots els suggeriments que el puguin enriquir des 
del territori serà una excel·lent iniciativa. Confien que les properes setmanes el procés de convivència 
amb la malaltia permeti recuperar de nou el ritme habitual del treball i els protocols de participació, 
que en aquests moments tant s’enyoren. 
 

El conseller Javier de Erausquin, portaveu del Grup Municipal de BxCanvi, explicita que 
aquesta sessió se celebra en unes circumstàncies atípiques a causa dels efectes de la COVID-19, i 
recorda totes les persones que ens han deixat, veïns, molts d’ells compromesos amb el districte, i 
també alguns familiars i amics. D’altra banda, dona les gràcies molt especialment a tots els 
professionals de l’àmbit sanitari i de les forces de seguretat, així com a tota la resta de persones que 
cada dia treballen per vèncer un virus que des de fa uns mesos ha canviat la nostra forma de vida, i 
observa que les Corts, Barcelona, Catalunya i tot Espanya estan de dol, perquè el coronavirus ha 
colpejat amb especial força la gent gran, la generació que va reconstruir aquest país després de la 
dictadura i que, amb les seves pensions, va ajudar moltes famílies a sortir d’una crisi econòmica molt 
forta fa uns anys. 

 
Tot seguit, subratlla que encara que aquests dies les xifres siguin millors que les del dia 

anterior, no es pot abaixar la guàrdia, sinó que cal continuar treballant, especialment les 
administracions, cooperant i deixant de banda els sectarismes i les diferències. 
  

Comenta que, si bé ara no és el moment de fer crítiques, cal dir que les administracions no 
estaven preparades per afrontar una crisi d’aquestes característiques i que la gestió de les 
residències i de les mascaretes ha estat un clar exemple del que ha estat una mala gestió, i en 
aquests moments greus, cal demanar als dirigents que actuïn amb seny, amb responsabilitat i amb 
sentit d’Estat. 
 

Posa de manifest que aquesta crisi sanitària també comporta una crisi social i econòmica, 
motiu pel qual el seu grup municipal, que entén que la col·laboració entre el sector públic i el privat 
serà clau per sortir d’aquesta crisi, ha presentat 17 mesures econòmiques destinades especialment a 
pimes i autònoms i en aquest plenari presenta una proposició per al comerç de proximitat. D’altra 
banda, l’Ajuntament ja ha dit que la proposta que va presentar aquest grup a la Comissió d’Economia 
i Hisenda sobre el pla «Autònom, rellança’t», que va ser aprovada per unanimitat, és una de les 
primeres mesures que es tiraran endavant, una molt bona notícia per a tots els autònoms de la ciutat. 
 

Assenyala que una qüestió que preocupa especialment el seu grup és la situació de crisi 
econòmica derivada de la COVID, que afecta moltes famílies de les Corts i molts comerços de 
proximitat dels barris, que han vist la seva facturació reduïda a zero, mentre han d’afrontar despeses 
amb els seus estalvis i amb crèdits, una situació dramàtica per a molts comerços. Subratlla que les 
administracions han d’ajudar a pal·liar aquesta situació, perquè no poden abandonar el comerç en el 
pitjor moment. Per això, celebra que el regidor hagi fet referència a aquesta qüestió per promoure 
mesures en aquest sentit tant des de Barcelona com des de les Corts. Celebra també que diversos 
grups presentin avui proposicions per ajudar el petit comerç de les Corts que està patint aquesta 
situació. 
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Quant a l’actuació del Govern del Districte, agraeix que hagi mantingut els grups sempre 
informats de l’evolució de la situació, i observa que no és moment de criticar l’actuació de 
l’Ajuntament de Barcelona o del Govern del Districte, que han respost com han pogut a una pandèmia 
per a la qual ningú no estava preparat, sinó que és moment de buscar solucions conjuntes, entre tots 
els grups municipals, per fer front a aquesta crisi que tant de mal està fent. 
 

Per acabar, explicita que les condicions actuals són molt diferents de les d’abans de la 
pandèmia: les condicions econòmiques han canviat i els ciutadans de les Corts i de Barcelona han 
patit molt. Per això, cal demanar un nou pressupost del Districte, com es va fer a l’Ajuntament de 
Barcelona, que es refaci pensant en la situació post-COVID, que és un altre punt de partida, i caldrà 
replantejar també el PAD. El Grup de BxCanvi, un cop més, es posa a disposició del Govern en 
aquest temps de crisi tan preocupant, i fent una oposició constructiva, com ha fet des de l’inici de la 
legislatura, però ara més, ateses les circumstàncies, i contribuirà a arribar a acords i consensos amb 
el Govern i els altres grups municipals per fer front a aquesta crisi que tant ha perjudicat la gent de 
Barcelona i de les Corts. 
 

El conseller Xavier Cañigueral expressa el dolor i la tristor que sent el Grup Municipal del PP 
per les víctimes causades per la pandèmia, i envia el seu condol i una forta abraçada als familiars i 
amics d’aquestes víctimes. D’altra banda, envia suport a tots els que estan passant per aquesta 
terrible malaltia, especialment els que es troben en estat greu, a qui envia ànims i diu que estan en 
les millors mans possibles, atesos pels autèntics herois d’aquesta pandèmia (metges, infermers, 
zeladors...), excel·lents professionals sanitaris que s’estan deixant la pell i, en molts casos, 
malauradament, la salut o fins i tot la vida, per salvar els altres. A tots ells els envia el reconeixement i 
la gratitud del seu grup, i estén l’agraïment a totes les persones que durant aquests dies de 
confinament han estat treballant en circumstàncies molt difícils perquè la resta pogués disposar de 
serveis i béns essencials: treballadors públics, cossos i forces de seguretat, hotels, treballadors de 
TMB, taxistes, transportistes, funcionaris, serveis socials, professionals de les TIC i un llarg etcètera 
de persones que han tingut cura del benestar de tothom, especialment de les persones més 
vulnerables. 

 
Dit això, agraeix l’informe del regidor i valora la transparència i la voluntat de diàleg que entén 

que ha tingut el Govern del Districte respecte als consellers de l’oposició des del començament de la 
crisi, tant mitjançant les reunions telemàtiques setmanals com amb els informes enviats 
periòdicament, i valora com a adequades moltes de les mesures adoptades pel Govern municipal per 
lluitar contra l’emergència sanitària (pavellons de salut, pavellons fira per a persones vulnerables, 
potenciació del teletreball, gestió del transport públic per adaptar-lo a l’estat d’alarma, aturada de 
l’obra pública, autobusos solidaris i un llarg etcètera). Lamenta, però, la desastrosa situació que han 
viscut moltes residències de gent gran, sobre la qual aprofundiran en el prec que presenta avui el seu 
grup. Comenta que, encara que la competència sigui de la Generalitat, cal treballar plegats perquè 
aquesta situació no es repeteixi. 
 

Tampoc no poden valorar com a adequades les mesures que ha pres el Govern municipal per 
fer front a la crisi econòmica, molt especialment les destinades al petit comerç, la restauració i el 
turisme, alguns dels sectors més afectats: fins ara, el Govern s’ha dedicat a prendre mesures toves i 
insuficients sense tenir en compte la resta de grups ni els sectors, si bé avui per fi han cedit a les 
peticions de l’oposició i del Gremi de Restauració pel que fa a la taxa de terrasses. Els feliciten per 
això i esperen que continuïn en aquesta dinàmica i prenguin mesures igual de valentes en altres 
temes. 
 

En darrer lloc, subratlla que els grups de l’oposició i els membres de la societat civil, a més 
d’estar informats, volen formar part de la solució. Per això els grups municipals a l’Ajuntament s’han 
compromès, juntament amb agents econòmics i socials, a acordar un pacte per a la reconstrucció de 
la ciutat, i per això avui el PP proposa en aquesta sessió instar el Govern a consensuar amb partits, 
entitats i veïns un acord de districte amb mesures, inversions i actuacions prioritàries a les Corts, i 
elevar aquest acord a la taula de ciutat. Observa que caldrà tractar temes i projectes importants per al 
districte, com ara l’escola Anglesola, la Colònia Castells, el Pla Danubi, la residència per a persones 
amb discapacitat de Can Reig o l’Espai Barça, als quals cadascú haurà d’aportar elements des de la 
seva ideologia, però també sabent que caldrà fer cessions per arribar a acords. Remarca que les 
Corts i Barcelona s’ho mereixen. 
 

La consellera Sonia Reina envia el condol del Grup Municipal de Cs als familiars de totes les 
persones que han perdut la vida per culpa d’aquesta pandèmia (fins avui, segons les dades del 



 

10 
 

Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya, en són 25.613). Per respecte a elles i als seus familiars, 
que no han tingut l’oportunitat d’acomiadar-se dels seus éssers estimats, el Grup de Cs demana, com 
fa des de fa una setmana, que les banderes del Districte i de l’Ajuntament onegin a mitja asta. 

 
Dona les gràcies al Govern del Districte per l’organització de les reunions setmanals amb els 

portaveus de l’oposició, en les quals han pogut fer propostes, comentar les incidències que han anat 
tenint lloc i rebre informació, tot i que incompleta, sobre l’afectació de la COVID al districte, i dona les 
gràcies també al personal dels serveis essencials (sanitaris, forces i cossos de seguretat de l’Estat, 
advocats, procuradors, supermercats, etc.) i a la ciutadania, que ha demostrat solidaritat i 
responsabilitat davant la improvisació de mesures per part del Govern i davant d’una gestió plena 
d’errors. Subratlla que la ciutadania ha demostrat que en els pitjors moments és capaç de donar el 
millor de si mateixa: els veïns de les Corts s’han ajudat entre ells, amb acompanyament al metge, a la 
farmàcia o a la compra, l’elaboració de material sanitari, donacions i, fins i tot, amb l’oferiment 
d’instal·lacions, com en el cas de l’Hotel Melià de Sarrià, reconvertit en hotel salut. Remarca que de 
totes aquestes persones cal aprendre una nova manera d’actuar quan acabi tota aquesta dramàtica 
situació. 

 
Dit això, pregunta —com ha fet el seu grup en totes les reunions setmanals— si s’ha ofert 

alguna solució per als ciutadans que havien abonat quotes de centres cívics per a activitats que no 
s’han dut a terme totalment o parcialment (no sap si el regidor ha donat resposta a aquesta qüestió al 
començament de l’informe, que per problemes tècnics no ha sentit). 

 
També demana informació sobre Serveis Socials (nombre de persones ateses, intervencions 

fetes, etc.), ja que únicament saben que hi ha hagut oberta una oficina per a les Corts i per a Sarrià - 
Sant Gervasi, així com sobre el servei d’atenció domiciliària, el projecte Radars, les targetes menjador 
i el menjador social del carrer Equador, l’únic que hi ha a les Corts. Sobre aquest, també voldrien 
saber si hi ha hagut algun contagi. 

 
Per acabar, diu que crida l’atenció que un govern que en alguns moments pretén apropiar-se 

de la defensa del dret a la igualtat no hagi facilitat cap informació sobre el Punt d’Informació i Atenció 
a les Dones (si està en funcionament, quantes persones ha atès, etc.), i comenta que sobre les 
residències parlaran més tard. 

 
El conseller Ivan Condés manifesta el condol del Grup Municipal de JxCat per les persones 

traspassades a causa del virus; envia escalf a les seves famílies i amics, i desitja la recuperació de 
les persones contagiades. Tot seguit, felicita i dona les gràcies al personal sanitari i a totes les 
persones, empreses i entitats que en aquestes situacions dramàtiques han fet un món millor. 
 

D’altra banda, recorda els exiliats i els presos polítics, aquests doblement confinats, atès que 
estan tancats en cel·les de 9 m². 
 

Dit això, indica que en aquesta intervenció parlarà de tres marcs: el general (de l’Estat), el de 
ciutat i el de districte. 
 

Pel que fa al marc general, subratlla que «el govern més progressista de la història 
d’Espanya» ha afrontat la crisi centralitzant competències, amb rodes de premsa militaritzades, 
vocabulari bèl·lic, censura de les crítiques al Govern espanyol, sanitària, 155 digital, limitació de drets 
individuals i parlant més de la unitat d’Espanya que de salut, i aquesta centralització ha anat en 
detriment sobretot de l’Administració local (dissortadament, durant aquest confinament els districtes 
han pogut opinar poc). En canvi, els petits països i descentralitzats, federals, han gestionat molt millor 
la crisi. Comenta que el Grup de JxCat havia presentat en aquest plenari una declaració que no ha 
prosperat, que demanava atorgar més competència als districtes, conscient que des de la proximitat 
es gestionen millor els moments crítics com els actuals, i convida tots els grups a treballar, d’ara 
endavant, en l’apoderament dels districtes de Barcelona. 
 

Pel que fa a la ciutat, comenta que li hauria agradat un ajuntament que no fes defensa cega 
del Govern d’Espanya i que no fes oposició al Govern de la Generalitat, sobretot en relació amb les 
residències, i observa que el Govern de Barcelona té la vicepresidència del Consorci Sociosanitari de 
Barcelona, que té competències en les residències, encara que la competència principal sigui de la 
Generalitat. 
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Li hauria agradat també una alcaldessa amb lideratge i no amagant-se en programes de 
televisió per a nens a Betevé o a «Sálvames» de Televisió Espanyola, una alcaldessa i una tinenta 
d’alcalde que no menyspreessin l’activitat productiva de la ciutat i, sobretot, un ajuntament receptiu 
amb les necessitats reals de la gent, no amb la prioritat de gastar-se 200.000 euros per a conceptes 
de propaganda. 
 

El Grup de JxCat demana que es faci despesa real, com s’ha fet a molts països d’Europa, 
més enllà de préstecs, de moratòries i d’ajornaments que en cap cas reduiran la càrrega impositiva 
del contribuent. Subratlla que cal liquiditat immediata i cancel·lar —no ajornar— impostos, i que la 
banca no faci negoci també de la desgràcia aliena. També cal assegurar llocs de treball, rescatar 
persones, pimes i autònoms —no bancs—, i el Govern de Barcelona, que coincideix amb el Govern 
d’Espanya, ha de liderar aquestes exigències. D’altra banda, cal centrar-se en la reconstrucció 
col·laborativa, amb més ciència, més feina i menys bel·licisme. Per això, JxCat ja va plantejar 
44 propostes a Casa Gran, que van ser aprovades per unanimitat pel Plenari de ciutat, per recuperar, 
reactivar i reinventar Barcelona. 
 

Pel que fa al districte, agraeix al Govern la dinàmica de trobades setmanals i la informació 
facilitada als grups, així com la disponibilitat de la consellera tècnica davant les seves preguntes i 
requeriments, una dinàmica positiva i una pràctica de transparència que el seu grup agraeix. 

 
Comenta que el Grup de JxCat es posa a disposició del Govern i de tots els grups per, a partir 

d’ara, treballar per sortir d’aquesta crisi sociosanitària com abans millor, si bé la crisi no els eximeix de 
demanar responsabilitats i impulsar l’acció del Govern. 

 
Dit això, manifesta el suport total del seu grup al manifest de la plataforma Salvem el 

Patrimoni de les Corts —aquesta crisi sanitària ha demostrat que s’ha de redimensionar el projecte de 
residència del carrer Remei—, i demana que per impulsar l’activitat del districte es convoquin ja els 
consells de barri i els consells sectorials, com s’ha fet en altres districtes, ja que l’estat d’alarma no pot 
ser excusa per aturar-los. 
 

Per acabar, mostra perplexitat per la gestió de l’entrega de les targetes menjador —les dades 
de l’informe del 20 d’abril mostren que el Govern ha badat, sobretot durant el primer mes d’estat 
d’alarma, i això requereix una resposta—, i demana informació sobre els talls constants d’electricitat 
els dies de pluja que hi ha hagut els últims dies als carrers Trias i Giró, Alfambra i Joan Obiols, així 
com sobre la gestió duta a terme pel Districte. 
 

El conseller Mario Francisco Campelo expressa el condol del Grup Municipal d’ERC als 
familiars de les persones que malauradament han traspassat aquestes últimes setmanes, i desitja 
una ràpida recuperació a les que encara estan lluitant contra el virus. 
 

