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Consell Plenari 
Districte de l’Eixample 

 
7 de març de 2017 

 
ACTA núm. 1/2017 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE 

L’EIXAMPLE 
 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia SET DE MARÇ DE 2017, s’hi reuneix el Consell del Districte, en 
sessió ordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol, i la vicepresidència de la consellera Sra. Laia 
Canet Sarri 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 

Sra. Cristina Caballer i Ferrater 

Sr. Xavier de Gispert Díez 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany 

Sr. Albert Cerrillo i Lladó 

Sr. Javier Dabbah Velázquez 

Sr. Francesc Magrinyà Torner 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 

Sra. Carme Méndez i Bota 

Sr. Jordi Matas Vilà 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 

Sra. Tània Rafí i Galindo 

Sra. Joaquin Asensio i Sala 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 

Sr. Óscar Zayas Sadaba 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
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Hi concorren també la regidora del Districte de l’Eixample, Ima. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña, i la regidora adscrita Ilma Sra. Francina Vila (PDeCAT-Unió-
Demòcrates). 
 
Excusen la seva assistència el conseller senyor Josep Lluís Soldevilla Cabau 
(PDeCAT-Unió-Demòcrates) i la consellera senyora Anna Serra Bienvenido (CUP). 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.08 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
conselleres i regidors i regidores del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bona tarda a totes i a tots.  
 
Molt benvinguts a aquesta sessió del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. Com 
sempre és habitual, començarem aquest plenari amb la lectura de dues declaracions 
institucionals. 
 
La primera la presenta el Govern, BC i el PSC, amb motiu del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. Aquesta declaració institucional ha tingut el suport de tots 
els grups del Districte, exceptuant el Grup del PP. I després de la lectura de la 
declaració institucional, cedirem un minut al seu portaveu per fer l’explicació del fet de 
no haver donat suport a la declaració institucional.  
 
La segona la presenta el Grup d’ERC i va en el sentit de la transformació de la presó 
Model de Barcelona. Aquesta declaració ha tingut el suport de tots els grups.  
 
Per tant, primer es farà lectura de la primera, la que presenta el Govern, amb motiu, 
com deia abans, del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.  
 
Té la paraula.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Un any més, arriba el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i des del Districte de 
l’Eixample volem recordar que cal la defensa reiterada dels drets de les dones. I volem 
recordar que per fer-ho ens servim de la lluita feminista, que és aquella que ens 
permet veure les desigualtats que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, alhora que 
ens aporta una visió interseccional capaç de veure la interacció d’altres 
discriminacions que també oprimeixen les dones, sigui per raó de classe, ètnia, edat, 
orientació sexual, lloc de procedència, etcètera. 
 
Reivindiquem l’equitat; el reconeixement de les tasques de la llar i la cura i la seva 
socialització i repartiment; el dret al propi cos; la lliure identitat de gènere i orientació 
sexual; el treball per fer els nostres barris més habitables i amables; i l’eradicació de la 
violència sexista dels nostres carrers, places i llars. 
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Mentre continuïn existint desigualtats, discriminacions, opressions, i mentre ens 
continuïn assassinant, fruit de la realitat estructural heteropatriarcal sobre la qual es 
basa el nostre sistema socioeconòmic i cultural, considerem que estem obligades i 
obligats a seguir manifestant el nostre posicionament contra aquesta situació. 
 
És per això que el Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda: 
 
Primer. Reivindicar i reconèixer la lluita històrica feminista i dels moviments de dones, 
lesbianes i trans com a predecessores de la lluita que abanderem avui en dia. 
 
Segon. Incorporar la perspectiva de gènere a tots aquells processos que, com a 
Administració, duguem a terme: contractacions, pressupostos, subvencions, etcètera. 
 
Tercer. Promoure programes educatius a les escoles i instituts del nostre districte 
d’educació en els valors de la coeducació i contra l’LGTBI-fòbia. 
 
Quart. Continuar oferint i dotant de recursos els serveis d’atenció a les dones perquè 
aquestes puguin exercir el dret al seu propi cos i s’atengui la seva salut sexual i 
reproductiva. 
 
Cinquè. Construir un espai públic inclusiu, amb perspectiva de gènere incorporada, 
que tingui en compte les necessitats de persones de tots els gèneres, d’infants, de 
gent gran i persones amb diversitat funcional, i faciliti la vida quotidiana i la cura de 
tothom. 
 
Sisè. Reconèixer la centralitat de les cures en les diferents etapes de la vida i la 
necessitat que aquestes siguin compartides per persones de tots els gèneres per 
l’Administració i per la societat. 
 
I setè. Refermar el compromís del nostre districte contra les violències masclistes i les 
agressions sexistes, treballant en comú les propostes positives generades des de les 
entitats i els col·lectius de dones del districte. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara tindria la paraula, per un minut, el conseller portaveu del PP, el Sr. Óscar Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
No hem donat suport a aquesta declaració institucional perquè pensem que el dia 8, el 
dia que se celebra demà, és per buscar la unitat, en aquest cas, d’aquest plenari, de 
tots els partits polítics. Pensem que aquesta declaració, com ja és costum, no la 
busca, sinó que pretén fer ideologia. Nosaltres podem estar d’acord amb l’essència i 
amb moltes de les qüestions que es plantegen, però no estem d’acord amb les 
qüestions ideològiques que es plantegen. No pensem que sigui el document, o la 
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declaració, o el moment propici per defensar l’avortament —ja que hi estem en contra i 
pensem que no procedeix—, ja sap la ponent d’aquesta declaració que estem en 
contra de la ideologia de gènere, per tant, pensem que això també és fer ideologia. 
Sempre es menysté, per exemple, i no sé per què, les dones autònomes, les dones 
empresàries, constantment en les declaracions institucionals s’obliden d’elles. 
 
Aquestes són les raons.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula ERC per presentar la declaració institucional per la transformació de 
la presó Model.  
 
Conseller.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Després de dècades de reivindicació veïnal, el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya ha anunciat que la presó més antiga de Catalunya, la Model, 
quedarà buida abans de l’estiu del present any 2017, i que seguint un rigorós estudi de 
viabilitat amb l’aval gairebé unànime del Parlament de Catalunya, es posarà fi a un 
centre penitenciari de l’any 1904 que ja acumula 113 anys de funcionament, i que si no 
es tanqués, necessitaria una inversió d’almenys 15 milions d’euros per resoldre els 
riscs imminents vinculats a l’estructura i a les normes de seguretat de l’immoble.  
 
L’oportunitat que representa la reconversió de l’espai que actualment ocupa la presó 
Model suposarà que la ciutat disposi, a curt termini, de nous usos cívics i socials que, 
després de dècades d’incompliments, permetran alliberar a curt termini milers de 
metres quadrats destinats a espais verds i a equipaments públics, dels quals 
l’Esquerra de l’Eixample n’és molt deficitària, entre altres raons per la manca de sòl 
públic.  
 
Sent coneixedors, per tant, de la data en què finalment una reivindicació veïnal 
d’aquesta magnitud i amb més de quaranta anys d’història serà una realitat, entenem 
que cal que l’Ajuntament de Barcelona adquireixi els compromisos necessaris per a la 
seva transformació i acceleri al màxim possible els passos que han de permetre que 
els nous equipaments i espais verds siguin una realitat com més aviat millor, per al 
barri de l’Esquerra de l’Eixample i per a la ciutat de Barcelona en el seu conjunt.  
 
Així doncs, d’acord amb el que estableix el Reglament orgànic municipal i del Plenari 
del Districte de l’Eixample, presentem la següent declaració institucional:  
 
Que el conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de 
Barcelona i el posterior aval gairebé unànime del Parlament de Catalunya per posar 
data al tancament, a juny del 2017, de la presó Model representa una gran oportunitat 
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perquè l’Esquerra de l’Eixample guanyi nous espais verds, equipaments de proximitat i 
de ciutat a curt termini.  
 
