
CP 3/20 EXT 1/29  

 

Secretaria General 

 
 

Ref: CP 3/20 

 

A sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de 

la casa consistorial de la ciutat de Barcelona, el DISSET D’ABRIL de 2020, 

s’hi reuneix de forma no presencial el Plenari del Consell Municipal en 

sessió extraordinària a distància, sota la presidència de l’Excma. Sra. Ada 

Colau Ballano). Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Joan Subirats 

Humet, Janet Sanz Cid, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia 

Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, 

Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, 

Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier 

Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Ernest Maragall i Mira, 

Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i 

Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, 

Max Zañartu i Plaza, Maria Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, 

Elsa Artadi Vila, Neus Munté Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi 

Martí Galbis, Francina Vila i Valls, María Luz Guilarte Sánchez, Francisco 

Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Celestino Corbacho Chaves, 

Josep Bou Vila, Oscar Ramírez Lara, Manuel Valls Galfetti i Eva Parera 

Escrichs, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que 

certifica. 
 

Hi és present l’interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. Laura Pérez Castaño i Margarita 

Marí-Klose. 
 

La sessió no presencial es va convocar i se celebra en virtut del que disposa 

l’article 46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local, segons la redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 

de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 

social i econòmic per fer front a la covid-19. 
 

El secretari constata la connexió efectiva per via telemàtica de tots els 

assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des 

de l’esmentada sala virtual, i acredita la seva identitat, així com l’existència 

de quòrum legal. 
 

La Presidència obre la sessió a les deu hores i quaranta minuts. 

 

1.- Informe sobre la covid-19 a Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESSA obre la sessió del Ple municipal telemàtic després 

de guardar un minut de silenci per les persones que han mort a causa del 

coronavirus, i envia, en nom de tota la corporació municipal, una forta 

abraçada i escalf a les famílies que han perdut un ésser estimat aquestes 

setmanes i que, a més, han patit doblement per no poder-se’n acomiadar. 
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Dit això, dona inici a la sessió extraordinària del Ple municipal i fa 

referència a l’alteració de la vida normal que tots pateixen per causa de la 

pandèmia de la covid-19; comenta que en el cas d’aquest Ajuntament, i per 

acord unànime de tots els grups municipals, es va suspendre la sessió 

plenària ordinària del març. Això no obstant, confirma que treballen a ple 

ritme per recuperar la normalitat institucional dins de l’excepcionalitat 

generalitzada, i confirma que aquest abril no només faran el Ple ordinari sinó 

que avui fan aquesta sessió extraordinària la qual tots els grups han 

considerat oportú i pertinent dedicar exclusivament a analitzar la situació per 

l’afectació de la pandèmia de la covid-19 a la ciutat de Barcelona; així, per 

aquest motiu, tret de l’assistència presencial del regidor Collboni, la regidora 

Tarafa, el secretari general i ella mateixa, els presidents dels grups 

municipals intervindran telemàticament; tot i que confia que per al Ple de 

finals d’abril, com a mínim, els presidents dels grups podran ser presents al 

Saló de Plens. 

Fets aquests aclariments, recorda la mecànica de la sessió: l’odre del dia 

consta d’un informe sobre la situació a la ciutat arran de la pandèmia i d’una 

declaració institucional aprovada per unanimitat de tots els grups 

municipals. 

Assenyala, abans d’entrar en el detall de l’informe, que aquest Ple 
extraordinari ha de ser, sobretot, un espai de retrobament i per compartir la 

situació de la ciutat, però també les reflexions sobre la manera com han pres 

aquestes setmanes excepcionals, i com pretenen acarar els reptes de futur. 

Igualment, valora que és important preguntar-se com està la ciutat, tenint en 

compte la barreja de sensacions que tenen i que poden semblar 

contradictòries, entre les quals hi ha un sentiment de tristor, perquè la covid-

19 s’ha emportat persones estimades; un sentiment de responsabilitat, i tenen 

molt clar que han de treballar conjuntament i cooperar més que mai; i 

destaca, també, un sentiment d’esperança convençuda en una ciutat resilient, 

que ha superat situacions molt difícils, i que sempre se n’ha sortit i n’ha tret 

aprenentatges que l’han feta millor. 

Constata que la realitat que aborden és molt difícil, que afecta Barcelona, el 

conjunt de l’estat i el món sencer, atès que es tracta d’una pandèmia que ja 
supera els dos milions de contagis, i que comptabilitza, com a mínim, 

125.000 persones mortes arreu del planeta. Precisa que Catalunya i tot l’estat 
espanyol han estat de les zones més afectades; i concreta que ara mateix a 

Catalunya es comptabilitzen més de 7.500 persones mortes, i a Barcelona 
s’estima que se superen les 2.150 morts. 

Qualifica la situació de catàstrofe, i que com a tal s’hi ha d’enfrontar. 

Apunta, en aquest sentit i assegura que sense cap ànim de polemitzar, que 

creu que aquest és un dels reptes més grans que hauran d’emprendre en les 

seves vides, però vol deixar clar que en cap cas no és una guerra, i considera 

que no ho han de plantejar en aquests termes, atès que allò que cal és 

cooperar, empatia i solidaritat a fi de salvar el màxim nombre de vides 

possible, fer un aprenentatge i sortir-ne millors persones, reforçar els serveis 

públics, la democràcia, i posar en relleu una societat de cures on el més 

important són les persones. 

Afegeix el reconeixement a les persones més implicades aquests dies, i 

aprofita per valorar l’esforç d’aquest Ajuntament, la resposta exemplar i el 

fet que s’han trobat amb una ciutadania que ha atès totes les indicacions i 

que des del primer dia s’ha quedat a casa, cosa que s’està notant en la 

manera com està baixant el ritme dels contagis. Agraeix, doncs, aquest 
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esforç ciutadà, especialment, a la gent gran que viu sola i que és un col·lectiu 

de risc, als nens i les nenes, que estan fent un esforç extraordinari, i que 

espera que d’aquí a poc puguin sortir a prendre una mica l’aire; igualment, fa 

referència a les persones que han perdut algú estimat; als qui viuen en pisos 

petits i amb pocs recursos, perquè és evident que no tothom viu el 

confinament de la mateixa manera. Per tant, considera que aquest 

Ajuntament, com a administració de proximitat, ha de tenir molt present tot 

això. 

Manifesta que també vol expressar l’agraïment per la increïble resposta del 

personal sanitari, i també per la de tots els treballadors i treballadores 

municipals de tots els serveis essencials; igualment, esmenta les xarxes 

veïnals que s’han organitzat als barris per donar suport als veïns i veïnes més 

vulnerables; a les empreses que hi han col·laborat, entre les quals hi ha els 

hotels que han acollit persones malaltes i professionals sanitaris, i les que 

han fet donacions de material. Fa extensiu aquest agraïment a l’àmbit dels 

científics de la ciutat, que novament ha destacat com a capital de ciència i 

que està liderant diversos projectes d’investigació sobre la covid-19, i que 

són un motiu d’orgull i de confiança per afrontar el futur. Esmenta, 

igualment, la col·laboració de moltes empreses que, en un temps rècord, 

s’han reinventat per produir respiradors o altres materials necessaris. 

Així doncs, dona les gràcies a molts professionals dels serveis públics, a les 

professionals de les feines invisibilitzades i poc valorades, però que en època 

de crisi en palesen la importància, entre les quals hi ha les cures, les persones 

que treballen en establiments d’alimentació, les que fan la neteja, i diu que 

confia que després d’aquesta crisi es valorin molt més. 

Entén que totes les administracions s’enfronten a una situació desconeguda, 

fet que els obliga a prendre decisions ràpides i a adaptar-s’hi de la millor 
manera possible. En aquest sentit, agraeix especialment a la regidora de 

Salut, Gemma Tarafa, a tot l’equip gerencial de la casa, als equips tècnics, a 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona tota la feina i l’esforç que han fet 
aquests dies, que han realitzat amb gran velocitat i eficàcia i que ha donat 

molta confiança al conjunt de la ciutadania. 

Destaca que d’ençà del 26 de febrer es va crear la Comissió de Seguiment de 

la covid-19 en aquest Ajuntament, que enllaça amb un dels criteris bàsics 

que han establert en aquesta situació d’emergència, ja que sempre que sigui 

possible han d’intentar anticipar escenaris per donar la millor resposta. 

Afirma que la idea de l’anticipació ha estat una de les coses que més els ha 

preocupat i ocupat al llarg d’aquests dies. 

Indica que amb aquest principi bàsic d’anticipació han passat per diferents 

fases; en aquest sentit, constata que han estat la primera ciutat que ha 
decretat els serveis essencials i que els ha especificat molt concretament a 

partir del 12 de març, i han treballat per assegurar les millors condicions de 
confinament possibles per a les persones en situació de vulnerabilitat. 

Posa en relleu que, com a administració més propera a la ciutadania, han de 

pensar que la crisi no afecta igual a tothom i que tenen l’obligació de 

protegir les persones més vulnerables, cosa que és cabdal per poder donar la 

millor resposta possible. En conseqüència, indica que han doblat els ajuts 

socials en tan sols un mes, han prioritzat l’allotjament per a persones 

sensellar i han incrementat els ajuts per a alimentació, que han augmentat en 

un 113% els àpats, especialment a domicili. 

Afegeix que després de la primera fase de reforç dels serveis socials 

essencials per atendre les persones més vulnerables, els va ser molt útil 
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parlar amb Metges Sense Fronteres; i aprofita per agrair des d’aquí al 

president de l’organització a Espanya, David Noguera, la seva col·laboració 

per deixar clar que davant d’una emergència sanitària global havien de fer 

costat a la sanitat pública i anticipar els pitjors escenaris. Constata que això 

va comportar que coses que eren inimaginables fa un mes succïssin en 

només quatre dies, així, en tan sols quatre dies es van posar en marxa els 

pavellons Salut, van posar tota la logística municipal al costat de la 

Conselleria de Sanitat amb l’objectiu de reforçar els hospitals, i van projectar 

l’ampliació dels quatre hospitals de referència de la ciutat amb la creació de 

550 noves places; tot plegat, en el marc d’una excel·lent relació amb el 

Consorci Sanitari, als equips tècnics del qual agraeix també la col·laboració 

amb aquest Ajuntament, que els ha posat les coses fàcils i que ha estat una 

experiència que ha palesat que, quan hi ha voluntat d’ajudar, les persones 

inventen i s’arremanguen i fan coses que en un altre moment podien semblar 

increïbles, com és el cas dels pavellons Salut. 

Precisa que en la segona fase la preocupació se centra en les residències de 

persones grans, que han posat de manifest un dels forats negres d’aquesta 

crisi, i que implica una revisió del model en el moment que passi 

l’emergència sanitària. Remarca que en aquestes residències s’allotja el 

col·lectiu de persones de més risc i és on s’acumula la meitat de les morts, 

no només a Barcelona sinó també en altres llocs de l’estat i altres països. 

Així doncs, destaca que, abans de revisar el model, ara s’imposa una 

intervenció amb la màxima celeritat per aïllar els casos simptomàtics i 

protegir els residents. En aquest sentit, confirma que han ofert l’ajuda de 

Bombers de Barcelona i la logística municipal, i han posat tots els 

equipaments a disposició. Observa, en aquest cas, que s’ha de fer una 

reflexió en profunditat en el sentit que hauria calgut una intervenció més 

contundent a l’inici de la crisi, i alerta que s’ha de fer ara. 
 

El Sr. COLLBONI se suma al condol expressat per l’alcaldessa a les 

persones que aquestes setmanes han perdut un ésser estimat, a les famílies 

que no els han pogut plorar; i també al reconeixement als responsables dels 

serveis públics que han estat a primera línia, corrent riscos moltes vegades, 

sobretot durant la primera etapa de la pandèmia. 

Igualment, posa en relleu el repte del Govern municipal i l’Ajuntament 

perquè la ciutat continués funcionant en tot allò essencial, tenint en compte, 
a més, que aquest Ajuntament va ser un dels primers àmbits afectats pels 

confinaments. 