D’altra banda, agraeix la feina de tots els treballadors dels serveis essencials —aquests dies 
s’ha vist que són més essencials del que es pensava—, que han fet una demostració de 
corresponsabilitat extraordinària; dels tècnics, Gerència i tots els treballadors del Districte, que han 
estat sempre al peu del canó i han fet que el Districte no hagi deixat de funcionar durant totes 
aquestes setmanes; al regidor Marcé i al Govern del Districte, pel flux d’informació que hi ha hagut, i, 
sobretot, a la consellera tècnica, per escoltar, respondre i aplicar les seves preguntes i propostes, 
com ara la d’obrir els ateneus de fabricació per fabricar material sanitari. També dona les gràcies als 
veïns i veïnes del districte, que han fet una tasca importantíssima quedant-se a casa durant tots 
aquests dies, tasca a la qual no s’ha donat prou importància, però que ha estat i és molt important per 
aturar la propagació del virus. Afegeix que aquestes mateixes veïnes han mostrat la importància de 
fer barri —aquest grup ho ha reivindicat des del principi del mandat—, imprescindible per fer un 
districte i uns barris millors. Concreta que aquestes setmanes s’ha construït una xarxa de suport, 
d’aliments; les entitats veïnals han fet diferents accions solidàries, i hi ha hagut petits i grans gestos 
entre veïns de la mateixa escala i del mateix carrer. Subratlla que això és el que significa i implica fer 
barri i ofereix una oportunitat única de treballar coordinadament i conjuntament amb aquests veïns i 
aquestes entitats i xarxes solidàries. 
 

Assenyala que una part molt important dels barris és el teixit comercial, que dona significat a 
la paraula proximitat i és un exemple d’integració en el districte i en els barris, motiu pel qual cal 
salvaguardar-lo. Amb aquest objectiu, el seu grup presenta avui una proposició destinada a fer un pla 
de xoc per al comerç de proximitat del districte (ara més que mai cal aplicar mesures que facin que el 
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teixit comercial del barri en continuï sent una part important i continuï fent de la proximitat un senyal 
d’identitat). 
 

A continuació, assenyala que cal replantejar les prioritats del districte: ara és hora de prioritzar 
les persones. Per fer-ho, cal evitar que aquesta crisi la paguin els de sempre; cal evitar cometre els 
mateixos errors que durant la crisi del 2008, i no és hora de construir una nova normalitat, sinó de 
construir una nova realitat i aprofitar les oportunitats que ofereixi aquesta nova realitat per posar les 
persones al centre de totes les decisions, per apoderar la ciutadania perquè sigui ella qui acabi tenint 
les eines per sortir de la crisi social, sanitària i econòmica. Puntualitza, però, que prioritzar 
principalment les persones no pot significar que es deixin de banda prioritats del districte que abans 
de la COVID-19 estaven encaminades a la solució, com ara la Colònia Castells o Danubi, projectes 
que afecten els veïns i que fa molts anys que esperen solucions, de manera que no poden quedar 
aturats. El seu grup demana al Govern ambició i esforç en aquest sentit. 
 

Comenta que el Grup Municipal d’ERC, pensant en el present i el futur de la ciutat i de la 
ciutadania, va demanar una taula de ciutat gran i oberta —el Sr. Marcé n’ha fet esment— perquè fixés 
una agenda i marqués les prioritats de la ciutat, i observa que si cal posar les persones al centre, 
l’espai públic esdevé més important que mai, i la nova realitat ha de fer veure que la ciutat ha de ser 
per al vianant i la mobilitat ha de ser més sostenible. 
 

Aquest grup no entén que al districte no hi hagi programada cap actuació a l’espai públic, 
quan hi ha vies com avinguda Sarrià, travessera de les Corts o avinguda Madrid en gran part 
destinades a l’ús del vehicle privat i amb voreres totalment ridícules. Per això, presenta un prec que 
demana que la que segurament és la via amb més carrils per al vehicle privat del districte es faci més 
amable per al vianant ampliant-ne les voreres i que tingui una mobilitat més sostenible amb la 
implantació d’un carril bici. D’altra banda, comenta que potser és bon moment per implantar la 
senyalització «excepte bici» a les vies de plataforma única, que van demanar a la sessió anterior i 
que faria que les bicis poguessin circular per aquestes vies en els dos sentits de la marxa. 
 

A continuació, assenyala que l’Ajuntament hauria de baixar de la vorera elements com ara 
motos i contenidors, que fan que encara sigui més complicat caminar-hi, i replantejar la neteja de 
l’espai públic, atès que aquestes setmanes està tot ple de pol·len. 
 

D’altra banda, comenta que l’espai públic s’ha d’integrar amb la cultura i l’art i això ha de 
servir per repensar activitats per portar la cultura al barri i fer-la arribar a tothom. En aquest sentit, 
recorda que a la darrera sessió del Ple es va aprovar una proposició del seu grup per portar, 
conjuntament amb la Facultat de Belles Arts, la cultura a l’espai públic, i potser ara és un bon moment 
per implementar aquesta proposició. 
 

Per acabar, diu que el seu grup celebra que tots els consellers estiguin bé, que s’hagi 
convocat aquest plenari telemàtic, que els grups disposin de la part d’impuls i control i que els veïns 
també puguin dir-hi la seva: és important que els òrgans siguin ordinaris, malgrat l’excepcionalitat, i 
anar recuperant l’activitat política. En aquest sentit, esperen que properament es convoquin també els 
consells de barri sectorials, que no poden quedar aturats. 
 

El regidor del Districte agraeix a tots molt especialment el reconeixement a l’esforç fet pel que 
fa a la transparència, la proximitat i el manteniment de les reunions amb els grups (i, consegüentment, 
el debat sobre tot el que està passant), i observa que moltes de les coses que s’han dit, si bé són molt 
assenyades, no pertanyen a les competències del Districte, sinó que són temes de debat del Plenari 
de l’Ajuntament, on ja s’han portat i s’han aprovat o rebutjat després de fer el debat corresponent. 
Subratlla que convé que tothom entengui que el Districte té un espai competencial determinat i que 
l’Ajuntament en té un altre. Afegeix que, òbviament, el que fa l’Ajuntament afecta els districtes, però hi 
ha decisions que aquests no poden prendre. 
 

A continuació, remarca que hi ha una crisi de demanda que corre el perill de convertir-se en 
una crisi d’oferta, i això implica, entre altres coses, que cal valorar com s’han d’enfocar les ajudes. En 
aquest sentit, entén que cap economista amb seny recomanaria la reducció de totes les taxes 
municipals. Observa que una altra qüestió són les mesures quirúrgiques al voltant de la fiscalitat: és 
evident que no es pot cobrar l’impost de terrasses si no hi ha terrasses, però no cobrar cap tipus de 
taxa entén que l’únic que faria seria incidir de manera claríssima en el manteniment d’aquesta situació 
greu, eliminant capacitat d’actuació de l’Ajuntament. 
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D’altra banda, diu que no vol fer un debat polític sobre la Generalitat o l’Ajuntament, i que a 
les Corts han fet un seguiment curosíssim de les residències del districte, com els correspon. En 
aquest sentit, subratlla que, con ja saben els consellers, malgrat que hi ha un problema objectiu i obvi 
en la gestió global de les residències, a les Corts no l’han tingut: les residències del districte han estat 
convenientment desinfectades, se n’ha fet seguiment (s’han preocupat de saber si tenien algun 
problema, hi han trucat, han estat atents a les seves necessitats) i la realitat és que les residències de 
les Corts han tingut un comportament molt per sobre del que dissortadament s’ha vist a la resta del 
país. 

 
En darrer lloc, posa èmfasi en el fet que cal trobar la fórmula per enriquir l’acord de ciutat 

proposat pel Govern municipal amb les aportacions del Districte. 
 

C. PART DECISÒRIA 
 

1 Propostes d’acord: 
 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat, Serveis Municipals i Presidència. 
 

APROVAR les Bases de l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor de l’any 2020.  
 

La consellera Irene Morales, portaveu del Govern, celebra que tothom estigui bé i que s’hagin 
pogut trobar de nou, i fa un resum del contingut de les bases que es porten a aprovació: 

 
- Amb el reconeixement de Cortsenc i Cortsenca d’Honor de l’any es distingeixen persones 

que han destacat per la seva actuació desinteressada en benefici dels barris del districte de les Corts, 
i els objectius d’aquesta elecció són posar en valor i reconèixer la tasca dels candidats i les 
candidates. 

 
- El Districte de les Corts, que cada any organitza una votació per a l’elecció del Cortsenc i 

Cortsenca d’Honor, és l’únic òrgan competent per interpretar-ne les bases de regulació i resoldre 
qualsevol situació no prevista. 

 
- Poden ser elegides com a candidates a Cortsenc i Cortsenca d’Honor persones físiques o 

jurídiques, així com entitats i associacions que operin als barris de les Corts. Les persones candidates 
han de ser majors d’edat o, en cas de ser menors, comptar amb el consentiment dels seus tutors. El 
reconeixement es pot atorgar a títol individual o bé a entitats i associacions que formen part del teixit 
associatiu. S’exclou de l’elecció el personal funcionari del Districte de les Corts de l’Ajuntament de 
Barcelona i les persones treballadores d’una empresa que gestioni qualsevol equipament municipal 
de les Corts. Els candidats i candidates han d’haver tingut una repercussió important i directa en 
algun dels barris del districte i/o en els seus veïns i veïnes, per les seves aportacions socials, 
culturals, comercials o de cooperació. 
 

- Durant la primera fase (elecció de candidatures), les entitats del districte de les Corts que 
formen part del Registre d’Entitats de les Corts poden proposar un màxim de dues candidatures, 
garantint la paritat. Les propostes s’han d’acompanyar d’una argumentació que justifiqui la distinció i 
s’han d’enviar per correu electrònic a comunicaciolescorts@bcn.cat o a través d’una instància a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de les Corts. El període de presentació de propostes és de 
quinze dies hàbils a partir de la data d’inici de la convocatòria. 
 

- Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el Districte de les Corts, d’acord 
amb els grups polítics amb representació al Consell de Districte, tria els tres candidats a Cortsenc i les 
tres candidates a Cortsenca. En cas que no sigui possible arribar a un acord, es designaran les tres 
candidates i els tres candidats que hagin estat proposats amb més suports per part de les entitats de 
les Corts. 
 

- A la segona fase, el Districte de les Corts obre un procés de votació popular, que té una 
durada d’un mes, amb la col·laboració del periòdic quinzenal Línia les Corts, que ha de publicar la 
convocatòria a la seva publicació en paper i a l’edició digital. Simultàniament, el Districte de les Corts 
ha de publicar aquesta informació a la seva pàgina web. També ha d’editar fullets i cartells 
informatius. Durant el període de votació, Línia les Corts ha de publicar entrevistes a les sis persones 
candidates. 
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- Tota la informació relativa a la votació s’ha de penjar al web del Districte. Per efectuar la 
votació, Línia les Corts ha d’habilitar un sistema en línia que respecti l’anonimat dels votants. Cada 
persona només pot votar una vegada. Un cop finalitzat el termini de votació, es duu a terme el 
recompte de vots i les candidatures més votades, una de cada categoria (Cortsenc i Cortsenca), 
seran les guardonades. En cas d’empat, es dirimirà a sorts. 
 

- Per al lliurament del premi, es farà un acte de proclamació del Cortsenc i Cortsenca d’Honor 
que tindrà lloc preferentment durant la Festa Major. 
 

- El calendari habitual és: presentació de candidatures, durant quinze dies hàbils entre el 15 
de maig i el 15 de juny; votació, juny-juliol; gala de proclamació, durant la Festa Major. El calendari 
que es proposa per al 2020 és: proposta de candidatures, octubre del 2020; votació, novembre-
desembre; proclamació, Nadal. 
 

El conseller Javier de Erausquin expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi. 
 
El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, que 

espera que aquesta mesura ajudi a fomentar la participació per a les Cortsenques d’Honor. 
 
La consellera Sonia Reina i el conseller Ivan Condés expressen els vots favorables del Grup 

Municipal de Cs i del Grup Municipal de JxCat, respectivament. 
 
La consellera Mercè Garrigosa expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC, que 

considera aquestes bases molt més correctes i més democràtiques. 
 
La consellera Lucía García Carretero i la consellera Irene Morales expressen els vots 

favorables del Grup Municipal de BC i del Grup Municipal del PSC, respectivament. 
 
El president explicita que s’aprova per unanimitat la proposta d’acord següent: APROVAR les 

Bases de l’elecció dels Cortsenc i Cortsenca d’Honor de l’any 2020. 
 

B. Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
C. Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports. 
D. Comissió Consultiva d’Economia, Hisenda i Comerç 

 
 

2 Proposicions 
 
 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup. 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts, conjuntament amb les regidories competents, es 
compromet a realitzar i implementar un pla de xoc sobre el comerç de proximitat del 
districte de Les Corts per tal de superar la crisi del Covid19, pla de xoc que ha 
d’incloure expressament: 
1. Identificació i avaluació, juntament amb les associacions de comerciants, dels 

establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva 
supervivència per la crisi del Covid19. 

2. Programa de mediació entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de 
l’activitat comercial.  

3. Creació d’un punt d’assessorament en el districte, en matèria de nous ajuts i 
normatives vigents, atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 

4. Creació d’un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la 
ciutat que compti amb el suport del districte que, tot garantint, la seva 
idiosincràsia, permeti arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no 
contaminant i econòmic. 

5. Adopció de mesures que garanteixin la sostenibilitat de les associacions de 
comerciants que aquests mesos no han estat cobrant les quotes i que veuen 
amenaçada la seva viabilitat tot buscant, si escau, col·laboradors privats del 
districte que ho esponsoritzin.  
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6. Mesures per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública com a internet 
(web del districte) per tal donar a conèixer l’existència dels eixos comercials i els 
comerços associats. 
 

 
2. JxCat:  El Consell Municipal del Districte de Les Corts 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 i offline 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. 
 

5. BxCanvi: -Que el govern del districte impulsi una campanya de rellançament del petit 
comerç basat en el consum proper i de qualitat.  
- Que el govern del districte avali 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 de proporcionar una xarxa de seguretat. 
- Que el govern implementi la flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions en la 
liquidació dels impostos de comerços de proximitat. 

 
 

El president recorda que hi ha hagut un acord de la Junta de Portaveus per tractar 
conjuntament les proposicions dels grups d’ERC, JxCat i BxCanvi i, d’altra banda, les de Cs i el PP. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli assenyala que fer república en termes econòmics significa, 

entre altres coses, potenciar el comerç de proximitat, i ERC està destinant molts esforços a la gestió 
diària de la crisi ocasionada pel coronavirus alhora que pensa en l’endemà de la pandèmia i treballa 
per la reconstrucció del país, la ciutat i el districte, convençut —ho està des de fa temps— que la 
salvaguarda i promoció del model comercial català requereix una acció pública equilibradora en 
matèria de formats comercials que reconegui el valor de la funció social del comerç en el seu vessant 
convivencial, integrador i de prosperitat per a barris, viles i ciutats. 

 
Subratlla que cal donar valor al terme «comerç de proximitat» davant d’altres formats, ja que 

la proximitat garanteix que existeixin projectes com Radars o els camins escolars i fa que entre els 
comerços i els clients neixi una confiança personal i professional que en cap altre cas es pot donar. 
Observa que aquesta relació fa que, per exemple, el teu llibreter sàpiga amb certesa els teus gustos 
literaris a l’hora de recomanar-te llibres, la qual cosa és irreemplaçable per cap algoritme informàtic, o 
que el mateix llibreter alerti el projecte Radars quan detecta determinades situacions entre gent de la 
tercera edat. 
 

Afegeix que la proximitat també implica treballar i adaptar-se a les situacions adverses per tal 
de donar servei als veïns, i subratlla que no es pot oblidar que el comerç de proximitat i els eixos 
comercials del districte fan un treball absolutament indispensable i necessari. 
 