Que el document de criteris i continguts per a la redacció del pla director de 
transformació de la Model de Barcelona, que inclou la construcció d’un espai 
memorial, un equipament residencial i assistencial, un centre d’educació infantil i 
primària, una escola bressol, una residència de gent gran i centre de dia, un casal de 
joves, un poliesportiu i un aparcament, va ser una proposta fruit d’un ampli procés 
participatiu elaborat entre entitats i institucions amb relació a unes necessitats que 
encara són vigents.  
 
Que la presó Model arrossega un valor cultural, social, arquitectònic i patrimonial que 
cal tenir en compte i que va merèixer la protecció per part de l’Ajuntament de 
Barcelona com a bé cultural declarat d’interès nacional amb relació a la conservació i 
posada en valor del sistema panòptic.  
 
Que atès que en pocs mesos es preveu l’esmentat tancament definitiu, cal que des de 
l’Ajuntament de Barcelona es puguin iniciar, al més aviat possible, tots els 
procediments previstos per a la seva transformació urbana: plans especials, projectes 
urbanístics, etcètera, per tal que l’espai que ocupa actualment la presó Model 
esdevingui com més aviat millor un espai d’ús cívic i social amb nous espais verds i 
equipaments públics que han d’ajudar a esponjar la densa trama urbana i, al mateix 
temps, pal·liar el dèficit que en aquest sentit pateix l’Esquerra de l’Eixample.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó.  
 
Doncs ara iniciaríem pròpiament el que és el Plenari, amb el primer punt de l’ordre del 
dia, que és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre. Si no hi 
ha cap persona que digui el contrari, donaríem l’acta per aprovada. Per tant, donem 
l’acta per aprovada.  
 
I passaríem a la part informativa, al despatx d’ofici. En aquest cas, té la paraula la Sra. 
Ana García Cachafeiro. 
 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Avui es dona compte de l’aprovació, el 29 de desembre de 2016, per part del gerent 
del Districte, de la pròrroga del contracte de suport a la gestió d’expedients del 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte a Everis per un import de 205.700 
euros.  
 
Es dona compte de l’adjudicació, el 30 de desembre de 2016, per part del gerent 
municipal, del contracte del servei d’agents cívics per al Parc de l’Estació del Nord a 
Civit Iniciatives Socials i Ocupació, per un import de 80.568,16 euros.  
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Es dona compte de l’aprovació, per part de primer tinent d’alcalde, dels següents 
contractes:  
 
Aprovació amb data 27 de desembre de 2016 de l’arrendament del carrer València, 
307, primer segona, destinat al Departament d’Obres i Manteniment, per un import 
total de 363.697,92 euros. Seria un arrendament des de l’1 de novembre de 2016 a 31 
d’octubre de 2020.  
 
Aprovació amb data 1 de febrer de 2017 de l’arrendament del carrer València, 307, 
tercer primera i tercer quarta, destinat a la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, des de l’1 de febrer del 2017 al 31 de gener del 2021, per un import total de 
470.532,96 euros.  
 
Aprovació del nou contracte d’arrendament, amb data 1 de febrer de 2017, del carrer 
València, 307, primer tercera, destinat al Departament de Comunicació i altres serveis 
del Districte, des de l’1 de febrer de 2017 fins al 31 de gener de 2021, per un import 
total de 218.485,44 euros.  
 
D’altra banda, es dona compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament, amb data 22 de desembre de 2016, de la pròrroga de la gestió i 
explotació del Centre Cívic Urgell a Lúdic 3 per un import de 221.463,62 euros.  
 
I es dona compte de l’adjudicació del contracte centralitzat de conservació de 
l’enllumenat públic, el lot 1, a Citelum Ibérica per un import de 90.000 euros 
corresponent al districte de l’Eixample.  
 
Això és tot, senyora presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, Sra. García.  
 
Passaríem ara a la part d’informes. I començaríem amb l’informe de la regidora.  
 
Regidora Ballarín, té la paraula.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP):  
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Molt bona tarda a tothom.  
 
Començaré el meu informe, com és preceptiu, després de tres mesos, que va ser el 
moment en què va tenir lloc el darrer Plenari, mentrestant hem tingut un canvi d’any 
pel mig i molts dies, i avui realment és una satisfacció poder presentar un informe de 
feina feta, de molta feina feta. Ja vam anunciar que el 2017-2018 hi hauria moltes 
accions concretes, es concretarien molts dels projectes que abans hi havia hagut. És 
lògic, perquè estem fregant l’equador d’aquest mandat i, per tant, estem 
desenvolupant feina a velocitat de creuer.  
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Presentaré algunes de les mesures o les mesures més importants que estem 
desenvolupant, classificades en tres espais fonamentals: parlarem dels espais públics, 
parlarem d’equipaments i també de serveis a les persones.  
 
Començant per l’apartat d’espai públic, em referiré al barri de Sant Antoni —veig que 
avui està àmpliament representat aquí—, perquè tot just fa una setmana s’anunciava 
la suspensió de llicències a l’entorn del mercat. Una suspensió de llicències que afecta 
dues illes al voltant del nou mercat, i que afecta llicències de locals de pública 
concurrència, de restauració en un sentit ampli, i també de souvenirs. Per tant, és 
evident que no ens estem referint a l’interior del mercat, que té una normativa i un 
règim propi.  
 
La missió d’aquesta suspensió de llicències és guanyar temps, evitar que es deteriori 
l’entorn del mercat, per elaborar, com els deia, un pla d’usos que regularà la 
implantació de noves activitats a l’entorn del mercat. Volem fer un nou pla d’usos, o un 
pla d’usos, que garanteixi el que és l’equilibri entre els usos en aquell entorn, un pla 
d’usos que volem fer amb diàleg amb el veïnat, amb el teixit comercial, i que ha de 
servir per aprofitar l’oportunitat que significa el nou mercat per al barri de Sant Antoni.  
 
Tot i això, considerem que el pla d’usos, que és una mesura important, serà una 
mesura necessària però no suficient, i en aquest sentit, presentem tota una bateria de 
propostes complementàries i prèvies a aquest pla d’usos, que la consellera Eulàlia 
Corbella ens presentarà en forma de mesura de govern en aquest plenari.  
 
També, respecte als espais públics, em volia referir al fet que estem avançant en la 
millora de diferents espais que estem guanyant per al districte, i s’han fet diferents 
sessions informatives durant els mesos de gener i febrer per acabar d’explicar com 
seran aquests nous espais i també per tenir l’opinió del veïnat. En aquest sentit, s’han 
fet sis sessions informatives: una sobre el cinema Urgell, que com saben hi haurà un 
interior d’illa on hi havia l’antic cinema Urgell; una altra pel Palau Macaya; una altre per 
l’entorn del Clínic, per la reforma del carrer Rosselló, que serà pacificat; també per les 
àrees de gossos previstes als Jardins Montserrat; i també els cinc passatges previstos 
per arranjar. Per tant, un conjunt de sessions informatives que totes elles han anat de 
manera molt positiva. Segurament les més conflictives han estat quan es parla de com 
encabir els espais i les àrees de gossos en els espais públics, però segurament aquest 
serà un tema que de cara al futur encara n’haurem de continuar parlant perquè 
realment és un tema complicat.  
 
Deixant el tema dels espais públics, entraria en el tema d’equipaments, que també 
tenim novetats molt significatives. Com saben, el dia 15 de febrer es va presentar una 
suspensió de llicències sobre deu solars, que són equipaments privats. Una suspensió 
de llicències durant un any per avaluar si aquests equipaments privats, aquests solars 
d’equipament privat, poden passar a ser equipaments públics i poden donar servei al 
que són les necessitats del districte de l’Eixample, que com saben està clarament 
infradotat pel que fa als equipaments. La mitjana de la ciutat en equipaments són 6,75 
m² per cada veí, al districte de l’Eixample aquesta mitjana és 2,09 m², per tant, estem 
menys d’un terç per sota del que és la mitjana d’equipament per habitant de la ciutat 
de Barcelona. És evident que amb aquesta recerca que fem i amb aquests deu 
equipaments no ens situarem a la mitjana, però crec que podem fer un avenç 
important pel que fa als espais que podem gaudir com a equipaments al nostre 
districte.  
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Cal dir que no podem concloure que acabarem convertint en públics aquests deu 
solars. És un procés en virtut del qual ara ens prenem un temps per estudiar què hi ha, 
per negociar i parlar amb els propietaris d’aquests espais, i per veure quins d’ells 
poden ser adquirits i posar-se al servei de les necessitats del districte. 
 