Fa extensiu l’agraïment, també, al conjunt dels treballadors i treballadores 

municipals, la Guàrdia Urbana, els bombers, TMB, neteja, agents cívics, 

mediadors, serveis socials, tots els quals s’han mobilitzat amb tot l’esforç per 

acarar una situació inèdita que ha requerit el suport de la societat civil, del 

teixit econòmic; i remarca que, en aquest sentit, els hotels són un exemple de 

col·laboració amb l’emergència de la ciutat, però també les empreses 

tecnològiques o els serveis de càtering. 

Destaca el funcionament de les xarxes comunitàries, i que aquest 

Ajuntament ha tingut molt clar des del principi que calia anar més lluny de 

les competències pròpies i havia d’afrontar les seves incumbències. Constata 
que a Barcelona, com a arreu, van haver d’acarar una crisi sanitària que 

explicarà amb més detall la regidora Tarafa, a la qual aprofita per felicitar, 
com també a tot l’equip de l’Agència de Salut Pública, amb Carme Borrell al 

capdavant. Remarca que també van haver d’afrontar la reorganització de 
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l’Ajuntament, ja que havien de fer que la ciutat funcionés d’una manera 
diferent. Així, indica que amb el Decret d’Alcaldia del 13 de març 

s’establien un seguit de canvis en allò que eren serveis essencials, quins 
llocs eren imprescindibles, protocols de seguretat per al personal, el pla de 

voluntaris, i com fer compres extraordinàries de material de protecció; i 
concreta que en un temps rècord es va passar de dos-cents a vuit mil punts 

de teletreball. 
Valora el procés d’adaptació com a mai vist en la història de l’organització 

administrativa d’aquest Ajuntament, i que s’ha fet sota cinc criteris. 

Esmenta, en primer lloc, l’anticipació, ser proactius i avançar-se. En segon 
lloc, fa referència a la professionalització. Precisa, en aquest sentit, que tots 

els plans i les contingències que s’han abordat s’han fet amb el guiatge dels 
professionals, dels qui saben sobre salut, seguretat o gestió pública. Indica, 

com a tercer criteri, la transparència i la comunicació, i posa en relleu 
l’esforç que s’ha fet per explicar les dades diàriament a la població i de 

quina manera afrontaven la crisi; afegeix que ha estat indispensable la 
cooperació entre els grups municipals, i aprofita per agrair-ho als grups de 

l’oposició; i també remarca la cooperació amb les altres administracions, 

amb l’Estat, amb la Generalitat i, molt especialment, amb les entitats, les 
xarxes de suport i la ciutadania. 

I apunta, en cinquè lloc, el principi d’humilitat i d’empatia, i comprèn que 

ningú no està en condicions de donar lliçons de com es poden fer les coses 

quan s’enfronta una situació tan extrema com la que estan vivint, i tots han 

de tenir la capacitat de posar-se en el lloc dels qui més han patit i que més 

patiran aquesta crisi. 

Constata, doncs, que cal gestionar aquesta nova normalitat, que s’ha iniciat 

en l’àmbit sanitari i la seguretat en la salut, però que també s’estén als plans 
socials, de benestar, cementiris, o abastiment alimentari als mercats, que ja 

estan en marxa; però també s’haurà de gestionar amb plans nous com el Pla 
de barris vulnerables, aquells que pateixen d’una manera més intensiva les 

conseqüències de la pandèmia. 

Agraeix especialment l’esforç que han fet entitats i empreses municipals, 

com és el cas de BSM i Barcelona Activa, que han afavorit en un cas la 

mobilitat, i l’altre ajudant per a la fabricació de productes de protecció. 

Admet que l’impacte econòmic provocat per la covid-19 serà brutal, molt 

intens i sense precedents, ja que mai no s’havia produït una aturada 

econòmica total com l’actual i en el conjunt del món, cosa que fa pensar que 
la sortida serà difícil. Comenta, en aquest sentit, que han pres mesures de 

caràcter fiscal, entre les quals hi ha l’elaboració d’un nou calendari fiscal; 
han abaixat el temps de pagament dels proveïdors d’aquest Ajuntament de 

30 a 20 dies a fi de facilitar la seva liquiditat, i han ajornat el cobrament 
d’impostos. Afegeix que també han creat, en temps rècord, un nou servei 

tributari que ja està atenent 650 persones i empreses amb els nous calendaris 
fiscals. I remarca que han donat suport per combatre el que serà, sens dubte, 

un dels drames socials dels propers temps com és l’atur creant nous serveis 

d’assessorament i suport als treballadors i les treballadores. 
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Igualment, esmenta l’impacte en l’àmbit cultural i esportiu, per als quals 
estan preparant plans de contingència. 

Confirma, doncs, que s’enfronten a una nova crisi i a una nova normalitat; 

una crisi que pot donar noves oportunitats a la ciutat des del punt de vista 

tecnològic, de la biomedicina i de la capacitat d’autoorganització i de 

cooperació, malgrat que cal reconèixer que hi ha altres crisis latents que es 

poden agreujar amb l’actual, com són les desigualtats i la crisi climàtica. 

Alerta que no es poden oblidar en les decisions que hauran de prendre en el 

futur. 
 

La Sra. TARAFA comença la seva intervenció compartint el sentiment 

d’ambivalència expressat per l’alcaldessa; constata que han estat unes 

setmanes en què han viscut una barreja de sentiments, entre els quals hi ha la 

tristor per les persones que han perdut la vida per causa de la covid-19, que 

ho han fet en unes condicions molt dures i sense un comiat familiar. 

Remarca que darrere de les xifres que aporten diàriament hi ha persones i 

vides truncades. 

Igualment, admet el sentiment d’orgull. Comenta que desconeixia fa unes 

setmanes racons i sectors de la ciutat, o treballadors i treballadores d’aquesta 

Administració, i assegura que s’ha sentit profundament orgullosa i admirada 
per la manera com han anat construint i acompanyant aquestes setmanes en 

una emergència tan contundent com aquesta. 

Considera que una de les qüestions que han de poder visibilitzar és que 

durant aquestes darreres cinc setmanes, que els han semblat mesos, han 

pogut constatar que el sistema de les cures és el que ha sostingut tota la 

ciutat. Entén que aquest és un dels aspectes amb què s’han de quedar de tot 

aquest procés. Esmenta els serveis sanitaris, de salut pública, els treballadors 

i treballadores socials, treballadores de la llar, neteja, bombers, Guàrdia 

Urbana, voluntaris per gent gran, venda d’aliments, és a dir, el que engloba 

el que anomenen sistema de cures, i valora que és una de les finestres que 

han de projectar de cara al futur. 

Indica que, quan va començar la pandèmia, molts dels especialistes amb què 

han col·laborat recordaven la de la SARS, que s’havia viscut a Barcelona el 

2002-2003, i que s’han adonat que era una situació molt diferent a la d’ara, i 

que la ciutat havia après moltes coses d’aquella però moltes més encara 

d’aquesta, i per a les quals la societat en general no estava preparada. 

Fa referència al fet que l’alcaldessa ha comentat algunes xifres, i aprofita per 

recordar que les tenen totes actualitzades en el web de l’Agència de Salut 
Pública, que és l’autoritat màxima en l’àmbit de la sanitat a Barcelona, i que 

ha fet una feina extraordinària durant tots aquests dies. 

Concreta que han estat 9.311 casos positius testats fins ara a la ciutat de 

Barcelona, amb un impacte diferent en els districtes; i que de l’1 de març al 

9 d’abril, s’han produït 2.155 excessos de mortalitat comparant el mateix 

període en altres anys. Destaca que és molt important entendre que un 80% 

d’aquestes morts han afectat persones de més de 75 anys. 

Indica, en aquest sentit, que el 26 de febrer van crear un comitè de 

seguiment del coronavirus arran de la situació a Itàlia, encara sense cap cas a 
Barcelona ni a Catalunya, i s’ha convertit en un òrgan que ha anat creixent 

ràpid i agafant molta musculatura. Fa avinent que la creació del comitè 
corresponia, essencialment, als objectius de poder acompanyar les persones 

vulnerables que ja se situaven en un marc d’emergència social; la possibilitat 

de fer virar tota l’organització municipal cap a l’acompanyament del sistema 
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sanitari per evitar-ne el col·lapse; i poder oferir un bon suport als col·lectius 
vulnerables, entre els quals hi ha les persones grans i les que pateixen 

patologies cròniques. 
Reitera, com ja ha dit l’alcaldessa, l’anticipació amb aquest acompanyament 

al sistema sanitari per part d’aquest Ajuntament, amb el Consorci Sanitari de 
Barcelona, i que va significar que dels 550 llits amb què ha crescut, només 

58 estan ocupats, de manera que la resta permetrà derivar-hi persones 
positives de covid-19. Recorda, igualment, que en els hotels Salut hi ha 

1.236 places per a pacients simptomàtics lleus, 

1.050 places per als i les professionals que s’hi han instal·lat per no posar en 
risc les persones de la seva llar. 

Considera que també és important recordar les retallades que va patir el 

sistema sanitari, i que els anys 2007, 2008 i 2009 es van perdre 2.400 

professionals i 1.100 llits, que han costat molt de recuperar posteriorment, 

sense arribar-se a fer del tot, i per això encara s’han hagut de fer més 

esforços ara, juntament amb el Consorci Sanitari. 

Manifesta que les residències de persones grans han estat un dels temes més 
complexos i en què la realitat s’ha imposat; recorda que feia una dècada que 

tenien les tarifes congelades, i encara més temps que no s’hi feien auditories 
i amb un escàs control públic, especialment en un ventall de residències. 

Destaca que hi ha més de cent cinquanta residències amb casos positius de 
coronavirus a Barcelona, i més de mil persones simptomàtiques i 654 morts 

fins a dia d’avui. Reitera, per tant, que aquest Ajuntament continua pensant 
que cal celeritat en aquest cas concret de les residències. 

Quant a la crisi social, confirma que l’han acompanyada des del primer dia; 

han invertit 6,5 milions d’euros des de l’Àrea de Drets Socials amb el 

desplegament de les mesures que s’expliquen concretament en l’informe, i 

de les quals destaca algunes. Així, indica que s’ha crescut en 680 places, i ja 

hi ha a la ciutat 2.900 places d’allotjament per a persones que no en tenien. 

Afegeix que també és important destacar que aquestes persones s’estimarien 

més estar-se a casa seva i, per això, les polítiques d’habitatge són prioritàries 

en aquest Ajuntament. 

Assenyala que els serveis socials han funcionat en tots els districtes, i 

subratlla que en tres setmanes s’ha atès el 28% del que s’atén en un any, fet 
que ja albira la crisi social i econòmica posterior a aquesta crisi sanitària; i 

remarca que un 35% d’usuaris mai no havia acudit als serveis socials, o feia 
més d’un any que no ho feia. Precisa que s’han repartit 3.000 ajuts 

econòmics, molts dels quals són per a alimentació i habitatge. 

Constata que el dret a l’alimentació és bàsic, i que el lliurament d’aliments 

no entra en el model d’atenció social d’aquest Ajuntament, però aquestes 

darreres setmanes ha suposat un desplegament molt important a fi de 

garantir-lo durant la crisi sanitària, i ha crescut en un 113%. 

En referència al dret a l’habitatge, indica que s’ha aturat el cobrament del 

lloguer d’habitatges públics en el cas de 12.000 famílies i l’IMHAB no 
cobrarà fins a l’agost, i durant tres anys, posteriorment, els pagaments es 

faran prorratejats. Igualment, confirma que el Govern central ha aturat els 
desnonaments durant sis mesos. 

Afegeix que s’ha garantit l’atenció a la soledat i a la dependència, s’ha 

augmentat el servei de teleassistència, i els projectes Radars i Vincles, i s’ha 

habilitat un telèfon d’atenció emocional. 
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Destaca, finalment, el servei CUESB, d’emergències socials, que també ha 

fet i fa una feina extraordinària, tenint encara finestres d’oportunitats que 

comentarà més endavant. 
 