D’altra banda, posa èmfasi en l’associacionisme, ja que, ara més que mai, cal treballar 
conjuntament i coordinadament i, per tant, els eixos comercials amb la seva feina associativa han de 
ser molt importants els propers temps, de manera que cal fomentar aquest associacionisme per tal de 
tenir eixos comercials forts i potents que siguin una ajuda per als comerços, que proposin mesures i 
siguin un signe distintiu de qualitat i veritables punts comercials del districte. 
 

Indica que, per tot l’esmentat, l’estabilitat del comerç de proximitat del districte de les Corts és 
també la seva estabilitat social, és fer barri i comunitat; en definitiva, recuperar el que s’ha perdut 
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durant els últims mesos. Per això, ara més que mai cal ser valents i elaborar un pla de xoc per al 
comerç de proximitat del districte per tal d’avaluar l’impacte de la crisi i desplegar totes les accions 
polítiques necessàries per potenciar-lo i defensar-lo, un pla de xoc que ha de contenir accions com 
les recollides a la proposició que presenta el seu grup, que vagin orientades a defensar i millorar el 
comerç de proximitat del districte. 
 

Concreta que aquest pla de xoc ha de contenir mesures d’anàlisi i avaluació de l’impacte de la 
crisi, de manera que caldrà avaluar, conjuntament amb els eixos comercials, els establiments que es 
veuen amenaçats per la crisi de la COVID-19; mesures d’ajuda com la creació d’un punt 
d’assessorament al districte pel que fa a la normativa vigent, ja que amb la contínua regulació es fa 
difícil per als comerços saber quines ajudes hi ha disponibles, i mesures de defensa del comerç de 
proximitat, com ara que l’Ajuntament per fi posi en funcionament la taxa última milla, un programa de 
mediació entre propietaris i llogaters, la creació d'un marketplace en línia municipal, mesures per 
garantir la sostenibilitat dels eixos comercials i mesures de visualització, tant a la via pública com a 
internet, dels eixos comercials i els comerços associats. 
 

Per acabar, observa que totes aquestes mesures tenen el denominador comú de voler 
potenciar i defensar el comerç de proximitat i tot el que representa per a la ciutat i per a les Corts, i 
llegeix la proposició. 

 
El conseller Ivan Condés, portaveu del Grup Municipal de JxCat, comenta que tothom és 

conscient de la necessitat de tenir un comerç de proximitat viable, vital i nombrós, atès que suposa 
una contribució social, urbana i territorial pel que fa a ocupació, sostenibilitat, il·luminació de carrers i 
les relacions veïnals que estructuren socialment la ciutat, i contribueixen a la seguretat i vitalitat dels 
barris. En aquest sentit, l’associacionisme comercial hi té un paper clau. 

 
Posa de manifest que el comerç i la restauració, arran de la declaració de l’estat d’alarma, 

pateixen una aturada sense precedents que en fa perillar la continuïtat. Per això, la iniciativa que 
presenta el seu grup pretén facilitar la viabilitat d’aquest comerç de proximitat i evitar-ne el tancament. 

 
Afirma que les mesures econòmiques que ha pres el Govern de l’Estat són insuficients per 

garantir la liquiditat de molts comerços i poden provocar que una gran quantitat de comerços familiars 
i petits negocis no puguin tornar a aixecar la persiana, i subratlla que és inadmissible que negocis que 
eren rendibles i creaven ocupació abans de la crisi ara no puguin tornar a obrir. 

 
Exposa que el Grup de JxCat ja va presentar més d’una vintena de propostes a la Taula de 

Comerç de les Corts el 20 de febrer, redactades per a l’elaboració del Pla de comerç de la legislatura i 
que la crisi de la COVID-19 no pot deixar perdre, entre les quals hi havia la creació d’una plataforma 
tecnològica, un marketplace, on tots els comerços poguessin fer venda en línia. Ara, però, vol fer 
èmfasi en les mesures urgents, que cal prendre amb celeritat i contundència, atès que la impossibilitat 
d’obrir al públic durant la situació d’estat d’alarma ha comportat que molts comerços de proximitat 
acumulin estocs i pateixin una pèrdua de competitivitat respecte a altres operadors i plataformes de 
venda i distribució en línia. Per això, demana que de manera immediata es creï un marketplace, en 
coordinació amb la resta de districtes, per promoure la presència digital i l’e-commerce dels eixos 
comercials de les Corts, que agrupi totes les iniciatives de venda en línia que han anat sorgint i que 
esdevingui el portal de referència del comerç de proximitat del barri. 
 

Remarca que aquest marketplace ha d’anar acompanyat d’un delivery, d’una darrera milla 
sostenible, si és possible, amb la col·laboració d’entitats socials del barri —o desenvolupada per 
elles—, com ja succeeix al Mercat de les Corts, així com d’accions de comunicació adreçades als 
veïns del districte per donar a conèixer la plataforma, accions ja planificades, com ha comentat el 
regidor. 
 

Explica que la proposició que presenta el seu grup cerca dos objectius: d’una banda, ajudar el 
comerç a tenir liquiditat de forma immediata per poder afrontar els pagaments de les despeses fixes i, 
a través del Marketplace —és possible fer-ho ràpid; l’Ajuntament de Sabadell n’ha desenvolupat un 
en menys de 45 dies, i Barcelona també ho pot fer—, donar sortida als seus estocs i vendre serveis; 
d’altra banda, ajudar aquest comerç en les despeses derivades de la tornada a la nova normalitat, 
com ara la compra d’EPI i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene. 
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En darrer lloc, demana al Govern del Districte que sigui ambiciós i que entomi aquesta 
proposta amb la màxima voluntat de ser constructius i de treballar per assegurar la pervivència d’un 
tresor tan preuat com és el teixit comercial de proximitat als barris del districte. 

 
El conseller Javier de Erausquin expressa la gran preocupació del Grup Municipal de BxCanvi 

per la situació actual del petit comerç i el comerç de proximitat, que, a diferència de les grans 
corporacions, amb més recursos per fer front a crisis econòmiques d’aquesta magnitud, tenen poc 
marge de maniobra, tant comercialment, perquè depenen en la major part de les vendes físiques, 
com financerament i creditíciament, atesa la dificultat d’aquests negocis per accedir a crèdit. 

 
Subratlla que la situació és molt delicada, ja que molts comerciants no han ingressat ni un 

euro en diversos mesos i han de fer front a les seves obligacions i despeses amb estalvis i crèdits, 
drames econòmics que esdevenen personals i afecten molts comerços de la ciutat i del districte, i 
explica que ha pogut veure aquest drama en algú proper a ell: ha vist com de desesperant és no 
poder obrir el teu negoci, que els clients no et paguin o no poder pagar els proveïdors. 

 
Posa de manifest que els ciutadans esperen una resposta de totes les administracions, que 

aquest cop no els poden fallar, ja que si hi ha algú que ha donat exemple ha estat la ciutadania, i les 
administracions, cadascuna des del seu àmbit, han de respondre amb el mateix exemple, és a dir, 
posant-se d’acord en l’adopció de mesures que apuntalin un procés de recuperació costós però segur 
i que no deixi ningú enrere. Per això, els grups municipals han de fer un esforç per deixar de banda 
les ideologies i contribuir a un consens que tingui com a únic objectiu la cerca de solucions per als 
ciutadans (en aquest cas, els petits comerços i el comerç de proximitat). 

 
El seu grup valora que el Districte hagi treballat bé (s’han assolit acords entre els diferents 

grups i s’ha treballat un pla de comerç de proximitat amb les entitats), però observa que la crisi de la 
COVID ho ha trastocat tot i fa que calgui reformar-ho tot per ajustar-se a les necessitats de qui més 
ha patit, entre altres, els petits comerços. Per això, BxCanvi presenta una proposició que demana al 
Govern del Districte l’impuls d’una campanya de rellançament del petit comerç basat en el consum 
proper i de qualitat. Entén que cal un impuls extra per posar fi a la situació d’asfíxia que pateixen els 
petits comerços, i que, davant aquesta situació sobrevinguda, el pla impulsat abans de la pandèmia 
no és suficient, sinó que cal disposar-ne d’un que serveixi per acompanyar tots els comerços que 
s’han vist durament afectats per la COVID, i cal una campanya que faci que tot el districte es bolqui 
amb el petit comerç, que es ressent, com ha dit, d’aquesta crisi, i encara se’n ressentirà més en el 
futur. 

 
D’altra banda, el seu grup amb aquesta proposició demana que el Govern del Districte avaluï 

quins són els establiments i comerços de proximitat amb més risc de tancament per les 
conseqüències econòmiques de la pandèmia; que es destinin els recursos necessaris per 
proporcionar una xarxa de seguretat que ajudi aquests establiments, en la mesura que sigui possible, 
a mantenir el negoci, i que s’implementi la flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions en la 
liquidació dels impostos dels comerços de proximitat, ja que les mesures econòmiques no només 
s’han de basar en el repartiment d’ajuts, sinó també en una flexibilització fiscal. 

 
El seu grup entén que les mesures que planteja són assequibles i absolutament necessàries 

per ajudar molts comerços dels barris del districte, que són els que generen llocs de treball i riquesa i 
dinamitzen l’activitat econòmica (sense el comerç no hi ha ocupació, desenvolupament ni progrés). 
Per això, la seva proposició té com a objectiu mitigar, en la mesura que sigui possible, els efectes de 
la crisi en el comerç de les Corts. 

 
Conclou que el comerç de proximitat és el comerç que manté viu el barri i cal conservar-lo, 

donar-hi suport i protegir-lo. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, explicita que el comerç de 
proximitat és un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus i aquestes tres proposicions 
tenen com a objectiu ajudar-lo mitjançant mesures que el beneficiïn. 
 

En relació amb el programa de mediació entre propietaris i llogaters que inclou la proposició 
d’ERC, comenta que el seu grup proposa exempcions o bonificacions a l’IBI a condició que el 
propietari apliqui una moratòria o reducció significativa de la renda del lloguer, així com que s’habiliti 
una línia d’ajuts al pagament del lloguer de locals del sector industrial, comercial i de serveis que 



 

18 
 

hagin patit una pèrdua superior al 30% en les seves vendes des de la promulgació del decret 
d’alarma. 
 

Mostra el total acord del PP amb la proposta de fer un marketplace, per al qual no cal 
començar de zero, atès que ja hi ha algunes aplicacions del sector alimentari de les quals es pot 
aprendre i se’n pot aplicar el mateix model. Respecte al model logístic d’aquest marketplace, recorda 
que durant la sessió del febrer de la Comissió d’Economia el Govern municipal va acceptar un prec 
del seu grup que demanava que es dugués a terme una prova pilot per estudiar la reconversió de 
quioscos en desús en punts de recollida d’última milla i de compra de comerç de proximitat. 
Considera que aquests punts podrien ser gestionats per aturats de llarga durada o membres d’entitats 
de persones de difícil inserció laboral. 
 

D’altra banda, el seu grup considera urgent la creació d’una línia de subvencions destinada a 
la compra d’EPI, com recull la proposta de JxCat, perquè ajudarà a augmentar la seguretat real i la 
percebuda, el principal escull per a l’assistència de clients a les botigues. 
 

Sobre la proposició de BxCanvi, que parla de mesures fiscals, encara que sense concretar, 
assenyala que el PP ha fet una sèrie de propostes que es resumeixen en la frase «zero ingressos, 
zero impostos», i defensa exempcions en tributs com ara l’IBI, l’IAE o el preu públic de recollida de 
residus comercials. 
 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup a totes tres proposicions, les línies 
generals de les quals comparteix. 

 
La consellera Sonia Reina expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs a totes tres 

proposicions i manifesta sorpresa davant les d’ERC i JxCat (gairebé idèntiques), ja que aquests grups 
són Govern de la Generalitat i fa poc s’ha aprovat un pressupost en el qual el Grup Parlamentari de 
Cs ha fet moltes esmenes perquè s’aprovés un pressupost per a la lluita contra la COVID i JxCat i 
ERC hi van votar en contra i van mantenir tots els xiringuitos que tenen en el pressupost inicial de la 
Generalitat sense fer-hi cap tipus de modificació per ajudar els comerciants, les famílies ni cap català 
en aquests moments. 

 
Celebra que aquests grups presentin aquestes propostes a les Corts, però subratlla que seria 

encara millor si les apliquessin i les portessin al Parlament de la Generalitat, on governen, ja que, si 
es pot fer molt més i no es fa, es perd credibilitat. 

 
Per acabar, observa que algunes de les mesures proposades coincideixen amb moltes de les 

que Cs ha presentat des del 16 de març en els seus plans de xoc contra la COVID, i les qüestions 
relacionades amb taxes i impostos les va plantejar quan en el pressupost de Colau, votat per ERC i 
per JxCat, es van aprovar els «impostassos» als barcelonins. Demana a aquests grups que pensin en 
aquests impostos que no s’haurien d’haver aprovat i que rectifiquin. 
 

La consellera Lucía García expressa el vot favorable del Grup Municipal de BC a totes tres 
proposicions. 

 
La consellera Irene Morales, portaveu del Grup Municipal del PSC, agraeix la disposició de 

tots els partits polítics per treballar conjuntament en la sortida d’aquesta situació sobrevinguda que de 
ben segur obrirà nous escenaris, i posa de manifest que per arribar a acords de Districte s’obriran 
taules de diàleg o sectorials i les seves conclusions i reflexions es traslladaran a la taula de ciutat. 
 

Dit això, indica que és voluntat del Govern ajudar i protegir el comerç de les Corts, un agent 
fonamental en la configuració del districte que afavoreix la cohesió social, millora la qualitat de l’espai 
públic, permet una mobilitat sostenible i, sobretot, aporta una personalitat i una riquesa pròpia. 
 

Posa de manifest que, davant l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya a causa de la 
COVID-19, els sectors del comerç i la restauració s’han vist afectats per l’obligat tancament de tot 
aquell comerç o servei considerat no essencial, i aquesta situació excepcional ha derivat en un greu 
deliberament d’aquests sectors estratègics per a la ciutat, amb els quals el Districte de les Corts ha 
mantingut un contacte permanent i setmanal des del primer moment, i hi ha treballat conjuntament per 
donar solucions i abordar la situació que s’estava generant. 
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Indica que una de les primeres accions que es va considerar, tenint en compte la situació, va 
ser treure una campanya comunicativa per incentivar el consum al comerç del barri i el benefici que 
això comporta, afavorint el vincle emocional dels veïns i veïnes amb els comerços, tant els oberts com 
els que obriran properament, una campanya que es va iniciar ahir, dia 5 —es va enviar als grups— i 
que tindrà diferents accions: campanyes en línia, cartells de campanya, mapa comercial i desplegable 
de rutes, bosses de paper i audiovisuals. Afegeix que es donarà un impuls que possibiliti la 
reinauguració del comerç i de la restauració del districte. 
 

Exposa que es va celebrar una reunió amb els eixos, associacions i Barcelona Activa per 
parlar dels ajuts que l’Ajuntament dona a emprenedors per assessorar-los, i s’ha contractat una 
empresa que els proporcioni acompanyament i assessorament per a la revitalització del comerç en 
l’etapa progressiva de postdesconfinament, que consistirà a identificar, planificar, consensuar, 
concretar i activar les propostes que ajudin a incentivar la demanda i les vendes en els comerços de 
les Corts. 
 

Pel que fa a la digitalització, assenyala que l’Ajuntament contribuirà amb una línia de 
subvencions que ajudin a millorar digitalment els establiments, i s’impulsarà una plataforma digital per 
visibilitzar el comerç de proximitat que permeti comprar en línia, amb un conveni publicoprivat. 

 
Indica que a partir de l’11 de maig hi haurà disponible un nou servei d’orientació jurídica que 

donarà suport a les persones autònomes i petites empreses que vulguin resoldre dificultats per fer 
front al cànon de lloguer derivades de l’afectació de la COVID-19, en el cas que no s’hagi arribat a un 
acord, i es fomentarà una campanya de Nadal enfocada a l’enllumenat de carrers de tota la ciutat i 
activitats. 