Parlant d’equipaments, tenim molt bones notícies directes i immediates pel que fa als 
equipaments educatius. Com saben, el curs anterior, el curs 2016-2017, va ser un curs 
on al districte de l’Eixample vam veure claríssimament que hi havia un desequilibri molt 
important entre la demanda d’escola pública que plantejaven les famílies al nostre 
districte i l’oferta pública que es podia oferir dins del districte. L’any passat va ser un 
moment molt complicat en el moment de la preinscripció i de la matriculació, hi va 
haver set línies noves però només dues es van cobrir a través d’una escola, perquè les 
altres cinc van ser grups provisionals que s’adscriuen a les escoles existents, el que 
normalment coneixem com a bolets.  
 
Des d’aquell moment es va començar a treballar per incrementar l’oferta d’escola 
pública, i aquest curs 2017-2018 portem bones notícies. Portem la notícia d’obrir tres 
noves escoles al nostre districte, una a l’Esquerra de l’Eixample, una altra a Sagrada 
Família i una altra a prop de Glòries, de tres línies, aquesta darrera. I a més del Pere 
Vila, que com saben és un centre d’educació que està situat al districte de Ciutat Vella, 
una de les línies del Pere Vila s’oferirà al veïnat de Fort Pienc. Per tant, crec que tenim 
una molt bona notícia, i justament una d’aquestes escoles, com saben, serà oberta de 
manera provisional en mòduls a l’espai que ja està alliberat a la Model, a l’espai entre 
Entença i Rosselló, aquella plaça que està urbanitzada de manera provisional, allà 
s’ubicarà de manera provisional una d’aquestes escoles.  
 
I justament parlar d’aquesta escola em dona peu a parlar de la presó Model, que avui 
és un tema que sortirà de manera recurrent en aquest plenari, ja ho hem fet a través 
d’una declaració institucional, després hi ha una proposició que també parla del retorn 
a la ciutat i de la possibilitat de fer servir com a espai per a diferents equipaments de la 
nostra ciutat el que és l’espai de la presó Model, equipaments i verd, no em vull oblidar 
del verd.  
 
I jo, en primer lloc, voldria destacar que estem culminant una llarga reivindicació 
veïnal, una reivindicació que ha acabat de manera molt positiva perquè el passat 10 de 
gener l’Ajuntament i la Generalitat van signar aquest nou conveni que anunciava el 
trasllat de la Model a la Zona Franca. Poc després, el dia 20 de febrer, el conseller de 
Justícia anunciava que a principis de juny, crec que el dia 1 de juny, ja estaria buida 
d’interns la presó Model. Per tant, en aquests moments tenim per davant el repte 
d’aconseguir actualitzar, a través d’un procés que simplement ha de ser d’actualització 
de la proposta que hi havia en el seu moment d’equipaments per posar dins, també 
tenim algun espai nou que no havia estat previst en aquell moment, i també ser 
capaços d’estar a l’alçada de tot el que ens exigirà conservar la memòria històrica 
d’aquest equipament.  
 
Com vaig de temps, presidenta?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té 9 minuts i 30 segons, en aquests moments.  
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Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
I per acabar, faré al·lusió a dos o tres punts relatius a serveis a les persones.  
 
Volia informar que s’ha obert un punt d’assessorament energètic a l’Eixample, on està 
l’Oficina d’Habitatge, al carrer Ausiàs March, número 25, que com saben, s’ha obert 
amb la voluntat de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics, d’aigua, de 
gas i d’electricitat a totes les persones i unitats familiars que estan en risc d’exclusió 
residencial.  
 
També al despatx d’ofici hem vist que hi ha una nova contracta en virtut de la qual els 
agents cívics del Parc de l’Estació del Nord ja estan contractats. Ens ajudaran molt a 
fer pedagogia per veure com millorar la convivència d’usos dins d’aquest espai.  
 
I també anunciar, i ja saben que per a nosaltres la gent gran és molt important en 
aquest districte, que hi ha un programa que s’anomena Vincles, que ja ha arribat a 
1.750 persones el desembre del 2017, que és un programa que a través de les noves 
tecnologies —per a la gent gran segurament encara noves tecnologies a través de 
tauleta— vol aconseguir que aquestes persones entre elles i amb un dinamitzador 
puguin relacionar-se.  
 
I, telegràficament, vull assenyalar que tenim un pla de recursos humans a l’Ajuntament 
en virtut del qual ens arribaran 42 persones noves al Districte de l’Eixample: 32 seran 
personal tècnic i personal inspector de la Direcció de Llicències i Espai Públic, i les 
altres 10 estaran en altres dependències.  
 
També vull dir que tenim 22 propostes aprovades dels pressupostos participatius.  
 
I, en darrer lloc, felicitar totes les entitats que van treballar per fer possible un any més 
la Festa Major de Sant Antoni, i també el Consell de Dones, perquè ha estat capaç de 
preparar un magnífic programa al voltant del dia 8 de març.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, regidora.  
 
Ara té la paraula el conseller portaveu del PP, el Sr. Óscar Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Primer, felicitar la regidora, perquè gairebé després de dos anys podem dir que el 
Plenari és un plenari amb contingut. Vostè diu que és velocitat de creuer, home, 
després de dos anys tenir el primer plenari amb un cert contingut jo no diria que és 
velocitat de creuer. En tot cas, felicitar-nos pel fet que per primera vegada tinguem una 
mesura, de la qual podem discrepar, però que té un cert contingut i unes mesures que 
poden ser discutides i tenen un cert calat per primera vegada.  
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Vostès s’han consolidat una mica com els reis de la moratòria. Tenim la moratòria del 
PEUAT, que, per cert, no n’ha dit res, però ha entrat en vigor aquesta setmana, perquè 
em sembla que va sortir ahir al BOP; la moratòria de Sant Antoni; i la suspensió de 
llicències dels deu locals famosos de l’Eixample.  
 
Quan vostè diu: «És que ara avaluarem». Perdoni, jo penso que el Govern, no sé si és 
que vostè no ho diu per no xafar la idea, hauria de tenir ja un projecte sobre quins 
equipaments, què volen, què pensa que l’Eixample necessita. Quan veus treballar amb 
projectes empreses, petites i mitjanes empreses, el que primer fan és plantejar-se fer 
una diagnosi, després de la diagnosi plantejar-se els objectius i després quins mitjans. 
Vostès s’han saltat les dues primeres fases i van directament a la tercera. Diuen: «Ara 
ens plantejarem què necessitem». Escolti, vostès són el Govern, quina idea tenen 
vostès? Què volen fer amb aquests locals? A mi m’agradaria saber-ho. Jo, des del 
primer dia, sempre he dit que un dels problemes d’aquest govern —ara amb vostè i 
abans amb el regidor Colom— és que no coneixem la seva idea de l’Eixample. Ara, 
després de fer la suspensió de llicències, pensaran què fan.  
 
Respecte al tema de Sant Antoni, vostè diu: «És que ara arriba perquè ja fa dos anys». 
Quin canvi hi ha hagut? Per què no s’ha pres aquesta mesura abans, si era tan urgent 
i és tan necessària? Per què no s’ha pres abans? A mi se’m planteja un problema, una 
certa contradicció. Vostès a Casa Gran diuen: «A Ciutat Vella hi ha molta pressió del 
turisme i hem de diversificar el turisme perquè tota la gent no vagi a Ciutat Vella, o a 
Sagrada Família», i ara resulta que no, que aquí —amb raó o sense, jo dic les 
contradiccions del seu missatge— ara tanquen tot el que podria ser una certa atracció 
turística. Per exemple, quan es ven el tema de la Boqueria, que diuen: «S’ha d’evitar 
que vinguin tots els turistes aquí», resulta que continuarem igual, perquè s’evitarà 
aquesta diversificació que vostès mateixos diuen que faran. Em sembla una certa 
contradicció.  
 