El Sr. MARAGALL, que intervé telemàticament tal com faran tots els 

presidents dels grups municipals, saluda a tothom. 

Valora que hi ha tantes coses per dir, i tan poc temps per fer-ho i debatre a 
fons la situació en què es troben, que es limitarà a expressar quatre 

missatges. 

Així doncs, en primer lloc, assenyala que està d’acord amb l’alcaldessa que 

no es tracta d’una guerra, però sí d’una situació que cal acarar i abordar a fi 

de superar-la. Quant això, entén que hi ha dos grups socials que estan 

mantenint el pols, als quals expressa el reconeixement i la felicitació del seu 

grup; d’una banda, hi ha tots els professionals sanitaris i de serveis socials, 

els que atenen cures, manteniment, transport, subministrament de queviures, 

seguretat, entitats socials, ONG i tothom qui ha mantingut una participació 

activa. Fa referència, d’altra banda, a la immensa majoria de la ciutadania, 

que està fent una immensa demostració de corresponsabilitat i de civisme 

força extraordinària i que és un actiu que s’ha de tenir molt present també de 

cara al futur. Remarca que el capteniment col·lectiu de la societat catalana en 

general, també la de Barcelona, és en aquests mesos un gran actiu per al 

futur immediat del país que hauran de saber multiplicar, aplicar i desplegar. 

En segon lloc, observa que en l’informe que els han lliurat apareixen totes 

les dades, xifres i actuacions d’aquest Ajuntament, i entén que corren el risc 

que els arbres no els deixin veure el bosc. Considera que la situació no 

permet expressar satisfacció, ni considerar que es parteix d’una bona situació 

inicial, ni tan sols amb una bona perspectiva. Admet que poden precisar 

mesures, actuacions i mèrits, però han de tenir present que la dada bàsica és 

que tenen els pitjors resultats del món quant a defuncions per població, com 

a ciutat, com a país i com a estat. Creu que han de tenir ben clar això, ja que 

no serveix de res convèncer-se que ho fan tot bé. 

Entén que, en general, les administracions i els governs, tots, si alguna cosa 

han de fer és demanar excuses. Així, confirma que tots els governs tenen una 
suma de responsabilitats, algunes d’històriques per acció o per omissió, i 

altres de gestió en el present. Considera que cal valorar tot el que s’ha fet en 
aquest sentit, però també és evident que hi ha retards, renúncies i errors. 

Apel·la a no caure en el discurs fàcil d’assumir que es fa tot bé i que és la 

resta que ho fa tot malament. En aquest sentit, entén que cal admetre 

clarament que l’Estat espanyol va començar tard, trenta dies després de la 

primera mort per coronavirus va prendre una decisió real de mesures de 

confinament, i va confinar malament i ha comprat pitjor. Remarca que 

aquestes tres coses juntes dibuixen un panorama perfectament explícit en 

termes de capacitats, recursos i possibilitats de gestionar la crisi. 

I afegeix que, com no podia ser d’una altra manera, han assistit a un nou 
episodi de recentralització, de manera que no s’ha fet una definició flexible 

de territori, ni proveïment ràpid de materials de protecció i de diagnòstic. 

Constata, doncs, que és en aquesta situació que es troben, i com bé deia 

l’alcaldessa no es tracta d’una guerra, com li agrada dir al president Sánchez, 

però sí que és cert que estan perdent el repte que tenen plantejat. Confirma 

que són el país amb més morts per milió d’habitants, i entén que això imposa 

haver de demanar excuses i donar explicacions a la població. Altrament, 

posa de manifest que l’Estat ha actuat amb la clàssica actitud “esto lo arreglo 
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yo”, i ha aconseguit justament el contrari. 

Com a tercera reflexió es refereix a l’ajuntament institució, i a l’ajuntament 
polític. Confirma que la gestió ha funcionat; les gerències, les empreses, la 

Guàrdia Urbana, bombers i tots els serveis han donat la talla, i encara més; 
assegura que això no el sorprèn perquè coneix la casa i sap la trajectòria, la 

professionalitat i la manera concreta com s’ha construït aquesta 
Administració. Conclou, doncs, que ha confirmat el prestigi i el respecte que 

s’ha guanyat a pols des de fa anys. 

Constata, però, que el Govern és una altra cosa, i entén que no hi ha 

lideratge de ciutat ni respecte a les regles de funcionament democràtic 

d’aquesta institució; recrimina que no s’hagi donat l’oportunitat de prendre 

decisions compartides, que està convençut que hauria estat possible si 

s’haguessin establert els escenaris adequats. Altrament, afirma que s’ha 

produït una actuació unilateral i amb protagonisme personal. 

Posa en relleu que els han proporcionat moltes dades, no totes fiables; que 

s’han fet moltes declaracions i gesticulació política; una defensa cega de les 
posicions i de les decisions del Govern central, i una actitud igualment cega 

davant de les insuficiències, desatencions i menysteniments al Govern de 

Catalunya, abrogant-se aquest Govern municipal el paper de salvador dels 
desastres una vegada i una altra. 

Confirma que el seu grup ha fet el que pertocava; els regidors i els consellers 

de districte han estat sempre en contacte amb la ciutadania, escoltant-la, 

explicant, traslladant i proposant, enmig del dolor i, en molts casos de la 

mort, que els acompanya a tots i totes. I assegura que creuen en l’exercici de 

l’empatia i del reconeixement a allò que la ciutadania té dret a rebre dels 

seus representants. Fa avinent, doncs, que han tingut desenes de contactes i 

reunions telemàtiques entre uns i altres, també amb membres del Govern, 

sempre correctes i sempre positives. Indica que el seu grup ha preparat i li ha 

fet arribar propostes en tots els àmbits, entre els quals hi ha la fiscalitat, el 

comerç, els autònoms, serveis als col·lectius afectats, habitatge, mobilitat, 

transport públic, educació i cultura, immigració; i constata que en alguns 

casos, pocs, les han vistes recollides en els anuncis del Govern quant a 

mesures sectorials, i també en aquest informe que presenta avui. Això no 

obstant, li retreu el fet de no haver tingut ni espai ni oportunitat de 

formalitzar decisions, compartir-les o per saber per quin motiu es rebutjaven 

les seves propostes. Afegeix que tampoc no han tingut un comitè de crisi 

obert i participatiu amb tots els grups que els han demanat des del primer 

dia, i està convençut que hauria resultat positiu; altrament, el Govern ha 

preferit la via unilateral i la presència pública en exclusiva. 

Admet que el que acaba de descriure és el criteri i l’estil del Govern, però 

alerta que qui hi perd és la ciutat, la societat barcelonina que veu empobrida i 

reduïda la seva primera institució de representació, que és aquest 

Ajuntament. 

Observa que aquest informe diu moltes coses i aporta gran quantitat de 

dades, però també expressa algun oblit, com ara que la Carta municipal de 

Barcelona atorga un règim especial a la ciutat, en aquest cas en el terreny de 
la responsabilitat. Així, posa de manifest que en el document es parla dels 

consorcis pel que fa a la col·laboració i a la feina conjunta, però no es palesa 
ni implicació ni corresponsabilitat; és a dir, aquesta Administració no està 

exercint la seva potència pròpia ni les seves capacitats, especialment en 
l’àmbit dels tres sistemes que defineixen el concepte d’estat del benestar, 

salut, educació i serveis socials. 
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Opina que ara no és moment de reivindicacions ni de denúncies, tot i que li 
sembla bé que es formulin crítiques i es proposin alternatives, que es 

reclamin canvis o innovacions, aspectes que no sovintegen en l’informe; 
altrament, hi ha trobat un ús i abús polític de les dificultats i complexitats 

que han viscut en cada moment. Assegura que no demana al Govern silenci 
ni lleialtat cega, sinó que li demana implicació i exercici responsable de les 

competències que ja té i de les que comparteix. 

Diu que està segur que hauran de plantejar canvis pel que fa al funcionament 

d’aquesta institució i de les competències que té reconegudes, i manifesta 

que el seu grup els acompanyarà en aquesta tasca i serà present en totes les 

negociacions que convinguin. Tanmateix, demana al Govern que abandoni el 

joc petit, algunes vegades mesquí, de l’aprofitament mediàtic d’alguna o 

altra dada, de suposades mancances o defectes de gestió. 

Considera que ha dit amb molta claredat que aquesta institució s’ha d’ocupar 

de les persones, de la ciutadania que és el ser de Barcelona, de tots i totes, no 
només dels casos d’extrema necessitat o vulnerabilitat, i ho ha de fer no 

només en els moments crítics i d’emergència, sinó sempre i amb la màxima 

aplicació per trobar el seu espai de responsabilitat al marge de batalles 
competencials. 

 

La Sra. ARTADI comença la seva intervenció desitjant una ràpida 

recuperació a les persones contagiades, i expressa el seu condol i el del seu 

grup a familiars i amics que han perdut persones estimades aquestes 

setmanes. 

Igualment, fa avinent el reconeixement a la ciutadania responsable, que ha 
seguit recomanacions i indicacions d’experts, i també de les administracions, 

i que gràcies a ella s’han pogut contenir els contagis; igualment esmenta 
l’existència d’unes empreses resilients que s’han pogut adaptar molt bé a la 

situació d’emergència i posar-s’hi a disposició; i una societat solidària per 
mitjà de les entitats i de les xarxes de voluntariat que s’han anat organitzant 

aquestes setmanes. Lamenta, però, que l’informe ignori tot això, i els fa la 

sensació que l’Ajuntament tampoc no els ha donat tot el suport que 
convenia. 

Reconeix que cal repensar algunes de les polítiques públiques que s’han dut 

a terme fins ara, especialment per dignificar la vida de les persones grans, 

atès que han pogut constatar que el sistema ha fallat i que estan sent les grans 

perjudicades per aquesta epidèmia. 

Finalment, vol expressar un immens agraïment a totes les persones que 
tenen cura de la ciutadania aquests dies i que fan que la ciutat sigui segura i 

neta, que els procuren aliments i, també, òbviament, al personal sanitari; i el 
fa extensiu a tots els companys i companyes d’aquesta casa que fan possible 

que l’Ajuntament continuï funcionant. 

Dit tot això, considera que aquest informe, així com les intervencions que 

han fet els membres del Govern de la ciutat, tenen un punt 

d’autocomplaença que no s’ajusta a la realitat, i inclou tot allò que no s’ha 

fet i el que s’ha fet tard i, sobretot, ignora tot allò que resta per fer. 

Assenyala que al seu grup li sembla important parlar d’allò que cal fer ara, 

donar solucions i respostes a la ciutadania; i remarca que la gent busca més 

col·laboració i menys imposició, més ciència i més recursos i menys 

campanyes de propaganda. 

Recorda que existeix una crisi sanitària que implica, també, una crisi social i 

econòmica, amb l’aturada forçada de l’activitat laboral i el confinament de la 
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població. I apunta que, tot i que no té res a veure amb la crisi del 2008, 
coneixen les receptes per sortir-ne: celeritat, contundència i capil·laritat en 

les mesures. Per tant, entenen que el que cal evitar és que la inactivitat 
temporal per qüestions sanitàries esdevingui un tancament permanent per 

manca de solvència sobrevinguda del teixit productiu. 

Alerta que cal actuar amb rapidesa i assegurar els llocs de treball, i que això 

ha d’arribar a tothom. Entén que seria un error fer ara grans plans com va ser 

el Plan Zapatero, i entendre que és el moment de rescatar la ciutadania, els 

autònoms, en definitiva, els llocs de treball. 

Destaca les conseqüències que la situació té sobre la ciutat i constata que les 
mesures del Govern espanyol són molt deficients, i els preocupa que això 

posa en risc el nivell de la ciutat tal i com la coneixen; posa en risc els 
negocis familiars, autòctons i independents enfront de grans marques 

globalitzades, i temen que els aboqui a un escenari de desertització de barris 
que fins ara no han conegut. 