 
Respecte a la convocatòria de subvencions generals, es posposa la presentació de la 

justificació de subvencions, i els que no puguin desenvolupar el seu projecte tal com estava previst 
els poden modificar o tornar a formular-los. 
 

Posa de manifest que avui l’equip de govern de la ciutat ha presentat noves mesures per 
protegir el comerç i la restauració: ampliació temporal de l’espai per a terrasses de bars i restaurants, 
reducció de la taxa de terrasses un 75%, retorn als establiments que ja l’havien abonat i potenciació 
de la presència del comerç a la via pública, treballant amb associacions, eixos i gremis per visibilitzar 
els establiments. 
 

Per acabar, subratlla que aquestes i altres accions són prioritàries per al Govern, que 
treballarà en col·laboració amb tothom i votarà a favor de totes tres proposicions, que també són 
seves. 

 
El conseller Josep Maria Gebelli, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix els vots 

favorables i vota a favor de les proposicions de JxCat i ERC —entén que el que recullen està 
considerat a la del seu grup—, amb el convenciment que l’Administració ha de donar tot el suport 
possible i generar dinàmiques positives per proporcionar una millora contínua de la competitivitat del 
comerç urbà, posant a l’abast del sector eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic 
i operatiu dels negocis. 

 
El conseller Ivan Condés expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat a les 

proposicions d’ERC i BxCanvi i diu a la Sra. Reina que, pel que sembla, l’1 d’abril no va llegir cap 
diari, ni digital ni en paper, perquè la Direcció General de Comerç, de la Conselleria d’Economia, va 
obrir una línia d’ajut directe al comerç —no pas moratòries ni ajornaments d’impostos, sinó ajut 
directe— per valor de 9 milions d’euros, una línia que es va esgotar en 48 hores. La Conselleria 
d’Economia, la Direcció General de Comerç, estudia ara un segon ajut directe. Subratlla que el seu 
grup, quan cal, hi és. 
 

A continuació, comenta que troba adients totes les mesures incloses a la proposició, però 
subratlla que cal anar a l’arrel del problema: les mesures econòmiques que ha pres el Govern de 
l’Estat són del tot insuficients, i cal recordar que aquest està compost pels mateixos partits que 
governen al Districte. Afegeix que JxCat ha repetit a tot arreu que cal donar liquiditat immediata a 
autònoms, pimes i comerços —com s’ha fet a altres països—, ja que d’un dia per l’altre molts negocis 
s’han quedat sense ingressos, però igualment han hagut de pagar el lloguer, la quota d’autònoms, 
cotitzacions socials, IVA, IRPF, etc. 
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Per això, demana al Govern del Districte que reclami als seus companys que governen a 
l’Estat que posin en marxa més mecanismes per donar ajuts directes a fons perdut, com ha fet la 
Generalitat de Catalunya, per tal de donar liquiditat de manera urgent al comerç i a la restauració. 
Observa que és l’Estat qui ara mateix té les eines legislatives i tributàries per dur a terme aquesta 
despesa. 
 

Per acabar, subratlla que totes les administracions han d’acompanyar tant com sigui 
necessari el comerç per aconseguir que tanqui el mínim nombre de comerços possible, i el seu grup 
estarà al costat del Govern del Districte per ajudar en tot el que calgui. 

 
El conseller Javier de Erausquin expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi a 

les proposicions d’ERC i JxCat, que van en la mateixa línia que la del seu grup. 
 
Qualifica d’encertada la d’ERC, que va en la línia de l’ajut econòmic al comerç de proximitat 

de la proposició del seu grup, que està d’acord amb la identificació dels establiments comercials del 
districte que veuen amenaçada la seva supervivència, així com amb el programa de mediació de 
propietaris i llogaters, ja que el pagament dels lloguers quan no poden dur a terme la seva activitat és 
un dels greus problemes que pateixen els comerciants. 
 

Quant a la proposició de JxCat, el seu grup està d’acord amb la creació de la plataforma per a 
la promoció del comerç a través d’internet, i considera que la modernització del comerç de proximitat 
pot ser una bona mesura per contribuir-hi, malgrat que no representi encara el gruix de la seva 
activitat i que molts dels comerços no treballin aquest canal (potser és una bona manera per 
començar a treballar en aquest sentit, i marcar una petita diferència en aquest aspecte). 
 

El president explicita que s’aproven per unanimitat les proposicions dels grups d’ERC, JxCat i 
BxCanvi. 
 

3. Cs: El Consell del Districte de les Corts acorda: 
1.- Elaborar un pla d’impuls i reactivació social i econòmica del districte de les Corts 

adaptat a les necessitats dels ciutadans i dels sectors productius afectats per tal 
de minimitzar l’impacte 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, 
així com el seguiment de les mesures acordades perquè aquestes puguin 
adaptar-se a les situacions que vagin sorgint, modificar-se i millorar-se amb 
l’agilitat suficient. 
Que es farà una campanya informativa directament adreçada a tots els 
comerços, restaurants, bars, hotels i altres negocis del districte per poder donar 
cabuda a tots aquells que no estiguin associats a les associacions comercials, 
així com a la ciutadania en general, perquè en puguin formar part o, si no, 
establir un canal directe de comunicació entre la Comissió Permanent. 
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, assessorament, 
campanyes de difusió adreçades tant al teixit econòmic com als ciutadans 
sobre la seguretat i la confiança d’acudir als comerços, especial atenció a 
gent gran o persones vulnerables, repartiment a domicili, etc. 
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- 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 les Corts i la consegüent comissió específica i permanent es dotarà una 
partida econòmica procedent del fons de contingència previst en els pressupostos de 
l’Ajuntament de Barcelona aprovats per a l’exercici 2020. 
 

4. PP: El Consell de Districte de les Corts acorda: 
Instar al Govern del Districte a consensuar amb partits polítics, entitats i veïns un 
Acord de Districte amb mesures, inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit de Les 
Corts per donar resposta a la crisi econòmica i social causada per al pandèmia de la 
COVID-19, i elevar posteriorment aquest acord a la Taula del Pacte per Barcelona 
 

 
La consellera Sonia Reina comenta que en valorar la repercussió de la COVID no es pot 

separar la part econòmica i comercial de la de les famílies, també afectades. Per això, el seu grup des 
del 16 de març ha proposat mesures per a la reactivació econòmica, i entén que caldria crear una 
comissió permanent específica sobre la COVID al Districte, ja que, a part dels pactes que es facin en 
l’àmbit de ciutat, cal tenir en compte les particularitats de les Corts, que no té res a veure amb altres 
districtes. Cal un espai compartit pels agents econòmics, els agents socials, el Govern i l’oposició que 
serveixi també per establir un canal directe amb els comerços que no formen part de les 
associacions. 

 
Posa de manifest que, tal com ha comentat el regidor en el seu informe, cal readaptar el PAM 

i el PIM, així com el pressupost de l’Ajuntament, i per això el seu grup considera molt necessària la 
creació de la comissió que proposa, que haurà d’elaborar un pla d’impuls en el marc del qual 
s’acordin mesures socials, sanitàries, econòmiques i de prevenció, com ara la desinfecció dels 
carrers, mesures d’atenció a la gent gran i mesures que protegeixin tant la clientela dels comerços 
quan reobrin com les persones que hi treballen i garanteixin la seva seguretat. 

 
Pel que fa a mesures econòmiques, celebra que el Govern hagi establert el que el seu grup 

demana des que es va declarar «l’impostàs» amb les taxes: la reducció dels impostos a la restauració 
almenys durant l’època post-COVID. D’altra banda, demana bonificacions i línies de subvenció, així 
com que hi hagi una dotació pressupostària per al Districte —sense partida econòmica no s’arribaria 
enlloc— procedent del fons de contingència previst en el pressupost de l’Ajuntament. 

 
Subratlla que, després del confinament decretat el 13 de març, és necessari recuperar 

l’activitat econòmica, cosa que no s’aconseguirà si no treballen tots junts i units. A més, el seu grup 
entén que, almenys al districte, cal partir d’una visió global i, després, anar desenvolupant les 
mesures que necessitin els diferents sectors que estarien representats a la comissió. 

 
Entén que aquesta proposició va en la línia del que el Grup Municipal de Cs ha fet des de 

l’inici de la pandèmia, l’estat d’alarma i el confinament, i espera que la resta de grups hi donin suport 
perquè es pugui dur a terme. 
 

El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, observa que, davant 
d’una situació excepcional —ja han parlat extensament sobre les greus conseqüències sanitàries, 
socials i econòmiques que està provocant la pandèmia de la COVID—, cal una resposta excepcional, 
una resposta que, perquè sigui eficaç, ha de ser valenta, ràpida i comunitària. Per això, el seu grup 
celebra que el Govern municipal hagi engegat l’elaboració d’un pacte per Barcelona amb agents 
polítics, econòmics i socials que el Govern pretén tenir llest en tres mesos i que ha de suposar el full 
de ruta per sortir de la crisi. 
 

El Grup del PP vol formar part d’aquesta resposta. Per això, diu clarament al Govern 
municipal que pot comptar amb la seva lleialtat als barcelonins: dedicaran tots els seus esforços a 
proposar solucions útils i arribar a acords per fer front a les conseqüències d’aquesta crisi, des de la 
seva posició ideològica, però amb voluntat de cedir per arribar a acords. 
 

Explica que la disposició constructiva que va mostrar el Govern en la presentació de la 
mesura a la darrera sessió del Plenari de l’Ajuntament i a la sessió inicial d’aquesta taula és la que 
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porta el PP a presentar avui la seva proposició, en què insta el Govern del Districte a consensuar amb 
partits polítics, entitats i veïns un acord que posteriorment es pugui elevar a la taula de ciutat. 

 
Subratlla que cal parlar sobre les actuacions que reclamen els comerciants i les necessitats 

de les entitats del tercer sector, tan importants a les Corts, així com sobre les inversions prioritàries, 
com ara l’escola Anglesola, Colònia Castells o el Pla Danubi, ja que si al Districte es posen d’acord 
sobre quines són les actuacions, mesures i inversions que consideren prioritàries, serà més fàcil que 
aquestes siguin tingudes en compte i respectades a la taula de ciutat, i, en conseqüència, en el pacte 
per Barcelona. Per això, convida la resta de forces polítiques a sumar-se a aquesta voluntat de pacte. 
 

El conseller Javier de Erausquin expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi a 
totes dues proposicions, ja que considera necessari un pla d’impuls i de reactivació social i econòmica 
de les Corts, atès que les conseqüències econòmiques i socials derivades de la crisi de la COVID han 
estat devastadores per als barris del districte i cal replantejar els objectius que hi havia en aquest 
àmbit abans que es produís aquesta crisi. Explicita que el seu grup està d’acord amb la voluntat, 
expressada tant pel Grup Municipal del PP com pel Grup Municipal de Cs, de centrar-se en les 
particularitats del districte. 
 

Sobre la campanya informativa dels comerços, restaurants, bars, hotels i altres negocis del 
districte, indica que el seu grup hi està d’acord, però considera que l’èxit d’aquestes mesures 
dependrà de l’efectivitat i l’eficiència del Govern del Districte a l’hora de fer-la efectiva. Recorda que 
ell va presentar un prec que buscava millorar la comunicació per fomentar la implicació dels veïns en 
els òrgans de govern, i comenta que, a parer seu, s’haurà de fer una bona tasca a l’hora de 
comunicar aquest pla, si s’aprova, a tots els agents que hi vulguin treballar, ja que entén que part de 
l’èxit d’aquestes proposicions pot radicar en el fet que la gent, les associacions i les entitats hi 
col·laborin. 
 

El conseller Sergi Mariné explica que el Grup Municipal de JxCat comparteix el fons del que 
planteja la proposició de Cs, perquè entén que en moments excepcionals calen grans majories i 
consensos i és important que el Govern municipal tingui un diàleg sincer i col·labori amb la resta de 
grups, però considera que no és realista demanar que de forma assembleària es prenguin decisions 
que s’han de prendre sota criteris tècnics i professionals, i dir quines són les prioritats no correspon 
als polítics, sinó als experts en la matèria. A més, entén que no han de ser els consellers de districte 
qui debatin modificacions d’impostos, taxes i preus, atès que no tenen la competència per fer-ho. Per 
això, el seu grup s’absté en aquesta proposició. 
 

En relació amb la del PP, recorda que JxCat ja va presentar a l’Ajuntament de Barcelona una 
proposició, que va ser aprovada per unanimitat, que plantejava tres fases i incloïa propostes com ara 
accelerar el pagament de les subvencions a entitats, una campanya a favor del comerç local o establir 
una línia d’ajuts directes als autònoms de la ciutat, entre moltes altres mesures que, en definitiva, 
beneficien el bé comú. 
 

El seu grup considera que la proposta del PP és molt genèrica i que dins d’aquesta taula 
caldria potenciar, per exemple, el suport i la liquiditat directa a pimes i autònoms, però en comparteix 
el fons de la idea i, per tant, hi vota a favor. 
 

La consellera Elisabet Bercial expressa l’abstenció del Grup Municipal d’ERC en totes dues 
proposicions. Explica que, si bé en comparteixen el contingut, ja que, com tothom, són conscients que 
és de vital importància reactivar i impulsar els districtes, tant socialment com econòmicament, perquè 
la crisi que es derivarà de la situació actual afectarà els barris i qualsevol ajuda serà necessària, 
veuen incongruències en la forma de les proposicions, que els fan pensar que no es podran dur a 
terme. 
 

Concreta que, en el cas de la proposició de Cs, les mesures proposades no són 
competències assignades al Districte i, per tant, no veuen viable que es puguin dur a terme: 
consideren que no té sentit convocar una comissió de seguiment sobre la COVID-19 per establir 
mesures que no podran tirar-se endavant des del Districte, que el que hauria de fer és vetllar perquè 
totes les decisions que es prenguin a Casa Gran es facin complir i es materialitzin. D’altra banda, 
sobre l’acord del fons de contingència, entenen que el que cal és que el Govern de Barcelona 
convoqui els òrgans pertinents per tal de reprioritzar les despeses del pressupost del 2020 de 
l’Ajuntament, ja que, òbviament, en aquests moments no s’adapta a les necessitats que sorgiran a 
partir d’ara. Afegeix que el fons de contingència és de 88 milions d’euros, ja que 70 milions d’euros 
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aproximadament són impostos que encara no s’havien aprovat, els provinents de la taxa de residus i 
del recàrrec de l’impost turístic, impostos sobre els quals el Grup de Cs s’havia posicionat clarament 
en contra. 
 

En relació amb la proposició del PP, consideren que ja hi ha els espais pertinents per arribar a 
aquests acords del districte i, en el cas dels grans acords, també es podrà fer a la taula de ciutat, que 
justament va impulsar el Grup d’ERC. Subratlla que cal convocar aquests òrgans que ja hi ha 
estipulats perquè hi puguin participar tots els actors implicats i on es puguin prendre les decisions 
necessàries per reduir l’impacte de la COVID-19. 
 

La consellera Lucía García, portaveu del Grup Municipal de BC, expressa l’opinió del Govern 
de les Corts que davant la situació actual cal definir clarament les prioritats i, per tant, cal que grups 
polítics i entitats treballin conjuntament i de manera activa en espais com taules o sectorials per tal 
d’afrontar de la millor manera possible la situació COVID i la situació post-COVID, i troba encertat 
treballar en un acord de Districte i que les accions prioritàries i reflexions trobin lloc en la taula de 
ciutat que s’ha creat per a aquest efecte. 
 

Subratlla que cal continuar cuidant el teixit social i activar l’economia, tenint en compte el 
caràcter de proximitat que ofereixen els barris; es comprometen a fer la feina conjuntament amb els 
veïns i les veïnes, i esperen comptar amb el suport i la feina de tots els grups polítics. Per això, el 
Grup de BC vota a favor de la proposició del PP. 