I una segona contradicció és pel que fa... el turisme per a nosaltres no és un problema. 
Vostès van en contra dels hotels, en contra dels apartaments turístics, en contra de les 
orxateries, de les gelateries, dels restaurants, del turisme. Penso que el que s’hauria 
de fer és un plantejament positiu. Penso que el turisme és una oportunitat i això s’ha 
de recollir d’alguna manera, no sempre estar a la contra, com estan vostès actualment.  
 
I em deixo temps per a la segona intervenció, perquè segur que me’n queda poc.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queda un minut i mig.  
 
Gràcies.  
 
Té la paraula el Grup de Cs, la consellera Paloma Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Buenas tardes a todos.  
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Yo también quiero decir que parece que este gobierno funciona a base de 
suspensiones. Van suspendiendo cosas sin tener un proyecto claro.  
 
Hablando de la suspensión de las licencias de los diez solares del distrito cualificados 
como equipamiento, nos parece que esta medida no debió comunicarse a los demás 
grupos un ratito antes de empezar la Comisión de Ecología. Es evidente que en un 
distrito como el nuestro no hay prácticamente suelo público, pero creemos que las 
cosas deben hacerse de otra manera. Y antes de hacer una suspensión de licencias, 
hay que saber qué se quiere hacer con esos solares, a qué se quieren destinar. No se 
puede suspender y ahora decir que nos van a preguntar a todos o que van a estudiar 
cuáles les sirven y cuáles no, que van a empezar a hablar con los dueños, que ya 
verán los que les sirven. ¿Qué criterios han seguido para elegir estos diez solares? 
¿Había otros más en el Ensanche o solo había estos diez? Esto me gustaría saberlo, 
si había más, por qué se eligieron justamente estos diez.  
 
Es evidente que falta escuela pública en el Ensanche, tal como ha dicho la 
Sra. Ballarín, pero yo presenté hace tiempo una proposición hablando de una escuela 
para niños con necesidades especiales. No era una escuela pública, era una escuela 
concertada, pero es que en todo el distrito del Ensanche no hay una sola escuela 
pública para niños disminuidos, es un tema que no existe. Y en el Ensanche vive 
mucha gente. Creo que también debería tenerse en cuenta, si van a destinar sus 
equipamientos a escuelas públicas, tener una para niños con necesidades especiales.  
 
Lo de la cárcel Modelo es verdad que es una reclamación que hace cuarenta años que 
se inició, pero ahora trasladar de pronto la cárcel Modelo sin estar construida la de la 
Zona Franca nos parece que no es el momento. Ahora se quiere trasladar a todos los 
presos a Brians 1, y son presos preventivos, con lo cual es un trastorno para las 
familias, para los funcionarios, para los abogados que van a tener que ir hasta allí. 
Estos son preventivos, no se pueden mezclar, según la ley general penitenciaria, con 
los que ya están penados. ¿Cuánto tiempo va a tardar la Generalitat —que ahora se 
ha colgado la medalla de que gracias a ellos se va a producir el cierre— en construir la 
cárcel de la Zona Franca? ¿Cinco años? ¿Diez? No sé, no tengo ni idea.  
 
Ustedes también hablan de un punto de asesoramiento energético, cosa que nos 
parece muy bien. Pero sabemos que la compañía Aguas de Barcelona hace tiempo 
que está queriendo firmar un protocolo con el Ayuntamiento de Barcelona, igual que lo 
ha hecho con otros ayuntamientos cercanos, y no encuentra respuesta por parte del 
Ayuntamiento.  
 
Han hablado ustedes también de contratación de agentes cívicos y nos parece muy 
bien, pero el año pasado no hubo convocatoria para los puestos de Guardia Urbana de 
las personas que se habían jubilado.  
 
Después, también el Ayuntamiento anunció el otro día que tenía un superávit de casi 
100 millones. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Qué pasa, que ustedes 
no saben a qué destinar estos 100 millones? Un ayuntamiento no puede tener esta 
cantidad de superávit cuando hay tantas necesidades en una ciudad. Y si les sobra 
tanto el dinero, bajen los impuestos de los ciudadanos, porque nos tienen a todos 
ahogados a impuestos, y después resulta que sobran 100 millones, como si tal cosa. 
 
Y otro tema del que quería hablar también es la publicación que salió el otro día en un 
medio de los sueldos de los directivos de Transportes Metropolitanos de Barcelona. 
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Nuestro grupo, Cs, había pedido en el Ayuntamiento muchas veces, en orden a la 
transparencia, que se supieran cuáles eran los sueldos de esos directivos y no lo 
conseguimos nunca. Pero el otro día en un periódico salieron publicados. Es una 
vergüenza. Creemos que la señora alcaldesa, igual que pidió moderación salarial a los 
concejales, debería rebajar los sueldos de dichos directivos. 
 
De momento, nada más. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula ara el conseller Roger Bujons per la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Hola a tots i a totes, bona tarda.  
 
En primer lloc, vull informar la resta de companys i companyes que avui la meva 
companya Anna Serra no participa al Ple, perquè el Ple d’avui coincideix amb una 
manifestació de dones a Sants, «La nit és nostra», com a preludi del 8 de març i avui 
assisteixo jo sol.  
 
Dit això, per entrar en matèria, han estat bé les intervencions del PP i Cs amb els anys 
de les suspensions. Al nostre entendre, per la CUP, segurament això no és que ens 
espanti sinó que ens sembla bé, però ens sembla bé per poc, com a punt de partida 
inicial per veure en què pot acabar, de moment sembla interessant.  
 
Aquest és un ple amb bastant contingut, entenc que d’algun dels temes, tant de la 
mesura de govern de Sant Antoni com la presó Model, en podrem parlar bastant en 
altres moments del debat, per tant, ara provaré d’estendre-m’hi menys per no repetir-
me.  
 
Dit això, de Sant Antoni es presenta el tema de suspensions, que encara cueja de la 
reforma del mercat, i ens en felicitem. Creiem que aquesta suspensió, en vistes de fer 
un pla d’usos, és interessant, però també cal tenir present que arriba tard i que caldrà 
veure que no arribi malament, ja que ha arribat tard. Tenim una moratòria d’un temps, 
ens cal definir aquest pla d’usos, però nosaltres el que voldríem dir —suposo que 
se’ns explicarà més tard— és que no es limiti a un pla d’usos comercials, sinó que 
sigui un pla de barri, un pla integral que prevegi un pla de desenvolupament econòmic 
i que transcendeixi més enllà dels usos que es vulguin donar. 
 
Pel que fa a aquest aspecte, ens agradaria tenir una mica més d’informació sobre 
quins usos s’han donat a aquests carrers, en els quals s’ha limitat la suspensió de 
llicències, tenir una mica de dades sobre el que hi hagi pogut haver en aquest àmbit, i 
per què el tall s’ha fet en determinats carrers i no en d’altres.  
 
Dit això, nosaltres també voldríem fer constar —ja ho vam parlar en el seu moment 
amb relació al Mercat de Sant Antoni— que entenem que ara la Regidoria de 
l’Eixample queda en mans de la persona que porta la Regidoria de Mercats, entenem 
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que el procés de mercats ha anat per l’Institut Municipal de Mercats i en paral·lel per 
una altra banda, però el pla d’usos no deixa de ser al voltant d’un model de com pugui 
quedar el mercat portes endins, com hem vist en altres mercats de Barcelona, i com 
ara veuran aviat la gent de Gràcia. Per tant, ens agradaria no separar els entorns i els 
voltants del que es pugui acabar de concretar dins del mercat.  
 