Reconeix que és complicat perquè el Govern de la ciutat i el de Madrid no 

són el mateix, però entenen que Barcelona ha de liderar la demanda que 

s’injecti diner real a l’economia, que es millorin les prestacions per als 

autònoms, que els diners dels ERTO arribin d’una vegada als treballadors, 

que hi hagi una veritable renda que asseguri a curt termini les famílies i que 

permeti que els progenitors estiguin instal·lats a casa amb els seus fills 

mentre les escoles romanen tancades. Igualment, afegeix que ha de vetllar 

perquè es disposi una suspensió generalitzada del pagament d’impostos, 

cotitzacions i quotes a les pimes i els autònoms; que s’agilitin els préstecs de 

l’ICO, que no estan arribant o que no ho fan amb les condicions promeses; 

que s’alliberin els 122.000 milions d’euros que les empreses de l’Ibex deuen 

a les pimes; que s’agilitin els ajuts sense tanta burocràcia i que realment es 

faci una moratòria i negociació dels deutes bancaris. 

Celebra, tanmateix, el fet que Barcelona és una ciutat molt potent en la qual 

creuen i dipositen tota la confiança; afirma, en aquest sentit, la voluntat del 

seu grup de ser propositiu i de mirar endavant. 

Seguidament, proposa, amb la brevetat que els imposa la manca de temps, un 
pla, Barcelona per Barcelona, a fi que la ciutat aprofiti tot el talent de què 

disposa, la cooperació entre tots els sectors. 

Assegura que no volen restar importància al desafiament actual, però volen 

ser optimistes, entenent que hi ha marge per fer les coses molt millor després 

del confinament. 

Dit això, recorda que el seu grup va optar per donar suport al pressupost 
municipal, i ara s’ofereix per refer-lo amb tota l’exigència. Considera que 

ara no és moment de ser crítics, sinó de ser tots plegats més exigents. 

Reitera, doncs, que per aquest motiu proposen el pla esmentat, que entenen 

que ha de constar de tres fases i mesures concretes. Apunta, en primer lloc, 

una fase de recuperació, una segona de reinici, i una tercera de reinvenció. 

Subratlla que el més urgent és recuperar les necessitats socials, les noves 

vulnerabilitats i necessitats que han sorgit arran d’aquesta emergència 

sanitària, econòmica i social; facilitar que les famílies disposin de recursos i, 

en aquest sentit, proposen un pagament a terminis i sense interessos durant 

els propers dos anys dels impostos municipals; que s’ajorni la meritació de la 

taxa de residus, que va vinculada al consum d’aigua, que actualment s’està 

disparant amb el confinament. 

Afegeix que també s’ha d’exigir la modificació de la Llei d’hisendes locals a 

fi de millorar els criteris de bonificació dels impostos locals; que 
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s’incrementin les causes de vulnerabilitat en les subvencions en el pagament 
d’aquests impostos. 

Reconeix que, arran del creixement de les necessitats, caldrà reforçar els 

programes existents de serveis socials, cosa que implica fer una previsió i 

detecció de les noves demandes, com ara que en el cas de les persones sense 

llar s’hagi optat per grans espais i no, com demanaven les entitats, aprofitar 

espais reduïts que existeixen per tota la ciutat. 

Posa en relleu que en aquest informe no s’esmenta ni s’explica res del que 
està succeint al Consorci d’Ensenyament, i és que hi ha entorn de 250.000 

alumnes a la ciutat de Barcelona que en depenen, que no van a classe des del 
12 de març, i que potser no hi tornaran fins que comenci el nou curs. 

Remarca que és gairebé mig any sense trepitjar una aula, i diu que tenen 
dubtes seriosos que l’aprenentatge s’estigui realitzant correctament a tot 

arreu; afirma que tenen la certesa que l’absència de classes presencials 
incrementa la segregació escolar, i remarca que els preocupa, sobretot, el fet 

que no s’hagi lliurat un terç de les beques de menjador. Constata que aquesta 

és una dada preocupant en si, però també per allò que manifesta 
implícitament, i és que tal vegada han d’entendre que no s’està fent un 

seguiment de què passa amb els fills d’un terç de les famílies vulnerables de 
la ciutat. 

Comenta una segona mesura que proposen i que han batejat Reiniciar 

Barcelona. Apunta, en aquest sentit, que el Govern explica que el 30% dels 

usuaris dels serveis socials són nous, cosa que els porta a reclamar un pla de 

xoc urgent per parar el cop en teixit productiu, ja que, altrament, l’impacte 

social que tindrà no serà assumible pressupostàriament i humanament, amb 

tancament de negocis, pèrdua de llocs de treball i vulnerabilitat 

sobrevinguda. Alerta que o bé hi posen recursos ara, durant uns mesos, per 

salvar milers de negocis, o bé tindran desenes de milers d’aturats durant 

anys. Precisa que el 95% de les empreses a Barcelona tenen menys de deu 

treballadors, i estan patint greus problemes de tresoreria, però també de 

solvència. 

Apunta que necessiten, doncs, que aquest Ajuntament faci ajuts a fons 

perdut, que s’avanci el pagament de les subvencions al teixit associatiu, que 

es retorni la taxa de terrasses a la prèvia a l’aprovació de les ordenances, que 

s’acceleri la implantació de la CUEBS per centralitzar els ajuts i els tràmits; 

afegeix la necessitat que es doti un fons per incentivar la revisió temporal 

dels lloguers; i que es doni sortida per mitjà de plataformes i campanyes als 

estocs de les empreses. 

Seguidament, fa referència a un tercer bloc de mesures, en aquest cas batejat 
Reinventar Barcelona. Posa en relleu que quan arribi el desconfinament no 

arribarà pas la normalitat, especialment als sectors de la ciutat més afectats 
per restriccions de mobilitat i d’aglomeracions; així, el turisme, l’oci, els 

espectacles, els esdeveniments esportius, la restauració, entre molts altres, 
fins que no hi hagi una vacuna que es pugui dispensar de manera 

generalitzada no podran fer la seva activitat amb normalitat. Per tant, diu que 

durant un temps indeterminat encara, però que no s’albira curt, s’hauran de 
reinventar per sobreviure. En aquest cas, indica que el seu grup planteja un 

pla municipal transversal en col·laboració amb els sectors que més ho 
necessiten per adaptar els seus models de negoci. 

Reconeix que, possiblement, necessiten recuperar espai públic de 
l’aforament que es tregui dels locals i compartir aquest espai d’una manera 

diferent. Afegeix que caldrà un pla director de logística de la darrera milla 
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que ajudi a revitalitzar mercats i eixos comercials. Igualment, apunta que 
l’ICUB haurà d’innovar i ajudar, amb el guiatge del sector de la cultura, a 

elaborar programacions de petit format i digitals. 

En un altre àmbit de coses, assenyala que també s’haurà d’ajudar per a la 

implantació del teletreball, i experiències virtuals en el sectors dels serveis; i, 

evidentment, promocionar el turisme local. Insisteix que caldrà aprofitar 

sinergies amb el plantejament del pla de lleure Barcelona Estiu 2020 per a 

infants i adolescents, de format reduït i aprofitant tota la diversitat 

d’equipaments de la ciutat, des de centres cívics fins a espais culturals; i, de 

pas, dinamitzar sectors com el lleure, la cultura i l’esport que estan molt 

afectats per aquesta pandèmia. 

Indica, finalment, que per fer tot això és imprescindible que l’Ajuntament 

tingui les millors eines, que es reforci i que pugui liderar aquestes 
reclamacions municipals, no només per a la capital de Catalunya, sinó per a 

tots els municipis del país. 

Entén que és urgent que el Govern de Sánchez i Iglesias elimini les 

limitacions per a l’ús del superàvit del 2019; en aquest sentit, diu que 

l’estimació que fa el seu grup és que es tracta de 65 milions d’euros en el cas 

de Barcelona. Afegeix la necessitat de flexibilitzar el sostre dels objectius de 

dèficit, que se suprimeixin els articles de LRSAL que limiten l’autonomia 

local, que es flexibilitzi la contractació d’urgència, i que es recuperin els 

fons destinats a polítiques actives d’ocupació. 

Apunta que, atès que és urgent recuperar recursos que permetin que la 

despesa arribi d’una manera capil·lar a tothom, a les famílies, al teixit 
productiu, entenen que la despesa d’inversió prevista per al mandat també 

s’ha de repensar i reprogramar, i cal deixar per a més endavant les grans 

obres a fi d’alliberar diners per fer-los arribar, de manera urgent, a les 
famílies, a les pimes i als autònoms. 

Reconeix que el moment és molt difícil, i no pretenen restar preocupació 

sobre l’emergència existent, però assegura que estan convençuts que si tots 

hi posen de la seva part, de manera propositiva i col·laboradora se’n sortiran, 

ja que, certament, és l’única opció que tenen i, altrament, ningú els 

perdonarà que en aquests moments no ho facin. 
 

La Sra. GUILARTE, en primer lloc, expressa el sentit condol del seu grup a 

les famílies i persones que han perdut un ésser estimat per causa d’aquesta 

terrible pandèmia; igualment, envia el suport a les persones malaltes que 

estan lluitant contra el virus, i agraeix als professionals i als voluntaris el seu 

esforç diari, i també als treballadors d’aquesta casa, que els han facilitat molt 

que aquests dies puguin tenir una activitat gairebé normal. 

Dit això, agraeix la contribució dels reforços que han arribat d’altres llocs 
d’Espanya, amb els quals és imprescindible comptar; i també fa extensiu 

l’agraïment a tots els barcelonins per la responsabilitat que demostren i per 

tantes setmanes de confinament. 
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Remarca que és important dir que aquesta responsabilitat mereix una 

resposta a l’altura del que representa aquest Ajuntament, del que representen 

els seus responsables polítics; per aquest motiu, han sol·licitat a l’alcaldessa 

la celebració d’aquest Ple extraordinari i també multitud de reunions, 

constatant que no hi havia iniciativa per part del Govern, i que no arribava 

l’atenció a totes aquestes demandes, i calia posar en marxa al més aviat 

possible tots els mecanismes de participació i de presa de decisions 

imprescindibles, cercant el consens més ampli possible per adoptar totes les 

mesures que els han de permetre pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia 

d’una manera efectiva, com més aviat millor. 

Remarca que ara més que mai cal un lideratge clar i efectiu, que 

aconsegueixin unir esforços, que sigui eficaç i proactiu. Constata que des del 

primer moment és sabut que el seu grup ha expressat aquesta voluntat, han 

estat presents i, sobretot, practicant la lleialtat i el lideratge, la unitat i les 

ganes de col·laborar. Apunta, en aquest sentit, que van plantejar un pla de 

primeres mesures sanitàries i urgents, abans fins i tot que es declarés l’estat 

d’alarma. I observa, arran de la demanda de la Sra. Artadi d’un pla de xoc en 

tots els àmbits, que d’ençà del 16 març que el Govern municipal en té un 

damunt la taula, un pla de xoc amb 57 mesures concretes adreçades a superar 

aquesta crisi que els va fer arribar el seu grup. Destaca que el pla conté 

mesures de profunditat en els àmbits sanitari, social, econòmic, de promoció, 

de mobilitat i transport, i en l’àmbit de la transparència i la coordinació. 

Assegura que esperaven que el Govern els proporcionés una guia, un espai 

de treball i de consens en què poguessin habilitar totes aquestes mesures i 

implementar-les amb urgència. Això no obstant, constata que 

transcorregudes cinc setmanes el Sr. Collboni els va fer saber que els 

convocarien a una mesa i un pacte de ciutat, que encara no han concretat, tan 

sols dient que serà les properes setmanes; és pregunta, en aquest sentit, si no 

ho podrien haver fet avui. 

Afirma que ningú vol veure tantes famílies suportant aquest sofriment 
brutal, i tota la ciutadania de Barcelona necessita respostes, les pimes, els 

autònoms, els emprenedors, i és obvi que també ho necessita el Govern de la 
ciutat. Diu que volen arribar on no ha arribat el Govern, millorant les 

propostes i corregint errors, que n’hi ha hagut, alguns de previsibles per la 
improvisació, i altres per manca de coordinació. Subratlla que no és suficient 

que el Govern parli, sinó que també ha de saber escoltar. 