 
En canvi, malauradament, no vota a favor de la de Cs (s’hi absté), perquè el Govern del 

Districte vol una participació real i efectiva, i aquesta proposició estableix les conclusions de les 
trobades abans que s’hagin trobat partits i entitats. Insisteix que cal que des d’ara treballin tots 
conjuntament; observa que la resta d’iniciatives proposades van en la línia del que plantegen els 
governs de les Corts i de Barcelona (definir eines i recursos per abordar la situació), i agraeix la 
disposició de tothom. 
 

El conseller Carlos Hornero indica que el Grup Municipal del PSC també vota a favor de la 
proposició del PP i s’absté en la de Cs, per les mateixes raons que ha exposat la companya de BC. 
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, lamenta que no s’aprovi la 
proposició del seu grup, amb una votació que demostra manca de voluntat d’arribar a acords, voluntat 
que sí que hi ha hagut en altres casos, i assegura que Cs continuarà treballant i plantejant propostes 
per pal·liar la situació tant a les Corts com a Barcelona, com ha fet des del 16 de març. 
 

El conseller Xavier Cañigueral expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP a la 
proposició de Cs; agraeix els vots favorables i el suport que ha rebut la seva, i demana que es 
comenci a treballar per aquestes iniciatives, per aquest acord de Districte, per elevar-lo a la taula de 
ciutat. 
 

El president indica que la proposició de Cs, amb els vots favorables d’aquest grup, de 
BxCanvi i del PP, el vot en contra dels grups del Govern i l’abstenció de JxCat i d’ERC, no s’aprova, 
mentre que la del PP s’aprova amb el vot favorable de tots els grups excepte d’ERC, que s’hi ha 
abstingut. 
 
 

b) Proposicions amb contingut de declaracions institucionals 
 

c) Precs 
 

1. ERC: El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb Transports 
Metropolitans de Barcelona, a implementar a Avda. Madrid, les mesures necessàries 
per a que aquesta via reuneixi les condicions imperants de distancia social i de 
reducció de l’ús del vehicle privat i descongestió del transport públic, que ha generat 
la crisi del Covid19, mesures que passen per: 

- Ampliar l’espai de vorera per vianants, amb la finalitat de mantenir la distancia 
social requerida actualment, sobretot en el tram entre Gran Via Carles III i Plaça 
del Centre. 

- Implementar un carril bici, per tal d’apostar per una mobilitat sostenible i així 
descongestionar el transport públic de la ciutat. 
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 El president indica que aquest prec es tractarà juntament amb el punt 3 d’aquest apartat (prec 
de JxCat). 
 

3. 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 Les Corts. 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...) 

 
 

La consellera Elisabet Bercial formula el prec i posa de manifest que, dos mesos després de 
l’esclat de la crisi de la COVID-19, les mesures que hi ha hagut per part de l’Ajuntament de Barcelona 
són escasses i, en el cas de les Corts, inexistents, quan en moments com els que vivim és quan més 
s’ha de governar per a les persones, tal com han fet ciutats de tot el món, que han desplegat xarxes 
senceres de carril bici per ajudar en els desplaçaments. Per exemple, a París, amb el doble de 
població que Barcelona, s’han implementat 30 cops més carril bici que aquí; a Milà, amb la meitat de 
la població, el triple, i a Madrid hi ha anunciats 100 quilòmetres, mentre que a Barcelona només en 
són 21. Subratlla que cal fer una aposta real per la mobilitat sostenible, cosa que ha estat 
sistemàticament a la cua, si bé s’ha volgut aparentar el que no era. 
 

D’altra banda, remarca que el model de ciutat, pensat en clau individualista, amb monopoli del 
transport privat és insostenible, i fa anys que se’n parla, però les crítiques s’han menystingut i s’han 
intentat tapar clarament. Ara, però, tot això és més palpable que mai, i cal transformar la situació en 
una oportunitat, adaptar-se a les necessitats de la ciutadania i repensar la ciutat, alhora que 
s’ofereixen solucions immediates, com les que avui proposa el seu grup, que espera que el Govern 
accepti el prec i coincideixi que és urgent transformar la ciutat per a qui li correspon: les veïnes. 
 

El conseller Sergi Mariné manifesta l’opinió del Grup Municipal de JxCat que l’excepcionalitat 
del moment obliga les institucions a seguir treballant per garantir la seguretat i evitar contagis en el 
transport públic. Considera imprescindible que s’hi continuïn dedicant esforços, especialment després 
que diversos estudis científics preliminars hagin conclòs que els serveis de transport han estat un dels 
principals focus de contagi de la COVID-19. És essencial, doncs, que el disseny del transport públic 
permeti als viatgers un transport segur gràcies a mesures com ara l’ampliació de l’horari del servei i 
del nombre de combois en circulació, per garantir la seguretat i evitar possibles contagis entre 
viatgers; la facilitació als viatgers de materials d’autoprotecció (gels hidroalcohòlics, mascaretes i 
guants), o la presència de personal auxiliar per segregar l’entrada al comboi amb l’objectiu d’evitar 
aglomeracions. 
 

El seu grup confia que el Govern del Districte faci cas d’aquests estudis preliminars, entengui 
la importància de la correcta planificació del transport públic i, per tant, accepti el prec. 
 

El conseller Carlos Hornero afirma que el Govern comparteix la voluntat recollida al prec de 
JxCat i la necessitat de tornar a fer del transport públic un espai segur, però observa que clarament el 
marc competencial no es troba al Districte i fins i tot excedeix les competències de l’Ajuntament de 
Barcelona: en l’àmbit de la crisi sanitària, són el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri 
de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana els que estableixen les directrius en el marc de l’Autoritat del 
Transport, on es coordinen els diferents operadors. 
 

D’altra banda, posa de manifest que l’Ajuntament ha presentat 17 actuacions de millora i 
ampliació de carrils bus per millorar l’eficàcia del transport públic a curt i a mitjà termini, i s’ha impulsat 
l’elaboració de protocols d’higiene d’obligat compliment entre els usuaris del transport públic 
(mascareta, guants i hidrogels). El Govern celebra que l’ús de la mascareta sigui obligatori. 
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Respecte al prec d’ERC, assenyala que l’objectiu del Govern és garantir itineraris segurs a 
peu a tots els barris amb amplades de pas suficients. Subratlla que l’espai públic serà el gran 
protagonista del desconfinament i es necessita aquest espai per a transport públic, carrils bici, 
vianants i transport privat, però també per potenciar sobretot l’activitat econòmica del comerç i de la 
restauració (aquest matí s’ha assolit un acord de ciutat amb els grups i els sectors perquè l’espai 
públic també faciliti aquesta activitat). 

 
Per acabar, posa de manifest que des de l’1 de maig s’han obert 18,5 quilòmetres de carrers 

secundaris per a vianants entre les 9 h i les 21 h, i es reobren 70 parcs que tenien les portes d’accés 
tancades. A més, els carrers que es tallaran al trànsit se situen preferentment als barris amb menys 
espais segurs, sense accés a grans espais oberts i amb densitats de població elevades. 
 

La consellera Elisabet Bercial diu que no entén si el Govern accepta el prec o el rebutja. 
 

El conseller Carlos Hornero pregunta si això ja és la rèplica o si ERC i JxCat han de dir-li 
alguna cosa més. 
 

El president respon que com a mínim seria elegant que digués als consellers si el Govern 
accepta els precs o no abans de la segona intervenció perquè sàpiguen com enfocar-la, si bé no té 
l’obligació de fer-ho. 
 

El conseller Carlos Hornero diu que la resposta la donarà després. 
 

La consellera Elisabet Bercial reitera que per al Grup Municipal d’ERC els carrils bici actuals 
són totalment insuficients, sobretot en el cas de les Corts, i demana que s’accepti el prec. 
 

El conseller Sergi Mariné, portaveu del Grup Municipal de JxCat, manifesta sorpresa per la 
resposta del Sr. Hornero: considera poc seriós que no digui si el Govern accepta el prec o no, i 
dedueix que si no ho diu és perquè el rebutja, cosa que no entén, ja que el prec recull justament les 
mesures que ara comentava el Sr. Hornero, com ara augmentar les freqüències del transport públic. 
Voldria saber, doncs, per què no s’accepta. 
 

El conseller Carlos Hornero respon que el prec de JxCat, com ja ha explicat, excedeix les 
competències del Districte de les Corts i fins i tot de l’Ajuntament de Barcelona, per això no s’accepta. 
 

Respecte al d’ERC, assegura que el Govern troba molt encertat el que ha exposat la 
consellera, a qui diu que en aquests moments s’està gestionant l’espai públic i s’estan supervisant les 
necessitats de les diferents àrees del districte. Afegeix que encara no s’ha pres una decisió sobre 
l’avinguda Madrid o sobre la Travessera, i cal equilibrar els usos no només d’aquestes dues vies, sinó 
també dels carrers que hi conflueixen i del conjunt del territori, fet que donarà lloc a un gran debat. 

 
Afirma que el Govern tindrà en compte la proposta d’ERC, que considera molt raonable, però 

no només pel que fa als usos que menciona, sinó també pel que fa a d’altres que sorgiran en el marc 
del gran debat de ciutat que hi haurà, que serà molt obert, i es negociarà conjuntament a la taula que 
s’ha comentat. 
 
 Per acabar, explicita que el Govern no accepta el prec, perquè estarà obert permanentment a 
veure com es conjuguen els usos, també a l’avinguda Madrid. 
 

2. ERC: El Districte de Les Corts, donada la situació d’emergència social generada pel 
Covid19, sobretot en el col·lectiu de la tercera edat, es compromet, conjuntament amb 
Serveis Socials, a implementar en els tres barris del districte de Les Corts un pla de 
comunicació, tant online com offline, per al Projecte Radars, pla de comunicació que 
ha de contenir mesures encaminades a: 
- Donar més visibilitat i publicitat al Projecte Radars, per tal de que tothom que 

necessiti del seu servei pugui saber que ofereix i com fer-ne ús. 
- Captació de més voluntaris per al Projecte Radars. 

 
La consellera Mercè Garrigosa expressa l’opinió del Grup Municipal d’ERC que calen 

projectes de marcada línia social per tal d’acompanyar i apoderar les persones vulnerables perquè 
puguin continuar desenvolupant la seva vida independent sense interferències, i que aquest 
seguiment i aquesta protecció han de ser encara més exhaustius en una situació d’emergència social 
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com l’actual, provocada per la COVID-19, que afectarà en un grau més elevat el col·lectiu de la 
tercera edat, col·lectiu molt present a les Corts, un districte envellit. 
 

Observa que el projecte Radars pot contribuir a l’apoderament i la protecció i seguiment 
d’aquest col·lectiu, ja que és una xarxa d’atenció i acció comunitària que té com a objectiu reduir el 
risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans que, a la pràctica, facilita que les persones 
grans que viuen soles (o acompanyades per altres persones grans) puguin continuar a la seva llar, 
amb la complicitat del seu entorn. Afegeix que el projecte ajuda a detectar i valorar la situació de les 
persones grans del barri i que dins d’aquest col·lectiu hi ha persones que no han necessitat mai 
aquest programa i possiblement ara sí que el necessiten, i és molt important que tothom sàpiga què 
ofereix i com se’n pot fer ús. A més, atès que aquesta demanda molt possiblement augmentarà, 
també cal destinar esforços a la captació de nous voluntaris que incrementin l’agilitat, l’eficiència i el 
bon servei del projecte al districte. Per això el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 
El conseller Jordi Guillén posa de manifest que una de les moltes prioritats socials del 

programa i del projecte de ciutat de l’equip del Govern del Districte és tenir cura dels veïns, molt 
especialment de les persones grans, per lluitar contra la terrible solitud no volguda, i Radars és un 
projecte de Serveis Socials adreçat al col·lectiu de persones grans de la ciutat que, arran de la 
conscienciació i la preocupació per la realitat de la gent gran enmig de la tempesta de la COVID-19, 
va evolucionar i es va convertir en el programa «Veí, veïna, ens pots ajudar?», més adient en temps 
de confinament, que busca la implicació dels veïns del barri i captar-los per generar una gran xarxa 
de suport mutu. 
 

D’altra banda, indica que els usuaris poden contactar de forma habitual amb Serveis Socials 
per telèfon (93 619 73 11) o per correu electrònic (radars@bcn.cat), així com a través de 
desdecasa.barcelona, programa activat per l’Ajuntament de Barcelona que depèn de Serveis Socials. 
 

Tot seguit, assenyala que una de les tasques que la COVID-19 ha fet que quedés a mitges és 
la de reimpulsar el projecte Radars amb una nova mirada, una acció que volia desenvolupar el 
Govern, que ja treballa en un nou programa adreçat a la nostra gent gran que es dirà «No esteu 
sols». 

 
Per acabar, informa que el Govern accepta el prec, que va en la línia dels anhels del Govern, 

que troba encertat que es faci més difusió d’aquest projecte social i s’aprofiti l’avinentesa per intentar 
aconseguir més voluntaris. 
 

La consellera Mercè Garrigosa agraeix l’acceptació del prec. 
 
 

4. Cs: Que des del Districte de les Corts es requereixi a la Generalitat per tal que remeti 
un informe exhaustiu sobre la situació de totes les residències del districte de les 
Corts, tant públiques com concertades o privades i tant de gent gran com de persones 
amb algun tipus de discapacitat, 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, tant per a residents com per a treballadors i 
voluntaris. 

- 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, tant les 
públiques com les concertades i privades. 

- Quants han estat els ingressos hospitalaris d’usuaris de les residències en el 
districte de les Corts, quantes altes s’han donat i quantes defuncions hi ha hagut. 

- Quantes defuncions s’han produït a les residències del districte, desglossades per 
cadascuna de les residències i diferenciant entre residents i personal laboral. 

 
El president indica que aquest prec es tractarà juntament amb el següent, del PP. 
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5. PP: Instar al Govern del Districte a elaborar, en el termini de 10 dies, un informe 
sobre la situació viscuda en les residències de gent gran del districte de Les Corts des 
del començament de la crisi de la COVID-19 indicant, entre altres aspectes i de 
manera desglossada per cada residencia: nombre de persones infectades i 
percentatge respecte del total de residents, estat en què es troben, nombre de tests 
realitzats, actuacions de la Generalitat o altres administracions (desinfeccions de les 
instal·lacions, trasllats de residents a altres equipaments, etc.). 

 
 

La consellera Sonia Reina formula el prec del Grup Municipal de Cs, relacionat amb unes 
preguntes que aquest grup ha plantejat en totes les reunions setmanals que s’han fet amb el Govern, 
i observa que el fet que la competència de les residències sigui de la Generalitat no implica que no 
se’n pugui demanar informació sobre la situació que hi ha hagut i hi ha en aquests espais, una 
informació que cal conèixer. Per això, el prec demana al Districte que insti la Generalitat a elaborar un 
informe sobre aquesta qüestió. 

 
D’altra banda, lamenta les defuncions que ha provocat el coronavirus. 

 
El conseller Xavier Cañigueral, portaveu del Grup Municipal del PP, posa de manifest que de 

les greus situacions que s’han viscut aquests dies una de les més esfereïdores és, sens dubte, la 
dramàtica situació que han viscut moltes residències de gent gran de la ciutat. Entén que, a banda 
d’alguns dels casos més dramàtics, dels quals s’han fet ressò els mitjans de comunicació, a tothom li 
ha arribat informació sobre altres residències de la ciutat que també ho estaven passant molt 
malament. 
 

Dit això, comenta que el seu grup és conscient que la matèria del prec és competència de la 
Generalitat, però, com diu el regidor Collboni «encara que no sigui de la nostra competència, sí que 
és de la nostra incumbència», i afegeix que, més que buscar culpables, el que realment ha d’importar 
ara és saber què ha passat per entendre quina és la situació i actuar en conseqüència, així com evitar 
que la situació es repeteixi si hi ha un repunt de les infeccions o si es produeix una altra pandèmia. 