Més enllà d’aquest aspecte, en aquest pla d’usos o pla de barri futur hi ha d’haver el 
tema de les zones verdes. Seguim recordant que Sant Antoni segueix sent el barri que 
no té places, més enllà de la plaça Goya o el poc verd dels Jardinets de l’Alguer. Per 
tant, segurament és difícil, però tinguem-ho present.  
 
I encadeno això amb el tema de la suspensió de determinades llicències en uns 
quants solars. Ens agradaria tenir una mica més d’informació, ens sembla una mesura 
interessant, també ens dona poc temps per concretar. En alguns casos ja se’ns ha 
aviat que no es pretén fer efectiva el dia de demà la compra d’aquests deu solars. Hi 
ha casos diferenciats, segurament és especial el de Talia quan començava a sortir el 
rum-rum que es projectava un alberg que amb el PEUAT podria acabar esdevenint un 
hotel més, i entenem que això en aquest moment s’ha aturat, però entenem que 
aquestes mesures es duen a terme tant amb aquest Pla del mapa escolar i també amb 
el Pla d’habitatge, i ens agradaria una mica més de concreció, cap a on anirà tot 
plegat, que també és un tema que sortirà al Plenari més endavant.  
 
Pel que fa a l’escola pública, felicitar l’actuació que pugui estar fent el Districte amb les 
tres escoles de més, però igual que es pot felicitar, també es pot dir que no és que 
sigui una meravella sinó que s’està fent una cosa a la qual diferents governs s’havien 
compromès des de fa unes quantes dècades, en el cas de l’Eixample, i, per tant, és 
una necessitat. Per tant, el Govern està fent front a una necessitat en una situació de 
poc sòl que ens porta a mirar de fer barracons en temps exprés i ens porta a començar 
a pensar què farem amb aquesta barracons o emplaçaments provisionals el dia de 
demà. Per tant, animem el Districte a treballar en aquesta línia i a preservar el poc que 
queda del solar de Germanetes en aquest sentit, pel cas Esquerra de l’Eixample i 
Model.  
 
De la Model en parlarem més endavant, hi ha molts debats al voltant de la Model. 
Sembla que després de tots aquests anys ara sí que sí, per tant, segurament és una 
cosa per felicitar tothom. Ja en parlarem més endavant perquè hi haurà més moments.  
 
I al final dels altres aspectes, m’ha semblat que de la part de pressupostos 
participatius se n’ha parlat poc, suposo que ha faltat temps. Si es pot ampliar una mica 
més com ha anat aquesta prova pilot, que en el seu moment en l’àmbit de ciutat, quan 
es va parlar dels pressupostos, des de la CUP es demanava que fos una pràctica 
recurrent en l’àmbit de ciutat i es va començar per Gràcia i per l’Eixample. Ens aniria 
bé tenir una mica més d’informació i seguim animant a treballar en aquesta línia.  
 
Finalment, comentar que pel que fa al tema de la Festa Major de Sant Antoni... també 
felicitar les entitats organitzadores i el veïnat que hi ha per aquí, però també destacar 
que tot i estar molt bé, en el mateix sopar de Festa Major es va fer visible que any rere 
any el moviment veïnal de Sant Antoni, la Comissió de Festa Major, demana al 
Districte una certa... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Sr. Bujons, ha esgotat el temps.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
...concreció en algunes qüestions relatives a horaris, infraestructures i permisos, que 
es tingui present.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
Pel Grup d’ERC, té la paraula el conseller Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
M’afegeixo a les felicitacions als organitzadors i organitzadores de la Festa Major. 
Encara que ja hagin passat setmanes, s’ha de recordar perquè fins avui no hi ha hagut 
Plenari.  
 
M’agradaria començar dient que avui és un dia històric perquè ahir va ser l’últim dia 
que va entrar un pres a la Model, per tant, avui és el primer dia que no entra un pres, 
en tota la seva història, després de 113 anys de funcionament de la presó. Per tant, 
avui és un dia històric.  
 
Això ho ha fet possible, d’una banda, la signatura del conveni entre el Departament de 
Justícia i l’Ajuntament de Barcelona per la reordenació dels equipaments penitenciaris 
a la ciutat de Barcelona, que era una de les reivindicacions que tenia ERC i que va 
posar sobre la taula a l’hora d’aprovar els pressupostos del 2016. Malgrat que arribi 
tard, celebrem que arribi.  
 
Vull destacar, també, la valentia del Departament de Justícia a l’hora d’afrontar 
aquesta qüestió, que creiem que s’havia de fer, i que ha hagut d’afrontar certes 
tensions que no sempre són còmodes, però ha sigut valent. Comentar que serà un 
trasllat impecable, jo almenys tinc dades i les puc compartir amb qui consideri que li 
interessen. No hi haurà excessius problemes, perquè les presons catalanes estan 
força buides, o suficientment buides com per incorporar els presos de la Model. En el 
cas dels preventius, em consta que van a Trinitat, per tant, no es mouen de Barcelona, 
i pel que fa a la resta, em consta que hi ha molts presos que són de territori, per tant, 
hi ha gent que estarà més lluny però també hi ha gent que estarà més a prop. I el 
mateix passa amb els treballadors, hi ha treballadors que venen cada dia de 
comarques i ara no aniran tan lluny, i al revés, els transports des de Barcelona no són 
tan dolents. Al final, penso que a la llarga veurem com tots hi acabem guanyant.  
 
En aquest sentit, com que el juny ja no hi haurà presó Model, només voldria instar el 
Govern que, després que això hagi anat molt més accelerat del que ens esperàvem, 
puguem també accelerar tots els passos com hem comentat en la declaració 
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institucional per poder tenir equipaments i nous espais per al ciutadà al barri de 
l’Esquerra de l’Eixample.  
 
Una de les qüestions, per exemple, que se’ns planteja amb relació a la nova escola 
Eixample 1, que anirà a aquell solar, i que anirà en funció de quan sigui real aquest 
trasllat, preguntem que si aquesta escola anirà al solar de la Model, quina planificació 
hi ha amb relació a l’Escola Entença, que en principi com que es deia Entença 
pensàvem que havia d’anar a la Model. Això d’una banda.  
 
Amb relació a la suspensió de llicències de solar d’equipament, vull comentar que 
ERC, encara que fos d’urgència i segurament no tinguéssim tota la informació del 
món, vam creure que era positiva i que calia que s’aprovés. Ara també demanem que 
sigui exigent perquè tot això arribi a bon port i puguem tenir molts més equipaments, 
perquè en l’àmbit de districte és una de les poques coses en què hi ha un consens, 
que falten equipaments.  
 
Amb relació al pla d’usos, dir que nosaltres no és que hi estiguem d’acord sinó que 
hem fet diverses iniciatives en aquest mandat amb relació a un pla d’usos a Sant 
Antoni. El desembre vam proposar-ho a la Comissió d’Urbanisme i es va perdre. Per 
tant, no ens en vam alegrar quan la vam perdre però, en tot cas, ens alegrem que 
finalment s’hagi tirat endavant.  
 
També, sense deixar Sant Antoni, vull comentar el nostre vot favorable finalment al 
PEUAT, que preveu que gran part del barri sigui zona de decreixement. I també 
destacar l’augment del nombre d’inspectors, que anava molt lligat a les nostres 
condicions per aprovar el Pla especial d’allotjaments turístics, que en dos anys 
passarà de 40 persones dedicades a la inspecció i la visualització, molt especialment 
en el cas dels habitatges d’ús turístic, a 110 persones dedicades a la inspecció i 
visualització d’aquest tipus d’activitats. Per tant, dir que això va ser una reivindicació 
especial del nostre grup també per aprovar aquest pla, que segurament és un dels 
més importants de la legislatura.  
 