Apel·la a actuar junts, perquè així seran més forts davant de tanta adversitat. 

I entén que aquest Govern hauria de ser alguna cosa més avui que merament 

informatiu, tot i que, altrament, el Govern creu que haurien d’esperar una 

setmana més encara per participar amb tots els drets, els dels barcelonins. 

Considera que el Govern ha de reconèixer que la resposta que assegura que 

dona ha estat insuficient, sempre ha estat reactiva, i en molts casos sense la 
sensibilitat i l’empatia necessàries que requereix la situació, especialment 

envers els col·lectius més vulnerables, i els sectors estratègics de la ciutat, 

que són amb els que el Govern assegura que es manté en contacte, que hi 
pacta i hi arriba a acords, però aquests mateixos sectors ho desmenteixen 

públicament. 

Per tot plegat, justifica el fet que el seu grup hagi continuant presentant i 

proposant mesures i reclamant acords. Concreta que, especialment, aborden 

la profunda crisi social i econòmica que portarà moltes famílies de la ciutat a 

haver de dependre de l’Administració, quan mai no s’ho haurien imaginat, 



CP 3/20 EXT 15/29  

per atendre les seves necessitats bàsiques. 

Precisa que, en aquesta línia, el seu grup demana que s’habiliti un fons 

extraordinari d’ajudes d’emergència social per al col·lectiu de 0 a 16 anys, i 

que s’ampliï a 100 euros, de manera immediata, l’ajuda per cada fill. I 

afegeix que davant allò que ja era una emergència sobradament coneguda 

per l’Administració, hi ha la vergonyosa inacció i descoordinació d’uns i 

altres. 

Constata que la crisi s’acarnissa especialment amb les persones grans, i per 

això demanen la implementació d’un pla de serveis d’atenció mèdica amb 

les necessitats de totes les residències municipals de Barcelona. I aprofita 
per avisar al Sr. Maragall i a la Sra. Artadi que, també, s’ha de fer extensiu a 

totes les de Catalunya. Remarca que es troben en una situació excepcional, i 
davant la impossibilitat de moltes famílies d’acomiadar-se dels seus 

familiars en condicions mínimament dignes, moltes vegades per ineficàcia 
de les administracions. 

Demanen, en aquest sentit, que s’exoneri el pagament del preu públic dels 

sepelis a les famílies que han perdut algun dels seus membres a Barcelona; i 

en un altre capítol, també ho demanen en el cas de la taxa de residus a les 

llars barcelonines. 

En referència a l’àmbit econòmic, considera que necessiten mesures de 
veritable abast, directes i indirectes, amb l’objectiu de reactivar l’ocupació, i 

donar suport al teixit productiu de la ciutat. Posa en relleu que les pimes i els 

autònoms suposen el 90% de l’activitat econòmica i de l’ocupació a 
Barcelona, i alerta que si no se’ls ajuda a garantir la seva supervivència, i 

més endavant la continuïtat, es destruiran milers de llocs de treball, fet que 
repercutirà en una crisi social encara més profunda. Concreta que al 

tancament del març hi havia gairebé cinc mil barcelonins més que s’havien 
quedat sense feina, xifra que equival pràcticament a la població de barris 

com Montbau, o de tot la Vall d’Hebron. Remarca que desenes de milers de 
barcelonins estan afectats per un ERTO, sense la certesa de poder recuperar 

els seus llocs de treball els propers mesos. 

Considera obvi que les competències i la responsabilitat és compartida entre 

les diferents administracions, però entén que aquest Ajuntament no pot 

continuar fiant-ho tot al que faci la resta, ja que no saben ni quan ni com 

arribaran totes les ajudes que esperen. 

Afirma que, en aquests moments, la pujada d’impostos i taxes que es va 

aprovar en el ple d’aquest Ajuntament agreuja encara més la crisi, que serà 

molt més sagnant per als contribuents, per a les pimes, els autònoms, molts 
dels quals pertanyen als sectors més vulnerables i estratègics de la ciutat com 

el comerç, el turisme, la cultura o la restauració, els quals tracten com si 
realment no fossin clau per a la ciutat. Assegura que no es pot entendre que 

aquest Ajuntament hagi continuat cobrant rebuts com el de cementiris, amb 
una taxa que s’ha incrementat en un cent per cent; o l’IBI d’aquest març 

entre molts altres impostos. 

Constata que en un moment tan excepcional les minimoratòries que ha 

anunciat aquest Govern no serveixen, i que hi ha un abisme entre els seus 

objectius i la realitat del problema que tenen al damunt. En conseqüència, 

entén que qui ha de fer un exercici més ampli en aquesta crisi a fi de sortir-

ne és qui governa, els qui tenen les eines i els recursos per protegir la 

ciutadania. 
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Insisteix que el Govern ho ha de posar tot al servei de l’interès general per 

sobre de qualsevol ideologia. 

Adreçant-se al Sr. Collboni, li recomana, si realment busca consens i no 

només que els grups de l’oposició validin les seves decisions unilaterals a 

posteriori, que no s’entesti a negar els errors, entre els quals hi ha els 

increments de les taxes que es van aprovar el gener, i que s’aprovi 

l’exoneració imprescindible del pagament durant tot l’exercici del 2020 dels 

tributs i taxes que afecten més els contribuents vulnerables i els sectors més 

tocats per la crisi, com és el cas de l’impost de les terrasses. 

Proposa que s’asseguin d’immediat a refer el pressupost del 2020, que ha 

quedat del tot obsolet, a fi d’aprovar-ne un d’emergència, de recuperació, a 

l’altura de les necessitats de Barcelona, per als barcelonins i per als qui 
generen ocupació a la ciutat a fi de garantir-ne la tranquil·litat i la seguretat, 

per la certesa que necessiten que aquest Ajuntament, i totes les institucions, 
els transmeti en aquests moments més que mai. 

Remarca que aquesta posició de lleialtat amb la ciutadania ha de ser, també, 

crítica amb el Govern, sempre des de la responsabilitat i d’una manera 

constructiva. Així doncs, li demana novament d’asseure’s demà mateix a 

dissenyar un full de ruta, consensuat, per tirar endavant, i en què la majoria 

dels barcelonins s’hi puguin veure representats. 
 

El Sr. BOU inicia la seva intervenció expressant les condolences del seu 

grup als familiars de les víctimes de la covid-19 que, malauradament, no han 

pogut estar acompanyades per les seves famílies en els darrers moments a 

causa de l’agressivitat del virus. 

Afegeix que també vol agrair la tasca del personal sanitari, que s’està 
deixant la pell en aquesta situació, els treballadors de la neteja de la ciutat, 

els voluntaris, els cossos i forces de seguretat, a les forces armades, a la 
UME i, especialment, a tots els veïns, als nens i les nenes, que estan donant 

un exemple de civisme i de disciplina en quedar-se a casa. 

Tot seguit, agraeix la presentació d’aquest informe, que valora que era 

necessari i que s’assegura que s’han mirat amb molta cura, així com la 

intenció que suposa de mantenir-los informats de les mesures preses i pel fet 

que, de certa manera, han escoltat les seves propostes fetes en les diverses 

reunions que han mantingut telemàticament aquests darrers dies. 

Afirma que creuen fermament en la necessitat de crear consens en les 

accions que es prenguin per acarar la crisi econòmica i sanitària que ha 
alterat profundament el país segons es desprèn de les dades de què disposen. 

Apunta un seguit de consideracions, entre les quals hi ha la importància, en 
aquesta crisi, de l’esforç de l’Ajuntament per garantir l’allotjament de les 

persones vulnerables; tanmateix, considera que cal més esforç envers les 

persones que viuen al carrer. Constata que el coronavirus és un mal afegit a 
les situacions de precarització extrema en què no és possible complir amb tot 

allò que es recomana a la població en general. Així doncs, tot i que les 
mesures que proposa aquest Ajuntament suposen un avenç important, 

remarca que no arriben a totes les persones sensesostre, i aquest és el gran 
drama. 

En conseqüència, i en la línia d’allò que requereix la Fundació Arrels, 

demana a l’Ajuntament que s’habilitin els centres públics cívics i esportius, 

així com els privats per a emergències en els diferents districtes de la ciutat a 

fi de cobrir les necessitats d’alimentació i d’higiene durant el dia i la nit de 

les persones sensesostre. 
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Quant a les dades aportades per aquest Ajuntament, observa que en 

l’informe consta el material de protecció adquirit, tot i que assegura que 

coneixen de primera mà de quin material disposaven en primera instància els 

agents de la Guàrdia Urbana i que, lamentablement, els deixava exposats al 

contagi. En aquest sentit, pregunta a la Sra. Alcaldessa si actualment la 

Guàrdia Urbana, bombers i serveis d’atenció a la ciutadania disposen del 

material necessari i adequat per a la protecció personal i a tercers en 

compliment dels protocols per a aquesta pandèmia. 

Fa referència, tot seguit, al col·lectiu de la gent gran, que com tots saben ha 

estat fortament afectat; en aquest sentit, consideren que tots els esforços són 

pocs per donar suport a les persones grans, i recorda que el 60% de les 
residències han comptabilitzat casos positius de la covid-19, i també és on es 

produeix un nombre més alt de defuncions, en ocasions en una situació 
d’absoluta deshumanització. Per tant, exigeixen a la Generalitat que actuï 

amb més celeritat i recursos, i també l’actuació d’aquest Ajuntament, sense 
que importi de qui és la competència. 

Afegeix que també valoren que és important que l’Ajuntament arbitri 
mecanismes tecnològics de comunicació entre els residents i els familiars, 

que evitin la deshumanització dels darrers moments de vida de la gent gran. 

Posa en relleu, seguidament, l’esforç dels serveis de neteja d’aquest 
Ajuntament, que ha disposat que la neteja i la desinfecció s’apliqui 

progressivament en centres escolars, residències de gent gran, centres cívics 
i biblioteques. 

Constata la voluntat d’aquesta Administració d’estendre la mà en tot allò que 
faci falta, i posa de manifest que el Govern municipal, pel bé comú, ha 

d’entendre’s amb les empreses, les pimes i els autònoms, i especialment amb 
el sector de l’hostaleria i la restauració com a base per potenciar el turisme. 

Per això, demana en nom del seu grup que els propers sis mesos els impostos 

municipals que graven les seves activitats es bonifiquin en un 90%. 
Considera que la moratòria i l’ajornament del pagament dels impostos 

anunciats pel Govern suposa un greu error, atès que en comptes de 
solucionar el problema el traslladen en el temps, tot i que són conscients que 

els propers mesos no seran millors, i que els negocis no es podran reobrir 
amb les mateixes condicions que abans de la crisi sanitària. 

 

El Sr. VALLS lamenta, en començar, que Barcelona estigui de dol, com ho 

estan Catalunya, Espanya, Europa i gairebé el món sencer, per la pèrdua de 

vides humanes, en els entorns més propers, i per les que ha sofert la ciutat i 

la resta de Catalunya i Espanya. 

Afirma que totes les malalties greus són cruels, però aquesta pandèmia ho és 

molt, ja que la covid-19 s’acarnissa amb les persones grans, i amb 
impotència veuen com estan perdent la generació que va reconstruir el país. 

Reitera que la covid-19 és cruel perquè separa les persones malaltes dels 

seus éssers estimats, que no les poden acompanyar, ni tan sols en els darrers 
moments de les seves vides ni vetllar-les arribat el traspàs. Considera que 

caldrà trobar la manera de rescabalar aquest dolor. 
Manifesta que en aquestes circumstàncies es corre el risc —ho confirmen 

diàriament els mitjans de comunicació— de reduir la mort a xifres, unes 
xifres espantoses malgrat que el nombre de persones mortes diàriament a 

Espanya ha començat a davallar, però remarca que parlen de més cinc-centes 
persones que perden la vida diàriament, i la tendència no els ha de fer 

abaixar la guàrdia fins que la xifra de morts sigui zero. 
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Admet que Barcelona sencera està en guàrdia a avui, lluitant contra la 
pandèmia amb un esforç col·lectiu de proporcions increïbles; expressa que si 

una paraula pot definir el moment actual és solidaritat, la que es practica en 
els hospitals i centres de salut, en els serveis socials o en els allotjaments 

provisionals per a persones sense llar, amb les dones víctimes de la violència 
masclista, un àmbit en què les xifres són terribles, i per a les famílies en 

situació d’emergència habitacional. Igualment, posa en relleu l’esforç i la 
dedicació dels treballadors del sector públic i privat, que fan funcionar els 

mercats i establiments d’alimentació, el transport de persones i mercaderies. 