 
Per això, el seu grup demana al Govern, a qui agraeix la transacció del prec, que reclami a la 

Generalitat l’elaboració urgent d’un informe sobre la situació viscuda a les residències de gent gran 
del districte que inclogui, entre d’altres, dades sobre el nombre de persones infectades durant la crisi i 
percentatge respecte del total de residents a la residència, nombre de tests realitzats, en quin estat es 
troben els infectats i on es troben (alguns han estat traslladats a hospitals o a altres equipaments), 
així com quines actuacions han dut a terme la Generalitat o altres administracions (tothom sap que 
l’Ajuntament o l’UME també han dut a terme desinfeccions). 
 

El conseller Manuel Becerra explicita que la pandèmia de la COVID-19 ha afectat 
especialment les persones grans, i les que estaven en una residència s’han trobat al centre de 
l’huracà, i, si bé no volen generalitzar, entenen que sembla bastant encertat considerar que la fragilitat 
del sistema ha contribuït a fer que la pandèmia sigui una autèntica tragèdia: malgrat els esforços dels 
professionals, tant dels centres residencials com de la sanitat pública, s’han imposat les deficiències 
del sistema, en gran part provocades per la situació acumulada d’anys de retallades legislatives i 
pressupostàries, així com per l’increment de les privatitzacions. 
 

Subratlla que la cura de la salut de les persones grans amb els nivells de qualitat mínims 
exigibles no pot estar condicionada per objectius de grups d’inversió, i la pandèmia ha evidenciat 
tràgicament que el model actual de la majoria de residències no és sostenible, com no ho és 
considerar les persones residents una càrrega passiva composta per ciutadans de segona. Afegeix 
que tothom sap les situacions límit que s’han viscut en massa residències i que, un cop hagi passat la 
fase crítica de la crisi, serà ineludible iniciar un debat serè per replantejar en profunditat el model i 
revisar-lo íntegrament, un replantejament i una revisió en què hauran de participar els experts, els 
professionals i els treballadors del sector, les administracions públiques, partits polítics, 
organitzacions sindicals, associacions de persones grans, famílies, usuaris de les residències, etc. 
 

Comenta que caldrà analitzar tot el sistema i que el Govern municipal intueix que la solució 
requereix que la gestió sigui pública, en qualsevol de les modalitats, i que el plantejament se centri en 
les persones, persones grans vulnerables amb alguna deficiència de salut, però titulars de tots els 
seus drets, que continuen intactes i que no disminueixen amb l’edat, com ara el dret a la salut, a les 
cures i a prendre decisions sobre la seva pròpia vida. 
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En darrer lloc, diu que no és moment d’emetre judicis precipitats, de dictar sentències 

inapel·lables o d’aprofitar de manera oportunista el patiment i la mort de les persones grans, però 
perquè el procés de revisió i canvi del sistema sigui eficaç cal disposar d’informació específica, 
exhaustiva, sistemàtica i fiable. Consegüentment, el Govern considera oportunes les peticions de Cs i 
del PP, que comparteix, de manera que accepta tots dos precs. 
 

La consellera Sonia Reina i el conseller Xavier Cañigueral agraeixen l’acceptació dels precs. 
 

6. BxCanvi: Que el govern del districte garanteixi les subvencions i altres eines de 
suport per assegurar el manteniment del normal funcionament de les associacions i 
entitats socials i culturals que facin la seva activitat sense cap ànim de lucre. 

 
El conseller Javier de Erausquin posa de manifest que l’activitat associativa ha quedat 

paralitzada durant el confinament fruit de la pandèmia, i les associacions i entitats necessiten disposar 
de fons per mantenir aquesta activitat. 

 
Per això, aquest prec de BxCanvi, que enuncia, busca que l’Ajuntament tingui en compte la 

situació excepcional en què es troben també les associacions i entitats culturals i socials sense ànim 
de lucre i les ajudi a continuar funcionant. Subratlla que la importància del teixit associatiu és 
fonamental per a la vida del districte i per al bon funcionament dels barris, i per això el seu grup 
considera que el Govern ha de vetllar per garantir-ne el manteniment. 

 
La consellera Lucía García assenyala que el procediment de les subvencions del sector públic 

municipal s’ha flexibilitzat, tal com recull el Decret d’alcaldia de 22 d’abril, per garantir aquestes 
subvencions: hi ha flexibilitat amb mesures d’ampliació en els terminis per a l’execució d’activitats i 
projectes, en els terminis de justificació i en la seva comprovació, i es garanteix la nova formulació 
dels projectes, d’acord amb la situació actual i posterior, de post-COVID. 
 

Afegeix que en el cas de les subvencions de les Corts, la comissió de supervisió, amb el 
president Paco Sierra i el regidor, ja s’ha reunit i aquestes subvencions estan aprovades formalment 
(la publicació es farà quan acabi l’estat d’alarma). 
 

Per acabar, diu que el Districte de les Corts, òbviament, serà flexible en la reprogramació del 
calendari, de l’activitat i de la seva justificació, perquè tothom vol que les entitats puguin fer la seva 
funció social al districte, als barris, i amb la possible adaptació a la situació post-COVID, de manera 
que el prec s’accepta. 
 

El conseller Javier de Erausquin agraeix l’acceptació del prec. 
 

d) Preguntes 
 

1. JxCat: Comparteix el Govern del Districte el parer de la Tinent d’alcalde, Janet Sanz, 
conforme s’ha d’aprofitar la crisi del coronavirus per “evitar” que “es torni a reactivar” la 
indústria de l’automòbil? 

 
El conseller Sergi Mariné formula la pregunta. 

 
El conseller Francesc Xavier Marcé respon que ell no és amo de les paraules de ningú ni 

tampoc de les interpretacions que algú pugui fer d’aquestes paraules, i que l’únic que pot dir és que 
l’acord de govern és fer compatible, amb la màxima prudència i amb la màxima eficiència, la 
necessitat d’ampliar l’espai públic (posar-lo a disposició de comerços, bicicletes i sistemes de 
transport alternatius) amb el manteniment, amb tota l’energia i la solidaritat, de la importància que té 
la indústria automobilística, que, d’altra banda, estava ja plenament inserida en un procés de canvi, 
de tecnificació elèctrica i, per tant, de transferència des del punt de vista de l’impacte mediambiental. 
 

El conseller Sergi Mariné manifesta l’opinió del Grup Municipal de JxCat que l’últim que 
necessiten la ciutat i el país és que el govern d’una capital com Barcelona estigui desunit i, sobretot, 
que discrepi en conceptes tan importants com el sector automobilístic, i diu al Sr. Marcé que 
considera fins i tot irresponsable que membres del Govern discrepin en conceptes tan fonamentals 
com l’automoció i el medi ambient, i que estiguin al capdavant d’aquesta ciutat especialment en 
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moments tan complexos com els actuals. A parer del seu grup, abans de sortir a la premsa amb 
declaracions polèmiques, s’haurien de posar d’acord en l’ideari. 
 

El conseller Francesc Xavier Marcé nega que hi hagi cap problema de desunió en el Govern, i 
insisteix que no pot opinar sobre la interpretació que un conseller fa de les paraules de la tinenta 
d’alcalde Janet Sanz. Repeteix també que l’acord de govern és fer compatible un acord que està 
demanant tothom sobre ampliació de voreres, utilització d’espais de bicicletes, etc., amb les 
necessitats d’una indústria estratègica per al país com l’automobilística, una indústria plenament 
compromesa amb la transformació del vehicle cap al vehicle elèctric o mixt i, per tant, cap a la 
transformació respecte a les directrius dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 
 

2. Cs: Quina és l’alternativa que es durà a terme per suplir l’obertura de l’escola Anglesola 
al setembre del 2020 i la seva repercussió en l’institut, i quan es procedirà a informar les 
famílies afectades? 

 
La consellera Sonia Reina formula la pregunta, que el seu grup ja ha formulat en altres 

ocasions sense èxit, i posa de manifest que les obres de l’escola Anglesola, que ja anaven justes de 
temps, es van aturar per l’estat d’alarma. 
 

El conseller Jordi Guillén confirma que, malauradament, a causa de la COVID-19 les obres de 
construcció de la futura escola Anglesola no acabaran per a l’inici del curs 2020-2021, i explica que, 
des del primer moment en què el Consorci va comunicar aquesta situació, la prioritat del Govern ha 
estat buscar la millor alternativa per a les famílies afectades i per als seus fills. Especifica que aquesta 
solució és que l’edifici situat a la plaça Comas, antiga seu de l’escola Ausiàs March, es convertirà 
provisionalment en l’escola Anglesola i entrarà en funcionament al setembre sota el nou projecte 
educatiu. 
 

Pel que fa al nou institut escola, informa que ahir la direcció del centre va fer una proposta en 
una reunió amb el Consorci d’Educació que consisteix que els alumnes que cursin primer d’ESO ho 
puguin fer a l’edifici de la plaça Comas, compartint espai amb els alumnes d’Anglesola, que marxaran 
quan el Consorci finalitzi les obres del futur emplaçament d’aquesta escola, unes obres que tant el 
Consorci com el Districte volen prioritzar. De fet, en aquests moments ja es treballa per desfer els 
ERTO i les noves contractacions i reactivar les obres al més aviat possible. 
 

D’altra banda, indica que ja s’ha produït la comunicació a les famílies tant per part de la 
direcció de l’escola Anglesola com per part de la direcció de l’escola Ausiàs March, amb el 
coneixement del Consorci d’Educació, concretament el 22 d’abril. 
 

La consellera Sonia Reina agraeix la resposta, que el seu grup hauria volgut rebre en les 
reunions que han fet durant totes aquestes setmanes, on també havia preguntat per aquesta qüestió, 
i s’havia dit que hi havia un pla B, però no s’havia explicat quin era. 

 
Dit això, comenta que contrastarà la informació amb els pares i mares de l’escola Ausiàs 

March i de la futura escola Anglesola, que en el fons continua sent l’escola Ausiàs March, a la plaça 
Comas. 
 

3. PP: En quin estat es troba el procés de lliurament de targetes menjador al districte de les 
Corts? 

 
El conseller Xavier Cañigueral formula la pregunta i exposa que el 22 d’abril els grups van 

rebre l’informe del 20 d’abril del Consorci d’Educació de Barcelona on s’indicava que al districte de les 
Corts només s’havia lliurat el 40% de les targetes menjador, si bé és cert que la setmana passada, en 
la reunió dels consellers amb el Govern, es va actualitzar aquesta informació i es va dir que s’havien 
fet més lliuraments. No saben, però, quina és la situació exacta actualment. 
 

El conseller Jordi Guillén respon que, malauradament, el Consorci no pot facilitar la dada 
percentual atès que aquest informe s’actualitza cada quinze dies aproximadament i en aquests 
moments no està disponible, però el Consorci diu que els centres escolars han contactat amb el cent 
per cent de les famílies becades i totes les que van demanar rebre la targeta en primera instància ja 
l’han rebut d’una manera o d’una altra (per exemple, anant als diferents centres educatius que la van 
repartir en moments concrets, via missatger o mitjançant el servei de voluntaris de l’Ajuntament de 
Barcelona). D’altra banda, les famílies que per diversos motius no la van voler en aquell moment, si 
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s’ho repensen, poden sol·licitar-la en qualsevol instant i recollir-la de la manera que decideixin 
conjuntament amb el Consorci. 
 

Afegeix que tota aquesta informació li consta que ha estat traslladada als centres educatius i 
aquests l’han transmès a la totalitat de les seves famílies becades, i que el districte de les Corts, 
juntament amb el de Sarrià - Sant Gervasi, destaquen per ser els districtes on menys targetes 
menjador s’han volgut recollir per diversos motius, entre els quals destaca el factor de la pobresa 
vergonyant, una de les maneres que té la desigualtat social de mostrar-se en aquests moments en els 
anomenats «districtes benestants» de la ciutat. Observa, però, que el nombre de targetes no 
recollides no és un indicador gaire rellevant, ja que les targetes no caduquen i es va donar l’opció a 
les famílies de recollir-les un cop acabat el confinament, si no tenien urgència. 
 

El conseller Xavier Cañigueral agraeix la resposta, encara que no sigui completa, i assenyala 
que la valoració de si la dada sobre el nombre de targetes no recollides és concloent o no ho ha de 
valorar la resta, ja que si es dona una targeta d’aquest tipus és perquè hi ha una situació d’urgència i, 
per tant, sí que és important saber quantes d’aquestes targetes s’han lliurat. 
 

El conseller Jordi Guillén respon que potser no s’ha explicat correctament o no se l’ha entès 
bé, i insisteix que el Consorci s’ha posat en contacte amb el cent per cent de les famílies i totes les 
que han demanat accedir a aquestes targetes les han rebut, de manera que no veu que hi hagi cap 
problema. 
 

4. BxCanvi: Quines mesures prendrà el Govern del Districte per garantir l’acompanyament 
d’aquestes persones d’avançada edat durant aquests primers mesos de confinament i 
post-confinament? 

 
El conseller Javier de Erausquin posa de manifest que moltes persones d’avançada edat 

estan vivint el confinament en soledat a casa seva en circumstàncies difícils en aquests moments tan 
durs i això fa patir el seu grup, que considera que aquestes persones han de rebre l’atenció 
necessària per poder passar aquests dies de la millor manera possible. Per això, vol saber si el 
Govern del Districte té la voluntat de garantir que aquestes persones passin el confinament i el 
postconfinament amb l’acompanyament necessari que mereixen, tant des del punt de vista psicològic 
com des del punt de vista sanitari i social, i quines mesures prendrà per fer-ho. 
 

El conseller Manuel Becerra explicita que s’ha demostrat que les persones grans són un 
col·lectiu d’alt risc davant la COVID-19, i, en el cas que visquin soles, hi ha el risc afegit d’aïllament i 
de dificultat per accedir als serveis socials. 
 

Dit això, indica que, atès el temps de què disposa i que a l’informe del regidor ja han esmentat 
a les mesures destinades a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia en les persones grans del 
districte, es referirà breument i de manera complementària als recursos i les actuacions que s’han 
intensificat i ampliat durant aquest període que tenen relació amb les persones soles: el servei de 
teleassistència s’ha reforçat amb l’objectiu de connectar diàriament amb les persones usuàries; els 
àpats en companyia —la demanda d’aquest servei durant el període de confinament s’ha multiplicat 
per deu (ha passat de 26 a 268)— també s’han reforçat com a àpats a domicili (encara que no són 
exclusius per a les persones soles, sí que s’han reforçat en aquest segment); al Mercat de les Corts, 
en un servei prestat per ALCIL, s’han portat a domicili comandes que es podien fer per telèfon; s’ha 
mantingut i reforçat el servei d’atenció domiciliària (el Districte ha estat obert de 9 a 11 h per facilitar 
aquesta tasca); s’ha dut a terme una iniciativa nova connectada amb el servei Vincles que ha consistit 
en l’ajuda a les persones que viuen a les residències, que no estan soles però tenen la necessitat de 
comunicar-se amb les seves famílies, mitjançant la distribució de 300 tauletes per facilitar aquesta 
comunicació, i una altra iniciativa derivada d’aquesta ha estat connectar el servei Vincles, que ha 
posat en marxa un nou canal de comunicació per oferir suport espiritual a les persones grans que 
viuen a les residències. 

 
Explica que no diu res sobre el projecte Radars perquè ha estat objecte d’un altre punt de 

l’ordre del dia, i clou la intervenció dient que es continuaran mantenint, intensificant i ampliant els 
recursos a favor de les persones grans soles, en coherència amb l’estratègia municipal de ciutat i de 
districte contra la solitud. 
 

El conseller Javier de Erausquin agraeix la resposta. 
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 
 

 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

 
E1 Declaració Institucional relativa al COVID-19 Les Corts 

 
El conseller Josep Maria Gebelli, portaveu del Grup Municipal d’ERC, llegeix la declaració: 

 
«Expressar el condol del Districte de les Corts per totes les víctimes del coronavirus i, al 

mateix temps, afirmar el compromís de celebrar un acte institucional de record quan les condicions 
sanitàries ho permetin. 
 

»Mostrem també la nostra solidaritat amb les víctimes i les seves famílies, en senyal de dol i 
respecte, fent que les banderes onegin a mig pal. 
 

»Expressar el suport de l’Ajuntament a totes les persones contagiades, tot desitjant-los una 
ràpida recuperació. 
 

»Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari, que ha fet un esforç impressionant 
per poder donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en 
l’acompanyament dels malalts. 
 

»Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadors i treballadores dedicats a les cures, 
als serveis essencials, a la seguretat i a la protecció civil, que han garantit el confinament de la ciutat i 
l’acompanyament als més vulnerables en unes condicions especialment difícils. 
 

»Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en les mesures 
de confinament decretades, atès que s’ha demostrat que són la manera més efectiva per evitar la 
propagació del COVID-19. 
 

»I ampliar el reconeixement institucional a les empreses i centres de recerca, així com a les 
entitats, associacions i xarxes ciutadanes de voluntaris, per la seva participació activa en la lluita 
contra la pandèmia. 
 

»Volem expressar el ferm compromís del Districte de les Corts per tal que la ciutat esdevingui 
un dels motors principals de la recuperació econòmica del país, i que ho farà vetllant per la cohesió 
social i per la sostenibilitat ambiental. 
 

»Barcelona és una ciutat feta a si mateixa, i sempre ha demostrat la capacitat de renéixer i 
construir un futur esperançador per a tots els seus ciutadans.» 
 
 El president, atès que ja s’han tractat tots els punts de l’ordre del dia, aixeca la sessió a les 
19.52 h. del contingut de la qual, certifico.  
 
 

A continuació el president dona pas a l’apartat d’intervencions de les persones que mitjançant 
registre a la plataforma IRIS han pogut plantejar preguntes sobre temes d’interès general, que la 
consellera Irene Morales llegirà i a les quals donarà resposta el regidor del Districte, el Sr. Marcé. 

 
D’altra banda, comenta que quan siguin les vuit es farà una breu pausa perquè tothom pugui 

participar en l’homenatge que es fa cada dia a aquesta hora mitjançant un aplaudiment a qui està en 
primera línia defensant-nos a tots. 

 
La consellera Irene Morales llegeix la pregunta del Sr. Salvador Termes Tubau, que vol saber 

per què no es compleixen les ordenances municipals amb relació a la circulació de bicicletes i 
patinets en voreres i què fa la Guàrdia Urbana al respecte. 
 

El regidor del Districte assegura que les ordenances es compleixen escrupolosament, com 
també la vigilància i la correcció sobre temes d’indisciplina de bicicletes, vehicles motoritzats privats o 
vianants que no compleixen els requeriments obligats per la norma, per exemple pel que fa a 
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reunions, i informa que en aquest període de temps tan curt al barri s’han fet 194 denúncies a 
bicicletes —totes han estat multades— i 1.029 a vehicles (infraccions relacionades amb la COVID). 
 

Dit això, comenta que també hi ha una part important que correspon al comportament cívic 
del ciutadà, però que, en qualsevol cas, la Guàrdia Urbana ha estat amatent i el nivell de seguiment 
d’aquest tema és l’oportú. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la pregunta de la Sra. Ester Castejón, que voldria saber 
com es garantirà que es manté la distància social necessària a les voreres del barri tenint en compte 
que aquestes continuen plenes de motos aparcades, i demana que s’impulsi una modificació 
d’urgència de l’ordenança per tal de garantir que tot l’espai de les voreres sigui per als vianants. 
 

El regidor del Districte observa que aquest és un tema complex perquè les voreres —s’està 
fent un debat que avui ha sorgit justament per una nova proposta que fa l’Ajuntament— hauran de ser 
un espai on s’hauran de fer accions per incentivar l’economia, per exemple amb terrasses, i hi ha una 
proposta perquè també el comerç pugui tenir cert desplegament a les voreres. D’altra banda, comenta 
que s’estan fent carrils bici i que tot plegat s’emmarca en una transformació global de la ciutat que cal 
estudiar a poc a poc, i cal actuar amb una raonable consistència i per complir amb requeriments 
diversos tenint en compte les voreres que hi ha. Afegeix, però, que el pas dels vianants és una 
responsabilitat també dels mateixos vianants, i tothom ha vist aquests dies gent que passeja pel 
carrer sense complir les distàncies de seguretat mínimes quan és possible complir-les. 

 
Conclou que el Govern ha de fer les transformacions necessàries i posar-hi els mitjans, però 

també cal exigir que tothom compleixi quan és possible fer-ho. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la primera de les set preguntes del Sr. Joan Hernández, 
que, en nom de Salvem el Patrimoni de les Corts, demana la paralització total del projecte de 
residència geriàtrica privada de Can Capellanets, promoguda per l’Arquebisbat de Barcelona, fins que 
no es determinin les noves directrius que hauran de regir les residències de Catalunya. 
 

El regidor del Districte diu al Sr. Hernández que té la impressió que aquesta pregunta obeeix 
a «un mantra» i que, si bé és obvi que cal revisar el model de residències, que hauran d’estar 
subjectes a un reglament, a un seguiment i a un sistema de gestió molt més acurat que l’actual, tant 
les públiques com les privades, el debat sobre si hi ha d’haver o no residències privades és un debat 
d’una altra naturalesa i, en aquest cas, simplement s’està en un anunci volumètric i en un projecte 
d’edificació que preveu perfectament la discussió amb els veïns tan aviat com es tingui. Posa èmfasi 
en el seu compromís personal i el del Govern en aquest sentit i manifesta el desig que aquesta 
residència estigui sotmesa a uns criteris de gestió molt més rigorosos que els actuals, ni que sigui per 
evitar la lamentable situació que s’ha produït a les residències del país. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la primera de les quatre preguntes de la Sra. Felisa Marco, 
que demana que s’aturin les obres del carrer Joan XXIII a la part de la rambla dels Pins del tanatori 
per delicte ecològic, despesa supèrflua, perjudici de la circulació, obra innecessària i afectació de 
terreny públic, uns aparcaments que, ateses les circumstàncies, no ajuden el col·lectiu de gent gran a 
anar al tanatori. Demana també que, en cas que no es resolgui aquesta aturada, dimiteixi la 
responsable, la Sra. Janet Sanz. 
 

El regidor del Districte diu a la Sra. Marco que, com ja sap, perquè n’han parlat diverses 
vegades, el projecte de l’Espai Barça es va aprovar després dels processos de participació 
corresponents i, si bé pot no agradar a tothom, s’està complint amb un rigor escrupolós i amb un nivell 
d’exigència notable. Afegeix que, a parer seu, l’enderrocament del Miniestadi ha estat un exemple de 
suggeriments dels veïns que han estat atesos, així com de seguiment i de participació, i s’actuarà 
exactament de la mateixa manera en relació amb qualsevol element que afecti qualsevol de les peces 
relacionades amb el desenvolupament de l’Espai Barça. 
 

D’altra banda, assegura que si per qualsevol motiu —es remet a informacions publicades en 
premsa— el Barça decidís modificar el projecte o posar-lo en qüestió, es tornaria a obrir un procés de 
participació, com seria obligat i requerit en aquest cas. 

 
Per acabar, diu a la Sra. Marco que no ha de tenir cap dubte que davant la mínima 

transformació del projecte que ha estat aprovat es tornaria a discutir entre tots i es posarà com un 
element basic, amb els elements de participació que requereixen els protocols que té l’Ajuntament. 
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El president avisa que són les vuit i convida tothom que vulgui a connectar la càmera perquè 

es vegin els aplaudiments d’homenatge a qui està defensant i cuidant la població en primera línia (tot 
el personal sanitari, Bombers, Guàrdia Urbana, etc.). 
 

Després dels aplaudiments, el president torna a donar la paraula a la consellera Irene Morales 
perquè continuï amb la lectura de les preguntes dels veïns. En aquest cas, en llegeix la segona de la 
Sra. Felisa Marco, que demana que es recuperi l’autobús H8 en el seu pas anterior per l’avinguda 
Madrid i que es recuperi també l’H10 per donar servei al barri, així com que els districtes tinguin més 
poder decisori al costat de la gent propera. 
 

El regidor del Districte informa que en aquests moments hi ha obert un grup de treball amb 
Mobilitat per discutir no només sobre l’H8, sinó sobre el conjunt del transport en autobús del districte, 
un tema que el Govern ha acceptat com a requeriment ciutadà des del començament del mandat 
perquè entén perfectament que és motiu de preocupació de molts veïns. 

 
Dit això, exposa que hi ha algunes millores amb canvis d’estacions i petits elements de 

mobilitat, segurament insuficients, però encara no ha acabat el debat, si bé lamentablement ha estat 
paralitzat per les urgències de la COVID-19, però es reprendrà. 

 
D’altra banda, comenta que el Govern se sent la veu d’aquestes reclamacions, però s’ha 

d’entendre que no és una qüestió que es pugui resoldre només amb la perspectiva del districte, ja que 
les línies verticals i horitzontals sobre les quals treballa el sistema d’autobús de la ciutat són línies que 
afecten diversos districtes, tenen concurrències globals, i, per tant, no és un tema senzill, però, com 
ha dit, es continuarà treballant per trobar la millor solució possible, i es recull aquesta demanda. 

 
La consellera Irene Morales llegeix la tercera de les quatre preguntes de la Sra. Felisa Marco, 

que demana que s’anul·li l’adquisició del renting del vehicle de gairebé 50.000 euros de la Sra. Colau 
i que els diners de despeses innecessàries, com ara les del cotxe, es destinin a ajuts socials. Demana 
també que es reprovi l’actitud de la Sra. Janet Sanz, que busca arruïnar el sector de l’automòbil quan 
l’ecologia no l’importa gens, com demostren els arbres que s’han destruït de la plaça del Barça i totes 
les actuacions urbanístiques, que són una hipocresia flagrant. Per això, i per la seva incompetència, 
en demana la dimissió. 

 
El regidor del Districte observa que, atès que en aquest punt la Sra. Marco inclou 

requeriments, propostes o idees de diferent ordre, qualsevol resposta tindria poca coherència. Afirma, 
però, que el compromís del Districte amb els elements ecològics (jardins, arbres...) és absolut. Entén 
que aquesta afirmació per part seva pot ser insuficient per a la sensibilitat de la Sra. Marco, però 
assegura que hi ha aquest compromís i que és un tema de preocupació que ocupa temps i exigències 
als departaments centrals que s’encarreguen d’aquests elements. Malgrat això, agraeix les 
reclamacions, que sempre inciten a ser més exigents. 

 
D’altra banda, comenta que no correspon ni a ell ni al Districte opinar sobre el cotxe de 

l’alcaldessa, sobre el qual ni tan sols disposa de la informació, i diu que hi ha altres mecanismes per 
fer arribar aquesta veu. 

 
Entén que amb això dona resposta a les qüestions més importants plantejades per la 

Sra. Marco. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la darrera pregunta de la Sra. Felisa Marco, que demana 
normes de transparència urgents a totes les residències públiques i privades, així com l’elaboració 
d’un protocol d’ajuda i acompanyament a la gent gran dependent. 
 

El regidor del Districte entén que el Plenari ja ha parlat bastant de l’enorme problema que hi 
ha amb les residències i que la Sra. Marco coincidirà que les restriccions econòmiques al sistema 
sanitari, les reduccions als sistemes socials i la reducció de l’estat del benestar fruit de la crisi del 
2008 van ser molt dures i probablement en el procés de recuperació es van deixar de banda aquestes 
qüestions i ara se n’estan pagant les conseqüències. 

 
Subratlla que en el cas de las residències el problema té a veure amb la manca d’uns mínims 

de garanties sobre una cosa tan ineludible com les necessitats de la generació a la qual devem 
tantíssim, i observa que ell ha demanat el major contacte intergeneracional possible en els actes de la 
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Festa Major de les Corts i en altres actes culturals, ja que els joves han d’aprendre de la gent gran. 
Comenta que ell forma part d’un context vital on la relació amb la gent gran és importantíssima, i per 
això li fa molt de mal el que ha passat. 

 
Per acabar, diu que, per descomptat, millorar els protocols de les residències és una 

exigència, i assenyala que han aprovat una mesura d’exigència amb la Generalitat —això suposa 
també un compromís en la part que els correspon— perquè el futur de les residències sigui millor i 
que mai més no es torni a repetir l’enorme tragèdia que s’ha viscut els últims dos mesos. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la segona de les set preguntes del Sr. Joan Hernández, 
que demana una reducció dels impostos (IBI i impost de circulació dels vehicles) i que es mantingui 
oberta l’escola de primària Ausiàs March i es respecti el sentir dels pares i mares i de l’alumnat, que 
volen seguir a la plaça Comas. 
 

El regidor del Districte, pel que fa a la segona petició, comenta que ja s’hi ha donat resposta i 
que el Sr. Guillén ha explicat quin pla hi ha previst per a l’escola Anglesola: el manteniment actual a la 
plaça Comas mentre no s’habiliti l’escola nova, i observa que les consideracions que puguin fer sobre 
aquest tema són supèrflues, ja que l’important és que el servei educatiu sigui el millor, que els pares 
així ho considerin i estiguin contents i que l’atenció educativa dels nens i nenes i joves sigui la millor. 
Entén que tothom està d’acord que l’obertura de l’escola nova Anglesola millorarà totes aquestes 
qüestions, de manera que aquí hi ha poc a dir, i que les qüestions relacionades amb memòria 
històrica o amb elements emotius sobre la plaça Comas són qüestions d’un altre ordre, però 
objectivament el futur que oferirà l’escola Anglesola un cop estigui inaugurada millorarà molt el 
sistema educatiu del barri. 
 

Respecte als impostos, manifesta l’opinió que les taxes són un mecanisme públic per 
ingressar uns diners que permetin redistribuir part de la riquesa empresarial i privada per tal que 
aquesta redistribució beneficiï els desfavorits, aporti millores socials i beneficiï el conjunt de la 
ciutadania, de manera que, com a criteri, la reducció de taxes és un plantejament conservador i poc 
progressista, potser fins i tot reaccionari. Òbviament, però, la situació actual és greu, i cal gestionar 
les taxes amb la prudència que requereix aquesta situació complexa. 

 
Dit això, exposa que hi ha moratòries per a totes les taxes i es donen facilitats de tot tipus per 

poder-les abonar quan correspongui; s’han anul·lat i s’han tornat les que són d’impossible 
compliment, i hi ha un programa de bonificacions que permet subvencionar l’IBI a famílies 
desprotegides. Entén que aquesta és la política correcta i que des del punt de vista progressista és la 
política que caldria avalar. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la pregunta de la Sra. Adela Agelet, que demana que es 
doni resposta a la sol·licitud d’informació per a Transparència entregada al desembre sobre: 1) 
Expedient de catalogació patrimonial de Can Capellanets, elaborada pel Districte de les Corts, 
discussió del tema i sessions de treball, documentació gràfica, acords i acceptació per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, anys 1995-2000. 2) Acords de l’Ajuntament de Barcelona amb 
l’Arquebisbat de Barcelona per promoure la descatalogació dels jardins de Can Capellanets, anys 
previs a 2015, quan es va aprovar el pla parcial per a la promoció d’una residència per a doctorands. 
3) Documentació que autoritzi les obres realitzades a la Masia de Can Planes que depassen el 
concepte a retornar la propietat a l’estat original, així com el projecte de restauració de l’edifici i 
recuperació dels elements malmesos i reconeguts a l’estudi de gestió i documentació del patrimoni 
arquitectònic de l’empresa Veclus, acceptat pels veïns i l’Ajuntament de Barcelona. Afegeix que van 
demanar que tota aquesta informació es facilités per USB, cosa que té encara més sentit amb l’actual 
situació de confinament. 
 

El regidor del Districte assenyala que aquesta intervenció inclou un conjunt molt ampli 
d’observacions sobre intervencions de caràcter urbanístic i afirma que totes les accions que s’han fet 
estan dins del marc de les ordenances, de les normatives, tenen els requeriments legals, els 
procediments tècnics oportuns i no n’hi ha ni una sola que no s’hagi fet d’acord amb la llei, 
l’ordenança o la normativa municipal. A més, totes, un cop aprovades, han passat pels circuits 
participatius i els òrgans de decisió corresponents. 
 