També comentar que faran falta moltes més mesures. També podríem incloure, per 
exemple, una ordenança municipal que ordenés... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Cuscó, se li ha acabat el temps.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
D’acord, gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula, en nom del Grup Municipal PDeCAT-Unió-Demòcrates, el seu 
conseller portaveu, el Sr. Joan Rodríguez.  
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Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Bona tarda a tothom. Gràcies, regidora, pel seu informe, que passo a comentar.  
 
El seu és un informe que bàsicament consta de dos apartats, o jo em centraré en dos 
apartats. Podríem parlar d’un apartat de bones notícies, i m’agrada reconèixer-les, i un 
apartat de bones intencions, que també voldré comentar.  
 
Bones notícies: la Model. La Model és una bona notícia per al districte, el tancament 
de la Model per a l’Eixample, per a l’Esquerra de l’Eixample, i és una notícia de la qual 
estem molt satisfets perquè també ens en sentim part activa, d’aquest tancament. I 
ens en sentim part activa per tres motius.  
 
Primer, perquè en el mandat passat nosaltres ja vam arribar a un acord amb la 
Generalitat per fer el tancament de la Model. Era un acord que era el que era en aquell 
moment, era factible i era viable fer-lo, i bastant-se en allò es va enderrocar, per 
exemple, la cantonada Rosselló-Entença on ara es vol ubicar una escola. Per tant, ja 
s’havia arribat a un acord que ara s’ha volgut modificar. Ens sembla correcte, però 
nosaltres ja havíem fet gestions per tancar-la.  
 
Segon, perquè d’acord amb aquell acord, ara és possible tancar la Model el mes de 
juny. Partint de la base que va ser al llarg d’aquell període, del 2012 al 2015, quan es 
va reduir, per exemple, un 43% el nombre de presos interns. Per tant, si ara es pot 
tancar la Model el mes de juny també és perquè hi ha una feina que ve de lluny, que 
considerem que ha sigut bàsica perquè ara, efectivament, es pugui tancar.  
 
Dit això, una consideració després de les felicitacions. Si tenir la Model oberta podia 
ser un problema, tenir-la tancada seria un pecat. Per tant, crec que tots plegats ens 
hem de posar les piles per posar-nos a treballar i fer realitat els equipaments que han 
d’anar a la Model.  
 
Bones intencions. Aquí em centraré en l’apartat d’oferta educativa que ha fet vostè. Ha 
parlat d’Eixample 1, Eixample 2, les tres escoles, etcètera. Regidora, vostè reconeix 
aquest document? És el Pla d’equipaments educatius de Barcelona 2008-2011. És un 
pla que es va aprovar quan vostè era regidora d’Educació de la ciutat de Barcelona, i 
que preveia, en el cas de l’Eixample, tres escoles: l’Escola dels Encants, l’institut 
Angeleta Ferrer i l’institut Viladomat. 2008-2011. Quan nosaltres vam arribar el 2011, 
sap què ens vam trobar pel que fa a això? Res. De l’institut Viladomat no hi havia res, 
Angeleta Ferrer no hi era, i l’Escola dels Encants estava en barracons. I ens va tocar a 
nosaltres fer això. I vam fer l’Escola dels Encants. I això es va repetir en altres 
districtes, on també es van preveure escoles que no existien i que no es van fer. Parlo 
de l’Escola Univers, parlo de l’Escola Mediterrània, parlo d’altres escoles, la 
Maquinista, etcètera.  
 
Per tant, què li demano pel que fa a això? Concreció. És a dir, anunciar escoles i obrir-
les en barracons en llocs provisionals no condueix a res. És una patada endavant 
respecte a un tema que després genera frustració. Jo li demano que concretem 
ubicacions definitives i que concretem calendaris de trasllat, d’eliminació d’aquests 
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barracons que ara obrirem i que traslladarem a ubicacions definitives. Perquè, 
regidora, de bones intencions no dubto que vostè en tingui, però l’infern n’és ple. Per 
tant, li demano que fem un pas més, com deien altres companys consellers, i que 
concretem una mica quin futur tenim en aquest camp.  
 
Ja li he dit una cosa bona, li he fet una crítica, i ara li faria una pregunta. S’ha dit també 
abans, aquesta setmana hem tingut coneixement que l’Ajuntament ha fet un superàvit 
de 100 milions d’euros, 97,5, abans que m’esmeni. Jo voldria recordar-li algunes coses 
que ens van dir a nosaltres quan havíem fet superàvits de 19. Ens van dir que érem 
l’Ajuntament més ric amb la gent més pobra, que els diners havien d’estar als barris i 
no als bancs, etcètera. Jo no faré tot això, però sí que li vull preguntar, atès que tenen 
un superàvit de 97,5 milions d’euros, quina capacitat creu que té vostè des del Districte 
per aconseguir alguns d’aquests diners per fer equipaments a l’Eixample. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula la regidora. Té tres minuts, no sé si podrà respondre a tot. En tot cas, 
també li dic que si li falta un minut, l’hi cedeixo gustosament, regidora.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Molt amable, presidenta.  
 
Començaré pel final. Reconec, conseller, aquest document i també li diré: mandat 
2007-2011, centres educatius nous a Barcelona, deu. Va ser el meu mandat com a 
regidora d’Educació, a part de les escoles bressol. 2011-2015, mandat de CiU, un únic 
centre educatiu, institut Viladomat, obert el 2015 en mòduls provisionals al carrer 
Calàbria. Perdó, i tornar enrere la licitació que ja s’havia fet de l’institut Angeleta 
Ferrer. Per tant, ho conec. Està bé tenir bones intencions, perquè penso que és el 
primer pas per fer les coses. Jo no sé si vostè no tenien ni les intencions, però li puc 
ben assegurar que les dades que li he donat són correctes.  
 
La nostra prioritat, ho hem dit, és l’educació. Per tant, ens trobem amb aquesta 
mancança d’espais i el que hem volgut fer és acudir a la suspensió d’aquests 
equipaments privats. La suspensió per a nosaltres no és un fi, segurament altres grups 
posen molt èmfasi en la suspensió, però per a nosaltres la suspensió és simplement 
parar un moment per, en el cas dels equipaments, veure quins d’aquests equipaments 
podem adquirir i posar al servei de les necessitats que tenim.  
 
En aquest sentit, el superàvit que efectivament s’ha generat aquest any, no podem 
negar que aquest superàvit existeix, però ens pot servir justament per a l’adquisició 
d’aquests equipaments als quals fèiem esment. Per tant, és complementari, és a dir, 
aturem que tirin endavant equipaments privats i durant aquest moment que estan 
aturats, veiem si els podem adquirir amb els diners que s’han generat pel superàvit. 
Pensem que és una bona manera d’utilitzar aquest superàvit i vull pensar que des del 
Districte de l’Eixample tindrem aquesta capacitat per aconseguir adquirir aquests 
espais que, insisteixo... al principi em demanaven quines necessitats tenim, doncs en 
tenim moltíssimes. Qualsevol que s’hagi dedicat a la política municipal al nostre 
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districte no dubta que tenim moltíssimes necessitats i no aturem sense més, aturem 
perquè tenim clar que darrere hi ha alguna necessitat per complir.  
 
Pel que fa a la presó Model, estic molt contenta que tots ens congratulem, i crec que a 
part de congratular-nos hem de ser capaços de tirar cap endavant el futur perquè 
aquesta presó, efectivament... primer, que no es degradi l’espai a partir del moment en 
què es buidi aquesta presó. Per tant, crec que haurem de fer una primera part que 
serà obrir aquesta presó, segurament per organitzar visites o per aconseguir que la 
ciutadania se la vagi fent seva, al mateix temps que anem planificant què fer. Primer 
ens hem de posar d’acord sobre quines coses fer, ha de ser un procés relativament 
ràpid. I segon, també haurem de buscar els diners i els recursos per anar construint els 
nous equipaments allí dins. Evidentment, hi ha d’anar una escola, que pot ser l’Escola 
Entença. Bé, la que hi ha d’anar segur és la que està al costat de la Model, i després 
pel que fa a l’Escola Entença, si no trobem una altra ubicació, pot anar també dins la 
presó Model. En tot cas, ja veurem de cara al futur quines són les ubicacions 
definitives que hem de trobar als centres, que considero que és una prioritat.  
 