Assenyala que en tots aquests àmbits, i en molts altres, el servei a la 

ciutadania en les circumstàncies més difícils imaginables és possible gràcies 

a l’esforç dels servidors públics, començant pels treballadors municipals, 

però també gràcies a la implicació del sector privat, a la generositat 

d’empreses, de col·lectius i entitats del tercer sector que han posat a 

disposició de la comunitat habitacions d’hotels i apartaments turístics, 

vehicles, subministraments i recursos. 

Afegeix que un altre motiu d’orgull els el proporciona la ciutadania amb la 

seva demostració, en general, de civisme. 

Reconeix que tenen motius per estar orgullosos, però també per a tot el 

contrari; en aquest sentit, assenyala que han constatat que les 

administracions públiques, a tots els nivells i arreu, no estaven preparades 

per una catàstrofe com aquesta. Entén, tanmateix, que ara no és moment 

d’analitzar omissions i actuacions, sobretot quan no es governa; això no 

obstant, diu que vol fer una referència al drama de les residències de gent 

gran. Puntualitza que gairebé la meitat de les persones que han mort a 

Barcelona, i també a Catalunya, la resta d’Espanya i en molts països a causa 

de la covid-19, ho han fet en residències per a gent gran. Entén que en gran 

part això té l’origen en la deixadesa de les administracions públiques o de 

sectors privats; i que, en el fons, això palesa un fracàs d’aquesta ciutat. 

Considera que seria fàcil encetar la polèmica al respecte, però creu que fer-

ho amb la mort no és digne. 

Reitera que no poden abaixar la guàrdia del tot fins que a la ciutat deixi de 

morir gent a causa del coronavirus, i encara llavors estaran en una situació 

d’emergència, tot i que d’una altra mena; i, mentre no arriben a les zero 

morts per aquesta causa, han de continuar tenint cura i protegint els qui ho 

necessiten, cal reforçar els serveis i evitar els contagis, costi el que costi. 

Subratlla que la pregunta que s’imposa en el moment que es deixin de perdre 
vides per la covid-19 és quin serà el preu que hauran de pagar, i si podran 

assumir-lo. Entén que no se’ls escapa que el cost serà enorme, i així els ho 

avisa el Fons Monetari Internacional i altres agències internacionals 
europees; un preu enorme en termes de caiguda de la producció i de 

l’increment de l’atur, pel tancament d’empreses i l’expansió de la pobresa. 

Afegeix que també saben ara, però, que les primeres setmanes després 

d’aixecar l’estat d’alarma són les que posen en joc el futur, i que es tracta 

d’apuntalar l’economia tant com sigui possible, minimitzar els danys, evitar 

la caiguda de persones i d’empreses, de garantir la continuïtat a pimes i 

autònoms, i sobretot els sectors més castigats com la restauració, el comerç, 

la indústria del turisme o la cultura entre altres; i assenyala que, per fer-ho, 

cal ampliar les mesures que aquest Ajuntament ha adoptat abans que sigui 

massa tard. Indica que, en aquesta línia, el seu grup ha proposat una bateria 

d’iniciatives que inclouen descomptes en l’IBI d’oficines, empreses, tallers i 

comerços, i que són unes condicions que també s’haurien d’estendre a 
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col·lectius com els artistes o les galeries d’art. Afegeix que també han 

proposat descomptes en l’impost de vehicles a empreses i autònoms, en 

l’IAE, en el preu de recollida de residus i en les taxes de les terrasses. 

Remarca que han de ser proactius a fi de revisar les ordenances fiscals 
vigents i, tots plegats, aprovar un nou pressupost municipal adaptat a la nova 

realitat. Considera que tots poden estar d’acord en això, i ara cal que es 
posin d’acord amb la manera de fer-ho. 

Constata que aquest Ajuntament és una institució financerament sòlida i amb 

potencial per incrementar la seva capacitat d’actuació, i l’han de poder 

alliberar, comptant òbviament amb el vistiplau de les administracions 

superiors com la de la Generalitat, la de l’Estat i l’europea per canviar les 

regles del joc. 

Insisteix que cal replantejar les prioritats municipals immediates, focalitzant 
a curt termini en les polítiques socials i la promoció econòmica, començant 

per reforçar els recursos materials i humans de Barcelona Activa. Conclou 
que haurà de ser una despesa útil i eficaç del primer al darrer euro, i centrada 

a reduir desigualtats socials, i reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació a 
la ciutat. 

Subratlla que, sense cap mena de dubte, ara és el moment de replantejar 

l’estratègia econòmica de la ciutat; i com ha dit el Sr. Collboni, han de 

començar a treballar al més aviat possible en un pla estratègic de 

reconstrucció i reactivació econòmica, fonamentat en el pacte i la 

col·laboració publicoprivada. 

En aquest sentit, apunta un seguit d’idees, entre les quals, i en primer lloc, hi 

ha implantar el pla autònom rellançat per a tots els que hauran sofert 
caigudes notables en la facturació i hagin de començar des de zero. En segon 

lloc, proposen agilitar i flexibilitzar els tràmits per a llicències de construcció 
i rehabilitació, i recuperar un marc jurídic estable i segur per al sector 

immobiliari. Igualment, demana activar tota la capacitat del sector privat per 
construir els habitatges que necessita Barcelona, lliures i de protecció, 

eliminar les moratòries i aixecar els vetos. Afegeix que cal impulsar sectors 
estratègics innovadors: la investigació, la biotecnologia, la indústria i els 

serveis amb més valor afegit, l’economia oberta, el 5G, comptant 

especialment amb el proper anunci de la prolongació un any més del Mobile 
World Congress a Barcelona. 

Diu que cal fer, també, una campanya eficaç i sostinguda de projecció 

nacional i internacional per activar el benefici turístic; i apostar pel 2022 

com l’any del rellançament, en què hauran recuperat l’equilibri després d’un 

primer any de reactivació. 

Remarca que el 2022 hauran passat trenta anys d’ençà de la celebració dels 
Jocs Olímpics de Barcelona, i valoren que és una bona fita per fer que sigui 

l’any de l’esport, la cultura, la tecnologia i, més que mai, l’any de Barcelona. 
Reitera que el pla estratègic de reconstrucció s’ha de fonamentar en el pacte 

de totes les forces polítiques, econòmiques i socials, en què la unitat és clau, 
i ha de començar per la tasca conjunta de les diferents administracions 

públiques. Insisteix a dir que tenen el deure de col·laborar, i que la lleialtat 
institucional entre les administracions públiques és més necessària que mai, 

tot i que a Espanya no els sobra. 

Retreu que no poden perdre el temps assenyalant com a culpables els 
adversaris polítics; ni es poden distreure amb atacs partidistes, aixecant 

noves fronteres. Alerta que no tenen dret a afegir més tensió ni més divisió, 
perquè després vindrà un populisme encara més flagrant i altres models que 
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qüestionen la democràcia. 

Assegura que el seu grup aposta per una Barcelona disposada a lluitar pel 

seu futur, que torna a fer de motor en una Catalunya capaç de superar la 

divisió; una Barcelona amb un paper rellevant, al costat de Madrid, en 

lideratge a les comunitats autònomes i en la consecució i el desplegament 

d’uns nous Pactes de la Moncloa amb totes les forces polítiques, 

econòmiques i socials. 

Confirma que aquesta és la idea de Barcelona pel Canvi, i volen contribuir a 

fer-la realitat. 
 

Tot seguit, la Sra. TARAFA obre el segon torn d’intervencions assegurant 

que aquest Ajuntament és plenament conscient de la crisi social i econòmica 

que ja tenen al davant, i afirma que hi continuaran fent front, ja que és el 

primer ajuntament gran de l’estat en despesa social. Remarca que és molt 

important no oblidar, tampoc, la crisi mediambiental; i subratlla que és 

essencial que totes les administracions vagin en la mateixa direcció. 

Fa notar al Sr. Maragall i a la Sra. Artadi la importància que les demandes i 
exigències que han expressat aquí també les traslladin a la Generalitat. I 

recorda, en aquest sentit, que la Generalitat inverteix 300 euros per càpita 
menys en inversió social que la mitjana espanyola; que la Conselleria 

d’Afers Socials té un pressupost irrisori, del total del qual només un terç es 
destina a afers socials, entre els quals hi ha residències i treball, i la resta a 

salut. Afegeix que tenen una renda garantida que, segons la taula del tercer 

sector, encara no té aprovat el reglament, i que no arriba a més del 8% de les 
persones beneficiàries, i han estat aturades les noves entrades durant aquest 

temps. 

Constata, doncs, que tenen molta feina per fer i que estan disposats a ser-hi 

en tot moment, però entén que tots han de remar en una mateix sentit. 

Assegura que, en aquesta crisi, són molt conscients que no es tracta només 

de competències, sinó també de capacitats, cosa que els ha agraït la mateixa 
Generalitat. 

Finalment, demana que continuïn confinats, que és important que el procés 

es faci bé, i confirma que continuaran treballant en aquest sentit. 
 

El Sr. COLLBONI, després d’agrair les intervencions, reconeix que no és 

senzill fer una tasca democràtica de control a l’acció de govern i, alhora, ser 

constructiu, com sí que ho han estat, o ho han intentat, la majoria 

d’intervencions. 

Manifesta, en primer lloc, que tenen la sort que la major part dels grups 

municipals governen en altres administracions i, per tant, saben com 
enfronten els governs de cada nivell aquesta crisi inèdita, i que han d’acarar 

de manera cooperativa i col·laborativa. En conseqüència, reflexiona que 
estan molt ben disposats a estudiar qualsevol bona pràctica que estiguin fent 

altres ajuntaments o comunitats autònomes governades pels partits de 
l’oposició en aquesta cambra. 
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En segon lloc, apunta que si toquen la fiscalitat han de ser conscients que, 

immediatament, estan afeblint la capacitat de reacció econòmica del sector 

públic i de les polítiques públiques. 

Reitera, com ja ha dit en la primera intervenció, que aquest Ajuntament ha 

assumit, més enllà de les seves competències estrictes, allò que els pertocava 
de fer com a administració. Així doncs, confirma que no han preguntat, sinó 

que han actuat amb rapidesa i de manera diligent, sense demanar quant 
costava ni qui pagava. 

Admet que, possiblement, en algunes coses s’han equivocat, i en aquest 

sentit reitera les excuses per allò que no hagin fet bé com a administració. 

Això no obstant, afirma i posa en relleu que han estat lleials; una lleialtat que 

també exigeix a la formació del Sr. Maragall arran de la seva intervenció. I 

afegeix que quan el Govern municipal ha hagut de denunciar deficiències 

concretes, especialment quant a les residències, ha estat perquè hi havia un 

problema molt greu, que persisteix, i ha ofert solucions i propostes 

alternatives al respecte. Assegura que no es tractava de fer una crítica 

política, sinó de palesar un problema que tenia solució, i que aquest 

Ajuntament posava damunt la taula. 

En conseqüència, diu que espera que, amb aquesta exigència recíproca de 

lleialtat, puguin continuar endavant les properes setmanes. 

Quant a la resta d’intervencions, agraeix molt especialment a les regidores 

Artadi i Guilarte, i als regidors Bou i Valls les seves propostes, tot i que han 

fet la crítica lògica i comprensible; confirma que pren directament la seva 

oferta de treballar conjuntament per obtenir el pacte, per al qual buscaran el 

nom més adequat. 