Dit això, informa que quan el Districte va rebre la sol·licitud d’informació la va enviar a 
Transparència, que té un termini per contestar, termini que es va topar amb els requeriments de la 



 

35 
 

situació d’alarma actual, però el procés segueix i es donarà resposta al que es demana amb 
puntualitat tan aviat com el sistema de respostes es normalitzi a la ciutat. 

 
Conclou que la situació d’alarma actual, d’anormalitat, fa que una part dels procediments 

administratius que afecten també el sistema de transparència, de respostes a les demandes 
ciutadanes, estigui també afectada. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la tercera de les set preguntes del Sr. Joan Hernández, 
que posa de manifest que molta gent no compra al Mercat de les Corts perquè no es respecten les 
distàncies de seguretat amb la gent i amb la parada; hi ha persones que paguen en efectiu; en 
algunes parades qui atén no porta guants o cobra i no se’ls canvia, i el personal de l’ordre no fa res. 
Davant d’aquesta situació, demana que s’hi actuï i s’elabori un pla urgent i efectiu per salvar el 
comerç de proximitat. 
 

El regidor del Districte diu que tothom està d’acord que cal salvar el comerç de proximitat, i 
tots treballen molt intensament per aconseguir-ho, de comú acord amb el mateix comerç de proximitat 
i amb una voluntat de treball conjunt amb tots els grups polítics, que faran tot el possible per protegir-
lo. 
 

Sobre el Mercat de les Corts, comenta que ell hi ha anat dues o tres vegades durant aquest 
període, n’han parlat amb la Guàrdia Urbana i se’n fa un seguiment i reunions setmanals amb el 
director, i a les entrades hi ha una cua que separa els que van a comprar peix dels que no, i a dins hi 
ha un seguiment bastant curós amb tiquets de demanda a la majoria de les botigues, així com una 
ratlla al terra perquè la gent no estigui a sobre de les parades, entre altres mesures. Tanmateix, la 
configuració dels mercats (sense separació entre parades amb parets, etc.) fa que la situació no sigui 
l’ideal encara que tots els mitjans que s’hi destinin siguin per intentar-ho, i el comportament cívic de 
cadascú és essencial, ja que els mercats no es poden parar perquè són elements de primera 
necessitat. 

 
Dit això, assenyala que de l’anàlisi amb elements objectius com és la mateixa Guàrdia Urbana 

es conclou que en general el comportament al Mercat de les Corts és raonablement bo, tenint en 
compte les circumstàncies i les dificultats que suposa un lloc on hi ha tantes botigues juntes. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la quarta de les set preguntes del Sr. Joan Hernández, 
que exposa que, per manca de turisme, les motos elèctriques i bicicletes de lloguer estan per tot el 
barri i no deixen aparcament per a les motos dels veïns, que les han d’aparcar sobre les voreres, i les 
bicicletes, com que les roben ja que no hi ha aparcament de bicicletes antirobatori per als veïns, les 
han de portar a casa. 
 

El regidor del Districte respon que, efectivament, en la situació actual d’estat d’alarma alguns 
elements que en condicions normals tindrien un sistema de control, de seguiment o d’utilització més 
continuat, com poden ser les bicicletes o les motos de lloguer, estan en un nivell d’utilització molt baix 
i, per tant, estan més estona aparcades i és probable que sorgeixin petits problemes de convivència 
amb les motos dels veïns. Demana al Sr. Hernández que si coneix algun cas problemàtic concret, en 
passi nota a la Guàrdia Urbana, que prendrà les decisions oportunes. Recorda, però, que les 
bicicletes i les motos de lloguer estan subjectes a uns contractes de ciutat, tenen uns drets, 
compleixen la seva funció i aparquen on poden fer-ho, i demana una mica de comprensió ateses les 
circumstàncies si el que volia fer el Sr. Hernández era una consideració general. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la cinquena de les set preguntes del Sr. Joan Hernández, 
que demana una reunió urgent del Consorci Sociosanitari i la implicació total de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Barcelona amb els Serveis Socials de Barcelona i amb les residències. 
 

El regidor del Districte respon que la convocatòria del grup de treball al voltant de les 
residències és una urgència per al Govern, que vol retrobar al més aviat possible les taules que 
corresponen amb les institucions que corresponen, però en alguns casos les taules no només tenen a 
veure amb un element estrictament municipal, sinó que afecten altres institucions, i això no és fàcil. 
D’altra banda, explica que el 30 de març estava preparada la convocatòria de la Taula Sociosanitària 
del Districte però no es va poder reunir per raons objectives, però és un element repetidament 
demanat pels veïns i buscat pel Districte, i és una urgència muntar-la: ho era abans i ho és molt més 
ara, i no només caldrà dir què es voldria fer, sinó també repassar què s’ha fet malament. 
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Afirma que immediatament es mirarà de muntar aquesta taula, amb l’esperança que la resta 
d’institucions implicades s’hi posin bé. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la pregunta de la Sra. Pilar Tomàs, preocupada com a 
veïna pel fet que les persones que van al menjador social de Taquígraf Serra no respecten el 
distanciament, moltes no porten mascareta i seuen als bancs del parc del carrer Equador i llencen 
totes les restes d’envasos a les papereres. Entén que tot plegat és un focus de contagi i que caldria 
prendre les mesures oportunes, entre les quals hi ha fer el test a totes aquestes persones. 
 

El regidor del Districte explica que ha anat a aquest menjador i ha parlat amb la gent que 
l’està portant, bàsicament tres persones amb actitud de voluntariat que s’estan esforçant enormement 
per atendre una població amb problemes complicats, persones que no ingressen res des de fa dies i 
que en alguns casos ni tan sols venen del barri, ja que s’ha hagut d’ampliar la capacitat de distribució 
(pràcticament han triplicat el nombre de menjars diaris). Observa que no poden fer menjars 
comunitaris, sinó que els han de fer amb distribució a fora i la gent ha de fer cues que són llargues. 

 
D’altra banda, posa de manifest que qui hi va de vegades planteja peticions per qüestions 

religioses o d’una altra mena (volen un menjar diferent del que se’ls dona) i que hi ha persones que 
fan cua des de ben aviat perquè no volen quedar-se sense unes postres determinades, per exemple. 
Observa que entre aquestes persones hi ha gent sense sostre amb problemes i afectacions 
psicològiques, gent amb vulnerabilitats de tot tipus, etc. Assenyala que això és en essència un servei 
social i això és el que cal fer en una situació com l’actual de pandèmia, en què tothom s’ha d’exigir 
comprensió i una capacitat de generositat i de complicitat amb aquest treball social. 
 

En darrer lloc, comenta que el sistema de neteja i de reg hi passa diàriament i neteja i rega el 
terra d’aquesta cua, però és cert que algunes de les persones que reben aquest menjar no tenen un 
lloc on anar a menjar-lo, i la qüestió, molt simple alhora que crua, és que o se’ls dona menjar o no 
mengen, i això té algunes contrapartides —confia que quan es recuperi la normalitat aquesta situació 
es pugui corregir— que impliquen aquestes percepcions que ha posat de manifest la Sra. Tomàs, a 
qui demana complicitat, generositat i sentit de la filantropia, perquè en aquests moments s’estan 
atenent situacions molt delicades. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la sisena de les set preguntes del Sr. Joan Hernández, 
que vol saber per què els punts verds estan tancats i la recollida de trastos vells no funciona. No 
entén per què aquests serveis no estan operatius si la gent no necessita entrar als punts verds, i 
observa que, mentrestant, la gent i les empreses llencen els productes als contenidors. Afegeix que 
els bars, en canvi, sí que estan oberts. 
 

El regidor del Districte posa de manifest que durant tot l’estat d’alarma s’han tancat els punts 
verds però se’n mantenen de manera selectiva alguns serveis, i s’ha demanat a la població que no 
deixi mobles i trastos vells perquè és una retirada complicada, amb serveis complexos i algunes 
baixes. Un cop més, la situació demana la complicitat dels ciutadans, que han d’entendre que de 
vegades hi ha conflictes per la situació, però tot això s’entén que s’anirà normalitzant a mesura que es 
vagi recuperant la normalitat. 
 

Dit això, observa que a Barcelona els bars no estan oberts (potser el Sr. Hernández quan va 
enviar la pregunta va calcular i va pensar que quan se celebrés aquesta sessió ja ho estarien) ni 
podran obrir els propers dies, i el dia 11, quan algunes parts d’Espanya passaran a la fase 1 —encara 
no se sap si Barcelona hi passarà o es mantindrà a la fase 0; les autoritats pertinents ho confirmaran 
en funció de com evolucioni el coronavirus—, tampoc no podran obrir físicament, sinó que únicament 
podrien plantejar terrasses amb una ocupació limitada del 30%. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la darrera pregunta del Sr. Joan Hernández, que posa de 
manifest que el 20 de març es va demanar que l’Ajuntament de Barcelona retornés urgentment als 
veïns les quotes que havien pagat per avançat per assistir a les activitats i tallers trimestrals dels 
centres cívics que no es van iniciar el 30 de març. Afegeix que s’han posat en contacte amb l’Agència 
Catalana del Consum i aquesta els ha informat que els veïns tenen dret a reclamar el retorn de les 
quotes del trimestre actual i les dues setmanes que no van fer classe del trimestre passat com a 
conseqüència de la COVID-19, i assenyala que la majoria de veïns que hi assisteixen són gent gran, 
amb pensions baixes, i en aquests moments necessiten els diners. Indica que els gimnasos ja han 
retornat els diners i pregunta quan retornarà l’Ajuntament als veïns el trimestre pagat i les dues 
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setmanes en què no es va fer classe. Pregunta també si n’obtindran resposta o bé hauran de 
reclamar a Consum. 
 

El regidor del Districte respon que els veïns tenen dret a reclamar que se’ls retornin les quotes 
pagades a un centre cívic per un taller o una activitat no realitzats —alguns veïns ja han recuperat 
aquests diners—, i observa que cada centre cívic té una realitat diferent: alguns, en funció del decret 
d’alcaldia de suspensió d’activitats, han tancat al 100%, d’altres al 80%, d’altres al 50%, alguns han 
deixat estrictament serveis per fer activitats telemàtiques i n’hi ha que han mantingut un mínim servei 
d’administració. En qualsevol cas, com ha dit, els veïns tenen dret que se’ls retornin els diners, i se’ls 
retornaran, però és possible que algun centre cívic, aturat o amb les activitats suspeses, no tingui 
serveis administratius per poder atendre això i potser no té capacitat ni tan sols per respondre a una 
trucada o a una petició. El Districte recomana als veïns que truquin al centre cívic corresponent i 
demanin la informació exacta sobre la manera de procedir en el seu cas, tot sabent que tenen la 
garantia que el 100% de les quotes pagades per activitats no realitzades es retornarà. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la pregunta del Sr. Manuel García, de l’Associació de 
Veïns de Pedralbes, que vol saber quin tipus de control existeix sobre les emissions radioelèctriques 
que produeixen les antenes i si se n’està regulant la instal·lació. Posa de manifest que la situació 
actual brinda l’oportunitat de descobrir o recuperar situacions i realitats oblidades, com ara la 
proliferació d’antenes al barri i la falta de manteniment de l’arbrat: els esdeveniments de les últimes 
setmanes, amb nombrosos arbres caiguts al carrer Bosch i Gimpera i Abadessa Olzet, evidencien que 
calen mesures urgents per evitar la caiguda d’arbres, com ara les podes de manteniment. Pregunta, 
doncs, quines mesures es duran a terme per minimitzar el risc de caigudes, també en zones privades, 
ja que els arbres amenacen de caure a la via pública. 
 
 El regidor del Districte diu que no sap si la caiguda d’arbres té relació directa amb les 
emissions de freqüències de les antenes ni si el Sr. García planteja els diferents temes com si 
estiguessin relacionats o no, però indica que la responsabilitat sobre les competències del camp 
electromagnètic i les tecnologies que se’n deriven és del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
A ells correspon, òbviament a petició dels veïns o a petició del mateix Ajuntament, dur a terme les 
inspeccions en matèria de telecomunicacions. Qualsevol consulta es pot fer al web del Ministeri 
d’Energia, Turisme i Agenda Digital, en la qual indiquen —tenen l’obligació de fer-ho i ho fan— quines 
són les emissions de cada una de les antenes d’estacions de telefonia mòbil i si els nivells mesurats 
compleixen la normativa legal vigent. 
 

Observa, però, que sí que és competència o incumbència del Districte, quan els veïns posen 
de manifest una percepció d’irregularitat o una situació de possible perill, d’alerta o de preocupació, 
mirar d’intercedir amb els òrgans oportuns perquè s’analitzi la situació, en aquest cas, per dir 
clarament si hi ha un diferencial negatiu sobre allò que és d’emissions legals. 
 

A continuació, confirma que hi va haver una caiguda d’arbres relativament important amb les 
pluges dels darrers dies i que cal analitzar si aquesta caiguda té a veure amb una manca de qualitat 
d’una part de l’arbrat (quan cau un arbre cal analitzar si hi ha un problema d’arrels mal posades, si hi 
ha una part que no està en bones condicions, si està podrit, etc.) o bé es van donar unes condicions 
extraordinàries que van provocar la caiguda però l’arbre no tenia cap problema, o si hi ha algun 
element estrany que calgui tenir en compte. 

 
Dit això, comenta que la coincidència dels arbres que van caure va ser una mica dura, i 

explica que es van retirar ràpidament —els serveis d’emergència van actuar amb diligència— però cal 
fer una anàlisi, sobretot en un districte com el de les Corts, especialment preocupat pels arbres i per 
l’ecologisme. 
 

La consellera Irene Morales llegeix la pregunta de la Sra. Mònica Martorell, que vol saber si hi 
ha intenció de cobrir la ronda del Mig en el tram que va de Maria Cristina a Prat de la Riba. 
 

El regidor del Districte respon que entén que la cobertura de les rondes —de les que té sentit 
cobrir, ja que hi ha parts de la ronda Litoral que no té sentit cobrir perquè és a peu de terra— és un 
objectiu que tothom comparteix, ja que milloraria moltíssim la qualitat de vida de la ciutat, les 
emissions acústiques i l’ecologia dels barris. Observa, però, que en el tram al qual fa referència la 
Sra. Martorell la major part dels edificis són oficines o serveis i una part relativament important és 
zona residencial, de manera que l’efecte acústic d’aquest espai no és determinant. Malgrat això, com 
ha dit, tothom voldria que les rondes estiguessin cobertes. 
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D’altra banda, indica que s’ha calculat que cobrir aquest tram requeriria aproximadament 

65 milions d’euros, la qual cosa fa que qualsevol proposta respecte d’això s’hagi d’elevar a proposta 
de ciutat, no de districte, per la capacitat i la dimensió pressupostària, i explica que quan aquest tema 
es planteja a escala de ciutat, forma part d’un pla de prioritats, on els trams de les rondes que 
s’haurien de cobrir s’analitzen en funció de l’impacte veïnal que tenen. En aquest cas, òbviament, n’hi 
ha d’altres que són molt més importants, de manera que, tot i que la voluntat hi és, dissortadament no 
es donen les condicions perquè això pugui entrar en el mapa de les prioritats de les inversions 
municipals en aquest moment. 

 
 

El president assenyala que aquesta era l’última pregunta dels veïns, de manera que ha 
finalitzat la primera sessió telemàtica del Plenari, i agraeix totes les intervencions, així com la feina 
dels tècnics, que ha estat molt gran, i l’assistència de tothom, també dels regidors adscrits, el Sr. Jordi 
Castellana i la Sra. Francina Vila, i diu a tots que es cuidin i que siguin molt responsables. 
 

El regidor i diverses persones s’acomiaden de la resta i donen les gràcies a tothom. 
 

I sense més assumptes per tractar que els que componen l’ordre del dia, el president 
s’acomiada de les persones assistents. i certifico el contingut d’aquesta sessió. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Vist i plau 
El regidor president del  
Consell del Districte 
   
    
 
 
 
Francisco Sierra López 

   
   

 

La secretària 

 
 
 
 
 

Meritxell Cusí Pérez 