Hi ha hagut moltes intervencions al voltant de Sant Antoni. Efectivament, Sant Antoni 
està de moda a la ciutat de Barcelona i està de moda perquè ben aviat tindrà un 
mercat importantíssim, el millor mercat de la ciutat, segurament, i aquest mercat és 
moltes coses.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidora, ha emprat quatre minuts, n’hi he donat un, hauria d’anar acabant, si us plau.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Doncs simplement, respecte a Sant Antoni dir que, efectivament, hem d’aconseguir 
que tinguem un equilibri no només dels usos comercials sinó també dels usos veïnals. 
És a dir, equilibrar al màxim que hi hagi una bona convivència en aquell entorn.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora.  
 
Té la paraula ara el conseller Óscar Zayas. Li queda un minut i mig.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo penso que hi ha temes en els quals la gent, els ciutadans, ens demanen una 
implicació important i que no hi hagi diferències. Nosaltres donem un vot positiu pel 
que fa al tema de les tres escoles que vostès van anunciar, pensem que és un vot 
positiu, i quedem en espera de la concreció, de què es farà, com es determinarà i com 
acabaran aquests barracons, que no ens entusiasmen, però ja li dic que li donem 
aquest vot positiu d’inici.  
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Per des, la Model per a nosaltres també és un punt positiu. 
 
Pel que fa a la resta, el tema de les moratòries, que penso que és molt important 
perquè és la base del seu mandat, i vostès com a PSC han assumit les tesis sobretot 
de l’alcaldessa Colau i del partit de BC, per tant, he de fer un pack amb tots dos, penso 
que hi ha improvisació, penso que hi ha una manca de lideratge, que sobretot hi ha 
una manca de projecte de Barcelona, de projecte de districte. Ho sento, no pot venir a 
dir: «Ja veurem quines necessitats», jo no sóc membre del Govern, puc intuir les 
necessitats d’aquest districte, però vostès com a directius, com a regidors d’aquest 
districte, han de dir com s’utilitzaran aquests locals. Què es farà? Gent gran? Es faran 
col·legis? Es farà un centre cívic o un casal? El que sigui. Perdoni, és una inconcreció i 
no és adequat, en aquest tema.  
 
I hi ha una manca d’idees per enfrontar-se al turisme. És una política en contra del 
turisme, i totes les polítiques en contra són negatives.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ha clavat el temps, un minut i mig. Gràcies.  
 
Té la paraula, pel Grup de Cs, la consellera Jiménez de Parga. Li queden 30 segons, 
consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Mi grupo no es que esté en contra de la suspensión de licencias, como ha dicho el 
señor de la CUP. No es así. Estamos de acuerdo, pero siempre que esto tenga una 
base, que se tenga claro lo que se quiere hacer en esos solares. Porque esos solares 
son de unos señores, o de unas entidades privadas, que también tienen unos 
derechos y de pronto se les paraliza. No estamos en contra de eso, estamos en contra 
de la manera de hacerlo. Si se sabe a qué se quiere dedicar cada solar, qué se va a 
hacer en cada uno de ellos, cuánto va a costar, estamos absolutamente de acuerdo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
La CUP ha esgotat el temps en el primer torn. 
 
ERC també ha esgotat el temps en el primer torn.  
 
Al Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates li queda un minut. Conseller Rodríguez, té la 
paraula.  
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Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Regidora, no em faci trampes. Vostè diu: «Deu centres durant el meu mandat i un 
centre en el seu». No. Deu centres serien a tota la ciutat. Llavors no digui que un 
centre en el nostre mandat, no digui Viladomat, compti tots els que vam fer a tota la 
ciutat.  
 
Si ho sap, menteix. Vostè sap que vam fer l’Escola Univers, que vam fer l’Escola 
Mediterrània, que l’Escola dels Encants la van inaugurar vostès però la vam fer 
nosaltres... I vostè sap... és igual. Vostè ho sap i és greu que menteixi.  
 
Respecte al superàvit, regidora, li desitjo sort. Li desitjo sort perquè el seu govern està 
dient que s’ha de destinar el superàvit a reforçar la liquiditat municipal. Vol dir que no 
anirà a inversions, anirà a gestionar les tensions de tresoreria que estan generant les 
seves males pràctiques i la seva manca de planificació a l’hora de governar aquesta 
ciutat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
També ha clavat el temps. Això és una meravella.  
 
Doncs passem al proper...  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Perdó, puc dir una cosa sobre les escoles? Molt breu.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidora, ja li he cedit abans un minut. Si és molt breu vol dir 30 segons.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Aquestes escoles a les quals fa esment el conseller, ells van fer els edificis definitius, 
però una escola es compta quan es posa en funcionament, encara que siguin mòduls 
provisionals, i ells no en van obrir cap.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Si us plau, els dos han esgotat el temps.  
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Passem al proper punt de l’ordre del dia, que és una mesura de govern: actuacions 
estratègiques al barri de Sant Antoni. La presenta la consellera Eulàlia Corbella.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E):  
 
Gràcies, presidenta.  
 
Quants minuts tinc?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Quatre.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
La meva intervenció serà per emmarcar per quins motius fem aquesta mesura de 
govern i destacar algunes de les actuacions que tenen més calat.  
 
Aquesta mesura de govern sorgeix de la voluntat de posar una mica sota un mateix 
marc, o d’agrupar, un seguit d’actuacions que es volen dur a terme o que ja s’estan 
duent a terme al barri de Sant Antoni i que pivoten bastant al voltant de les millores 
que tindrà el barri els propers mesos. No arriba a ser un pla de barri, encara no estem 
en aquest punt, però sí que dona una congruència a tot aquest seguit d’actuacions.  
 
Com bé sabem, el barri està vivint moltíssims canvis, alguns són fruit de l’acció 
municipal, ens referim al mercat, la remodelació, la seva propera obertura, els canvis 
que portarà això també a escala urbanística, o als canvis que es despendran de la 
implementació de la superilla i tot el tema de la mobilitat, que també canvia. D’altres, 
però, són fruit de factors externs, com una pressió gentrificadora que estem vivint al 
barri —l’hem comentat una mica per sobre. Hi ha una creixent activitat turística, que en 
ella mateixa no és dolenta, com deia el Sr. Zayas, però que té algunes conseqüències 
que sí que ens estan tocant bastant la manera que tenim de viure el barri. Estan 
augmentant els preus de lloguer, tant dels locals comercials com dels habitatges, per 
tant, fem patir el petit comerç i alhora expulsem també veïns i veïnes. Pel que fa als 
habitatges, s’estan fent usos especulatius, inversors que compren finques senceres 
per fer-hi habitatges d’ús turístic, hi ha molts HUT. I també hi ha una proliferació, que 
l’hem comentat ara a abastament, bastant desmesurada, d’establiments de 
restauració. Això provoca un monocultiu comercial que va en detriment d’allò que és 
molt característic de Sant Antoni, que és justament una diversitat molt gran pel que fa 
al comerç.  
 
Pel que fa a aquest últim punt, ja hem parlat de la suspensió de llicències. Es farà al 
voltant del mercat, 19 illes, sense comptar la del mercat que va a part pel que fa a les 
regulacions. I, com hem dit, pretenem protegir el radi d’influència d’aquest mercat, que 
esperem que sigui el centre econòmic i també veïnal i comunitari del barri, i no volem 
que esdevingui un caramel turístic que canviï encara més les dinàmiques 
socioeconòmiques de Sant Antoni.  
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Per a aquest Ajuntament seria molt irresponsable impulsar intervencions de millora 
urbanística sense establir un marc regulador dels usos perquè acabin complint la seva 
funció, que és millorar la vida dels veïns i veïnes, no empitjorar-la o no dificultar-la. Per 
això no només impulsarem aquesta moratòria que hem estat comentant pel que fa a 
llicències d’activitats de restauració i altres turístiques, i el pla d’usos que ho 
acompanyarà, sinó que creiem que a més cal dotar de moltes altres actuacions 
estratègiques que abordin altres temes o altres àmbits.  
 