Afegeix que ja han anunciat uns 25 milions d’euros de fons per actuar 
directament sobre pimes i autònoms —recorda que la Generalitat ha 

anunciat 8 milions—, de manera que a partir de la setmana vinent estan 

oberts a articular les mesures proposades i a establir el pacte. 
 

El Sr. MARAGALL posa de manifest que parlar d’aquest futur que ja és 

present implica preguntar-se on són i cap a on van. Entén que, amb raó, s’ha 

dit que de cap manera no es tornarà a la normalitat, ni tampoc no han valorat 

que venen d’un lloc al qual pagaria la pena retornar. En aquest sentit, 

qüestiona quina és aquesta normalitat, si l'és la desigualtat, l’explotació 

laboral, la contaminació imparable, la globalització sense regles, el rebuig de 

les persones migrants. 

Observa que desconeixen si la crisi els portarà a un punt d’inflexió i en 

quina direcció —la qüestió és que hauran de decidir cap a on han d’anar—, i 
si realment es produirà un canvi de paradigma o no. 

Afirma que la seva obligació és tractar de crear les condicions perquè 

efectivament hi hagi aquest canvi de paradigma perquè són governants i no 

pas espectadors passius, o resignats destinataris de les decisions que 

prenguin els que bé podrien anomenar “els normals”, els que pretenen el 

retorn a la llei de la cobdícia privada i al mercat sense regulació com a única 

recepta de creixement i de creació de riquesa. Observa, també, que per a 

aquests “normals” pandèmia i canvi climàtic són marques terribles i 

inseparables tot i que acceptables; autoritarisme i control són els 

instruments, les armes dels partidaris de la normalitat. 

Assegura, altrament, que la seva formació defensa i assumeix les marques 

quilòmetre zero, proximitat, energies renovables, transport públic, 

urbanisme obert, habitatge accessible, i poder democràtic i respecte als drets 
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i les llibertats són els únics instruments que es poden permetre. 

Reconeix que han de parlar de Barcelona, de la ciutat i de la seva gent, sense 
falses retòriques ni paternalisme, sense abusar de la frase de Shakespeare 

“the city is the people”, ni del sentiment d’empatia envers els infants i la 
gent gran que avui veuen patir en primera persona. 

Insisteix que hauran de parlar d’economia i de desigualtats, del turisme que 

volen que torni, i del que saben que no tornarà; del comerç de proximitat, 

que ara és el gran beneficiari; de la cultura i de l’educació com a nous i 

potents sinònims d’allò que Barcelona ha de voler ser. Constata que han de 

parlar de democràcia per decidir el futur de drets individuals i col·lectius, de 

respecte a la diversitat que ja són i que volen ser; de repressió i d’amnistia, 

de llibertat i dignitat. 

Reconeix que es tracta d’una qüestió de lideratge, però d’un tipus específic 
de lideratge institucional, a les antípodes del que han pogut constatar els 

últims anys, i aquests darrers temps encara més. Així doncs, defineix un 
lideratge basat en el respecte a la societat i en la confiança, en la capacitat 

d’entesa profunda i de sintonia amb els plantejaments, els llenguatges i les 
decisions. 

Per tot plegat, justifica presentar-los avui la creació d’una autèntica taula de 

ciutat, una taula gran i oberta, en què hi sigui tothom qui fa falta; i rebutja 

una taula petita de partit com la que els proposen, una edició barcelonina en 

miniatura dels Pactes de la Moncloa que estan a punt de néixer morts. 

Insisteix que no es tracta d’això, sinó d’un problema de la societat i, per 

això, el grup d’ERC ha traslladat la proposta formal de constituir aquesta 
taula de ciutat, amb una agenda concreta i exigent que inclogui l’economia, 

la fiscalitat, el model productiu, l’equilibri social, les desigualtats, el canvi 
climàtic, la democràcia, o la ciutat metropolitana entre altres. 

Admet que avui no decideixen res, no ho poden fer perquè no els deixen, 

cosa que lamenta. Això no obstant, alerta que no poden perdre més temps i 

que és urgent actuar i decidir, i els convida a fer-ho plegats. 
 

La Sra. ARTADI repeteix que ara la celeritat és vital i alerta que no poden 

perdre més temps, i que és important que es posin d’acord i concretin 

mesures, més enllà dels marcs en què puguin discutir-les. 

Apel·la a la col·laboració en el context d’una situació que és nova i, per tant, 
que requereix imaginació i diligència per part de tothom. Demana al Govern 

que escolti tothom, que acordi les mesures amb els sectors, i que eviti la 
imposició i la desconfiança. Reclama que pactin les propostes amb els 

sectors, atès que, altrament, només en rebran crítiques; que estableixi 
mesures contundents i concretes i que els beneficis arribin tan com sigui 

possible al teixit de les famílies, que s’oblidi de grans projectes que només 
beneficien uns quants. Alerta que només amb l’endeutament no se’n sortiran, 

i l’Administració és qui ha de fer el gran esforç, no pas les famílies, les 
pimes o els autònoms. 

Indica que quan el seu grup proposa el pla, que li és igual com li vulguin dir, 

ho fan, sobretot, amb la voluntat d’endreçar els tipus de propostes per blocs, 

de començar a concretar mesures que sigui possible implementar al més 

aviat possible, i amb l’objectiu de treballar conjuntament amb la resta de 

grups municipals. 
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Insisteix que s’han de posar a treballar des d’aquest mateix moment i no 

esperar que passin més setmanes, ni a discutir-ho al Ple. Alerta que no els 

queda més temps, i tenen obligació de donar confiança a la ciutadania en el 

sentit que treballaran plegats i que ho faran bé; que se’n sortiran en aquest 

moment tan complicat, i que desconeixen com serà el mes vinent, d’aquí a 

sis mesos o un any, però sí que entenen que ara tenen l’oportunitat i és el 

moment de canviar la manera de fer política en aquest Ajuntament i de 

liderar de la mà de tots els sectors, econòmic, social i amb les entitats 

ciutadanes. 
 

La Sra. GUILARTE demana que treballin en un pla estratègic, que no cal 

que bategin de cap manera, però sí que li posin data; han de treballar en un 

pla de recuperació en què se senti partícip la ciutadania. 

Opina que el Govern i els grups s’haurien de poder reunir pràcticament cada 
dia de forma telemàtica. Insisteix que han d’elaborar plans d’ocupació, de 

col·laboració publicoprivada, que sempre ha demostrat ser un model d’èxit, i 

encara ho ha de ser més en les circumstàncies actuals, així com un exemple 
d’allò que ha sortit bé en la gestió d’aquesta crisi. 

Afegeix la demanda a l’alcaldessa que defensi els interessos dels barcelonins 

davant de la resta d’administracions, com per exemple la Generalitat o el 

Govern d’Espanya. Considera evident que ha existit descoordinació amb la 

Generalitat, però, en general, també en molts altres àmbits i administracions. 

Pel que fa a les mesures fiscals, repeteix al Sr. Collboni que no són 
suficients; i fa notar que si els barcelonins no poden pagar, no hi haurà 

polítiques públiques possibles. Constata que és ara el moment d’ajudar el 
comerç, l’activitat econòmica, ja que si aquests sectors no obtenen ingressos, 

difícilment podran afrontar els pagaments i les despeses; sense ocupació no 
tindran possibilitat de recaptar res en molt de temps. 

Remarca, doncs, que és fonamental l’exempció de pagament de taxes i 

tributs durant tot aquest exercici als col·lectius més vulnerables, i als sectors 

de la ciutat més afectats per aquesta crisi. 

Posa de manifest que poden recórrer a possibles fonts de finançament, que 
l’Ajuntament garanteixi un seguit d’ingressos que equilibrin les seves 

finances i que no ho hagin de fiar tot a carregar la ciutadania, als 

contribuents, als autònoms i a les pimes amb tributs. 

Repeteix que han d’exigir a la Generalitat els 300 milions d’euros que deu a 

aquest Ajuntament perquè no pot ser, i menys ara, que l’Ajuntament serveixi 

de font de finançament a la Generalitat; apunta que, també, poden recuperar, 

com a mínim, 200 milions d’euros ajornant tot allò que no és essencial per 

pal·liar la pèrdua d’ocupació. 

Constata que s’imposa una reestructuració del pressupost municipal, incloure 

un pla d’inversió amb una reassignació de prioritats, i mobilitzar el fons de 
contingència, uns 75 milions d’euros, que consta en el pressupost aprovat per 

al 2020, i a això hi afegeix el superàvit de 64 milions d’euros al tancament 
de l’exercici del 2019, o l’increment del deute si cal. 

Considera que el millor que poden treure d’aquesta sessió extraordinària és 

que el Govern reflexioni, ja que encara és a temps de deixar de banda la 

improvisació, i que es comprometi de debò a sortir, tots plegats, d’aquesta 

crisi. 
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Reconeix que al seu grup i al Govern els separen moltes coses 

ideològicament, però, altrament, els uneix la feina en benefici dels 

barcelonins; per això, entén que no pot decidir de manera unilateral i després 

demanar als grups de l’oposició una adhesió cega. Diu que els poden 

demanar que participin amb tots els drets i garanties per a la ciutadania, que 

el seu grup també representa, i excloent-los també ho fan a una gran part de 

la societat. 

Posa de manifest que la resposta sanitària, econòmica i social a la crisi de la 

covid-19 ha de partir d’acords entre tots, i el Govern n’ha d’assumir el 
lideratge al més aviat possible, perquè necessiten un gran consens entre el 

Govern municipal, els partits polítics i els agents socials i econòmics de la 
ciutat, sense els quals seria impossible prendre les decisions adequades, 

eficaces i realistes. 

Assegura que demanen això exercint la màxima responsabilitat i amb ànim 

constructiu; i recorda que un govern responsable ha de comptar amb 

l’oposició. 

Constata que viuen un moment tristament històric que exigeix que tots 
estiguin a l’altura; i posa en relleu que allà on governa Ciudadanos han posat 

en marxa ajudes directes adreçades a col·lectius econòmics per a la seva 
viabilitat, i han arribat a reduir impostos per a aquest exercici. 

Recorda que el seu grup ja va avisar, i lamentablement el temps li ha donat 

la raó, que calia un pressupost realista, un pla de contingència adequat als 

riscos que té una gran ciutat. I per tant, demana novament al Govern que els 

escolti a tots, que es posin a treballar a partir de demà mateix i que no perdin 

tots plegats més temps perquè hi ha moltes vides en joc en el futur de 

Barcelona. 
 

El Sr. BOU alerta que no poden arribar tard a abordar una situació de crisi 

econòmica que ja es veia venir, però que malauradament s’ha incrementat 

molt amb motiu d’aquesta pandèmia. 

Puntualitza que no es tracta d’una lluita entre salvar vides i l’economia, i 
resulta indispensable entendre que tenen una gran oportunitat, n’està 

convençut, i que només assolint consensos en mesures assertives podran 
reactivar l’economia, salvar empreses i llocs de treball. Assenyala que han 

d’atendre les demandes dels qui generen ocupació a fi que puguin mantenir- 
la i, també, crear-ne de nova. Insisteix que han de col·laborar per ajudar a fer 

que les persianes que s’han abaixat ara es puguin tornar a alçar. 
Reconeix que la situació és molt greu, però si aconsegueixen que aquests 

llocs de treball no es destrueixin i que bona part de les empreses que ara han 

tancat no desapareguin, entén que hauran guanyat la batalla. Diu que és ara 
que aquest Ajuntament se l’ha de jugar i donar suport al creixement 

econòmic, ja que les empreses i els treballadors són la base social i 
econòmica de la nació, i amb la seva pèrdua és evident que perdrà la ciutat. 

Admet que poden fer moltes coses, però alerta que els diners no creixen als 
arbres, només de la creació d’ocupació, de l’esforç dels treballadors i dels 

empresaris. Indica que per això en la propera comissió conjunta de les 
comissions del Consell Municipal que se celebrarà la setmana vinent el seu 

grup presenta un seguit de mesures que considera necessàries en l’àmbit 

tributari, estructural i pressupostari. Afirma, en aquest sentit, que les 
polítiques econòmiques municipals han d’anar d’acord amb la Barcelona 

que es trobaran, com a mínim, durant el que resta d’any i, possiblement, en 
part de l’any vinent. Per tant, repeteix que aquestes polítiques s’han 



CP 3/20 EXT 25/29  

d’adaptar a aquest escenari de futur ja des d’ara. 
Adverteix que han de ser conscients i assumir aquest futur immediat, i 

mentalitzar-se que tot passa per reduir la mida d’aquest Ajuntament i fer-lo 
viable amb l’estructura actual. Precisa que això no significa perdre serveis, i 

ha de ser un ajuntament fort i capaç de gestionar bé. Diu que si realment 
volen ajudar i servir Barcelona, aquest consistori ha de fer un gran sacrifici; i 

els regidors i les regidores de la ciutat han de ser conscients de la seva força i 
que la poden aplicar al bé comú de la ciutadania; i, altrament, s’han d’estar 

de fer, de vegades, polítiques que fins i tot podria qualificar d’obtuses, o que 

miren la ciutat de manera esbiaixada. 

En aquest sentit, comenta un seguit de mesures que plantejaran, en el seu 

moment, en la comissió d’Economia. Apunta, en primer lloc, destinar el 

superàvit de 65 milions d’euros de l’exercici passat, si encara els tenen, per 

afrontar emergències; exigir a la Generalitat que els pagui allò que els deu a 

fi de tenir més liquiditat. Afegeix que cal una reducció dràstica de les 

partides que no són essencials en les circumstàncies actuals, i que impliquen 

la paralització de projectes, inversions, i despesa. Conclou que s’han 

d’administrar millor, cosa que significa que amb allò que ingressaran, que 

serà molt menys, hauran de poder atendre amb eficàcia les inversions i les 

despeses mínimes. Igualment, proposa l’eliminació de les subvencions a 

associacions, entitats o plataformes de caràcter marcadament ideològic i, 

altrament, han de subvencionar estrictament, i amb suficiència, les entitats de 

biaix humanitari. 

Continua enumerant propostes com la reducció, fins i tot la supressió o la 

fusió, d’empreses i organismes municipals, per innecessàries o per 

excessives. Reconeix que hi ha empreses municipals que fan una feina 

excel·lent, i que aquestes cal reforçar-les, i posa com a exemple Barcelona 

Activa. 

A petita escala, apunta la reducció dràstica de despeses sumptuàries, entre 

les quals hi ha vehicles oficials, taxis o dinars, perquè entén que els regidors 

ja cobren suficient per pagar-s’ho de les seves butxaques; afegeix la 
reducció dels sous dels regidors i les regidores, i dels consellers de districte i 

dels assessors; i remarca, en aquest sentit, que hi ha grups municipals que 
compten amb més d’una vintena d’assessors. Recorda que les remuneracions 

d’aquest personal surt dels impostos que paguen els barcelonins. Afegeix la 
proposta de reduir un 20% l’aportació als grups municipals; i considera que 

poden viure tranquil·lament amb aquest percentatge de menys, i destinar-lo 
a conceptes estrictament humanitaris en benefici de la ciutadania. Assenyala 

la proposta de donar suport a les pimes i als autònoms amb una línia d’avals, 

i tot i que sap que avui dia això no és possible, sí que en poden parlar, tenint 
en compte sobretot que si les empreses desapareixen, estan mortes per a 

aquesta Administració. Remarca que la liquiditat i la riquesa d’una empresa 
és essencial per al funcionament de la societat. 

Dit això, afirma que no creu en la moratòria ni en l’ajornament, que 

signifiquen traslladar el problema per a més endavant, i és partidari d’optar 

per la bonificació. Pregunta, en aquest sentit, si realment creuen que de cara 

al setembre o l’octubre estaran molt millor. I assenyala que això suposa que 

han d’assumir els impostos de facto més aquells que s’han posposat. 

Seguidament fa referència a la xifra de 2.150 persones mortes per causa de 
la covid-19, que és una quantitat esfereïdora; però diu que encara ho és més 

el fet que Barcelona tingui el 12% de morts de tota Espanya, quan els seus 

habitants suposen només el 4% dels de l’estat. Diu que, amb això, no té 
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intenció de culpabilitzar aquest Ajuntament, sinó més aviat la Generalitat i 
el Govern de l’Estat, i entén que tots estan al cas del que ha passat, i ja hi 

haurà temps per a les explicacions. 
Observa que el Sr. Collboni s’ha referit al fet que l’emergència sanitària ha 

causat un impacte brutal, i ha dit a continuació que la fiscalitat no s’ha de 
tocar; per tant, li demana que li expliqui com es pensa que se’n sortiran, i 

avisa que en política es poden fer i dir moltes coses, però en termes 
econòmics dos i dos fan quatre. 

Considera, contràriament, que és imprescindible tocar la fiscalitat perquè 

l’impacte més important i brutal serà en l’àmbit econòmic, i és d’on surt tot. 
 

El Sr. VALLS es refereix a un aspecte del qual no han parlat, i és que les 

escoles no estan preparades per tenir tot un trimestre els alumnes a casa. 

Constata que això és un problema greu, i que els mestres consideren que és 

molt important poder acabar aquest curs amb els alumnes a les aules. Diu 

que sap que això no és competència directa d’aquest Ajuntament, però vol 

deixar constància que es parla poc dels infants i els menors en aquesta crisi. I 

entén que mirant el que succeeix i succeirà en altres països de l’entorn 

proper han de valorar què poden fer aquí. 

Igualment, creu que han de demanar al Govern d’Espanya la flexibilització 
del confinament dels nens i les nenes i dels menors, respectant sempre les 

mesures de seguretat. 

Recapitula que ja ha parlat abans sobre les residències de gent gran, i 

confirma que les dades de les morts que s’hi han produït són dramàtiques, i 

extrapolables a molts països, entre els quals esmenta França o Gran 

Bretanya. 

Considera, igualment, que la declaració institucional que es presenta al final 

d’aquesta sessió va en el bon sentit, i diu que està convençut que cal un 
pacte, una taula de ciutat. Creu que el Sr. Maragall té raó quan diu que no ha 

de ser només una taula de partits, sinó que s’hi ha d’asseure tota la 
ciutadania, els sectors econòmics, socials i culturals. I posa de manifest que 

això requereix una altra metodologia de treball. 

Afirma, en contra del que alguns pensen aquí, que aquesta situació és una 

guerra, diferent però potent, contra un virus que ha generat una mobilització 

única i uns danys inèdits, sobretot a escala econòmica. En aquest sentit, 

afirma que el seu grup vol votar uns pressupostos per fer front a aquesta 

guerra —recorda que ja han fet diverses propostes— , però alerta que cal una 

nova manera de preparar-los. Per tant, demana lleialment al Govern 

municipal que canviï la manera de treballar, i que tots els grups, d’una 

manera o altra, puguin participar en el procés d’elaboració. Entén que han de 

ser exemplars en la voluntat d’unitat a Catalunya i a la resta d’Espanya, 

malgrat que això no agradi al Sr. Maragall, i comprèn que no li agradi la idea 

d’uns Pactes de la Moncloa però remarca que és essencial establir-los, i que 

Barcelona sigui un exemple per poder guanyar aquesta guerra en un context 

en què tenen molt poques certeses, tant polítics com científics, però 

s’enfortiran acarant els reptes que tenen davant. 

Acaba la intervenció amb una nota amable, i expressa el desig que tots es 

puguin retrobar properament amb la família i els amics, compartir moments 

agradables i, sobretot, que puguin coincidir en el casament del seu amic Paco 

Sierra, que s’ho mereix. 

 

La Sra. ALCALDESSA agraeix totes les intervencions, especialment pel to 
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constructiu i propositiu, que és allò que els exigeix la ciutadania. 

Per acabar, insisteix que tots han viscut setmanes en què la preocupació era 
atendre la ciutadania de la millor manera possible, i en això s’han centrat. 

Remarca que ara cal parlar de les diferents fases del confinament, que encara 

no saben com seran, però és evident que han de mantenir l’esperit de 

cooperació que ha liderat la ciutadania, i que les administracions tenen el 

deure de mantenir més enllà dels moments de màxima emergència sanitària, 

i que la setmana passada ja van començar a treballar quan es van reunir amb 

els grups per parlar com hauran de treballar conjuntament en uns nous 

pressupostos adaptats a una nova situació. 

Reconeix que és esperançador que la resposta majoritària de les 
administracions sigui radicalment diferent a la que es va donar arran de la 

crisi econòmica del 2008, quan es va respondre amb centenars de milers de 
desnonaments de famílies vulnerables, talls de subministraments, 

privatitzacions i retallades salvatges que encara estan pagant, tal com ara han 
pogut constatar en el cas de la sanitat pública. 

Remarca que la resposta ara ha de ser totalment oposada, i que aquest 

Ajuntament, humilment, sempre ha de pensar com pot fer més i millor. En 

aquest sentit, recorda que van doblar la despesa social abans d’aquesta crisi, i 

que Barcelona és la capital de l’estat on més inversió social es fa. Això no 

obstant, afirma que no han estat autocomplaents i ara han tornat a doblar els 

ajuts socials. En aquest sentit, demana als partits d’aquesta cambra que 

governen a la Generalitat que reclamin que faci el mateix, que dobli la 

despesa social, que reforci els serveis públics, i que reverteixi les retallades 

en la sanitat pública; tot plegat juntament amb el reforç del municipalisme i 

la capacitat econòmica de l’Ajuntament. Considera que, en aquest sentit, tots 

coincideixen a reivindicar davant de les administracions que els ajuntaments 

han de poder intervenir més i millor, de la mà de l’esperit feminista de la 

ciutadania, que els demana posar les vides i les cures al centre, així com 

canviar moltes coses del model imperant fins ara que no funcionen, cosa que 

s’ha palesat clarament amb aquesta crisi. 

Subratlla que amb aquest esperit de cooperació, de lleialtat entre els grups 

municipals, administracions, amb la ciutadania, amb el teixit econòmic 

caminen vers una nova normalitat en la qual és essencial que tots s’esforcin 

no només per cooperar sinó també per donar un missatge de confiança, i en 

què la distància social que han de mantenir no es transformi en relacions de 

por i de desconfiança, ja que hauran d’estar molts mesos mantenint aquesta 

distància física. Per tant, apel·la a la necessitat de manifestar més empatia, 

més cooperació i més solidaritat que mai. I considera que aquest Ajuntament 

té la responsabilitat de transmetre aquests valors i aquesta confiança al 

conjunt de la ciutat. 

Diu que està convençuda que se’n sortiran, i aprofita per anunciar que ahir 

mateix van penjar a la façana d’aquest Ajuntament la pancarta amb el clam 

universal “Ens en sortirem”, i està segura que així serà. 
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Acabada aquesta darrera intervenció en el tractament de l’informe, 

l’alcaldessa agraeix les aportacions dels grups en el redactat de la declaració 

institucional, i destaca que ha estat una construcció col·lectiva. 

 
 

2.- Declaració institucional. 

 

1. Expressar el condol de l’Ajuntament de Barcelona 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 a tots els edificis 

oficials de l’Ajuntament de Barcelona. 

2. Expressar el suport de l’Ajuntament a totes les persones contagiades, tot 

desitjant-los una ràpida recuperació. 

 

3. 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 funcionament de la ciutat i l’acompanyament als més vulnerables 

en unes condicions especialment difícils. 
 

4. 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 de la 

covid-19. També es vol 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. 
 

5. Expressar el ferm compromís de Barcelona i el seu consistori perquè la 

ciutat esdevingui un dels motors principals de la recuperació econòmica del 

país, i que ho farà vetllant per la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. 

Barcelona és una ciutat que s’ha fet a si mateixa, i sempre ha demostrat la 

capacitat de renéixer i construir un futur esperançador per a tota la seva 

ciutadania. 
 

S’APROVA per unanimitat aquesta declaració institucional, que ha estat 

llegida per la Sra. Alcaldessa. 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les dotze hores i quaranta minuts. 
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