Per això hem presentat aquesta mesura de govern que està dividida en quatre àmbits, 
i els comentem ara una mica per sobre.  
 
El primer de tots és l’àmbit d’espai públic. L’objectiu és que l’espai públic sigui d’ús 
públic, com la paraula diu. I tres mesures o actuacions que podem destacar són: la 
primera, la pacificació dels carrers Tamarit i Borrell, d’això en vam parlar fa molts 
mesos, tothom hi està molt d’acord. L’hem anomenat «supercruïlla» i portarà canvis 
que ara, justament, en un procés participatiu s’estan treballant, on hi ha comerciants, 
hi ha veïns, hi ha gent gran, hi ha gent jove. Una altra seria la definició, també 
participada amb el veïnat de Sant Antoni i també Ciutat Vella, de la ronda de Sant 
Antoni, n’hem parlat molts cops i començarà també aquest 2017. I una altra seria la 
regulació de vetlladors i terrasses als espais guanyats a l’entorn del mercat, per 
assegurar que aquest espai públic fos, com dèiem, d’ús públic. N’hi ha més, les podeu 
anar mirant, però destacaria les més importants o les que tenen més impacte.  
 
Un segon àmbit és el de comerç i promoció econòmica. Aquí, com dèiem, volem evitar 
aquest monocultiu i garantir la diversitat comercial. També volem donar un impuls al 
petit comerç, sempre se’ls ha de donar suport. Podem destacar que s’està fent un pla 
estratègic comercial a Sant Antoni, s’està treballant, estan en fase... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Corbella, ha esgotat el temps.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
No m’ho puc creure.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, quatre minuts i vuit segons.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Em sap molt de greu. És molt interessant, llegiu-la. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera.  
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En aquest punt de l’ordre del dia han demanat la paraula dues persones. En primer 
lloc, el Sr. Joan Bordetes, de l’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni. Té un 
temps d’intervenció de dos minuts, com la resta de grups polítics.  
 
 
Sr. Joan Bordetes (Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni): 
 
Potser m’allargo una mica més perquè el que he de traslladar és important.  
 
Jo els trasllado el que la Junta de l’Associació de Veïns vol fer arribar. Són 25 
persones voluntàries i 700 socis que ens donen confiança.  
 
El que volem fer arribar és que el que li passa al barri, d’una manera o d’una altra, no 
és diferent del que passa a altres barris de Barcelona, i entenem que el barri reflecteix 
com està la societat. I a la societat, en aquests moments, entenem que molts dels 
factors que passen és per la globalització i la concentració del poder econòmic en 
poques mans. I això afecta tots els àmbits dels quals parlarem avui.  
 
Diem això perquè el que volem per al nostre barri també ho volem per als altres barris. 
En tot cas, no volem que les mesures repercuteixin malament als entorns, i això és 
important.  
 
Estem d’acord que la mesura de govern pot ajudar a rellançar el barri, i alguns dels 
punts que manifesta la mesura de govern corresponen a un manifest que volem fer. 
Què volem dir? Volem dir dues coses. Ens agafarem al tema de l’habitatge i el turisme 
i també al tema comercial, són les qüestions que ens amoïnen més.  
 
Pel que fa al tema de l’habitatge, el turisme posa en evidència una cosa, ja la va posar 
abans en evidència la crisi. I aquesta cosa que posa en evidència és la manca 
d’habitatge públic que s’hauria d’haver fet en època de vaques grosses i no es va fer. 
Per tant, no podem corregir una qüestió quan no tenim oferta pública per a un dret 
bàsic, que és l’habitatge. En el mateix sentit, del comerç, què ens preocupa? Ens 
preocupa que la parada de llicències, que ens sembla que pot ser correcta en aquests 
moments per aquesta qüestió, no solucionarà la barrera d’entrada, que és obrir un 
local, perquè el sistema global permet amb molta facturació i poc marge tenir un poder 
econòmic que fa que les franquícies apareguin. Si no podem trobar vies de 
finançament que ajudin gent que és emprenedora a entrar, sí que regularem el tema 
d’usos, de tipus de comerç, però no el fet que la gent que no té feina i vol pugui 
accedir-hi, perquè la barrera és molt alta, per tant, s’han de compensar.  
 
També som conscients que no només l’Ajuntament ens pot ajudar, sinó que haurem 
d’anar a altres administracions, si ens han d’ajudar amb finançament o amb altres 
coses. Sí que us demano a tots, estic davant la representació dels vots dels ciutadans 
del districte... cada un dels ciutadans us han votat pensant que arreglareu la vida. Al 
barri, a part del turisme i d’això, hi ha gent que no té feina, que li apugen el lloguer o 
que té precarietat. Estem demanant uns mínims, que la gent pugui tenir el futur amb 
una mica més de tranquil·litat, i que el seu sou sigui una mica millor. I em demanen 
que us digui que us poseu d’acord, perquè si pel que fa a aquesta mesura de govern 
no us poseu d’acord, al cap de dos anys en vindrà una altra, i ens hem de posar a 
treballar per aconseguir que això en tres o quatre anys doni fruit. Per tant, us 
demanem... 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Joan Bordetes (Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni): 
 
Doncs acabo. He traslladat el que havia de dir.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
En aquest punt també ha demanat la paraula el Sr. Vicenç Gasca, president de Sant 
Antoni Comerç.  
 
 
Sr. Vicenç Gasca (Sant Antoni Comerç): 
 
Moltes gràcies.  
 
Els botiguers tenim quatre minuts? No, no? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Els botiguers tindran el mateix temps que han tingut els veïns, que la presidència els 
ha donat un minut llarg més del que tocava.  
 
 
Sr. Vicenç Gasca (Sant Antoni Comerç): 
 
Doncs no perdem el temps.  
 
Des de Sant Antoni Comerç, que és l’organització que agrupa els botiguers, el mercat, 
els encants i el dominical, veiem amb bons ulls aquesta mesura que s’ha pres de 
paralització de llicències. Estem a favor que es pugui fer un pla d’usos i que aquest pla 
d’usos equilibri tota l’oferta que hi ha a Sant Antoni. Sempre hem dit que el mix 
comercial de Sant Antoni és un mix important, és un mix que el fa atractiu. No és un 
barri clònic, no és el mateix que altres barris que veuen les mateixes botigues. Sant 
Antoni té aquesta diversitat, i nosaltres volem que aquesta diversitat amb aquest pla 
d’usos es mantingui i es pugui fer.  
 
Aniré pel tema de la moratòria que hi ha. Les llicències que ara hi ha pendents de 
tràmit, entrades abans de la moratòria, que es puguin tramitar, que suposo que deu 
ser així, a menys que hi hagi defectes de forma importants, però si són llicències 
normals, que es puguin donar com es va fer amb els hotels, que també hi havia una 
moratòria però els que havien presentat abans la sol·licitud, no entraven en aquesta 
moratòria. Voldríem que amb el comerç de Sant Antoni passés igual.  
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Un altre tema que hi ha important són les botigues que per edat o pel que sigui es 
vulguin traspassar, si estan afectades per aquesta moratòria, que també tinguin dret a 
traspàs. Per a molta gent és una reserva per al dia de la seva jubilació. Demanem si 
això es pot incloure.  
 
Un tema importantíssim. Nosaltres, d’estudis i plans estratègics, en portem fets... 
nosaltres com a Sant Antoni Comerç vam néixer el 1992. Des d’aquell moment s’han 
fet estudis i plans estratègics i ara, des del Districte, se n’està fent un altre. Quan diem: 
«Anem a mirar la ronda Sant Antoni», que posa en el text, escolta, el que hem de fer 
entre tots és urbanitzar la ronda Sant Antoni quan el mercat se’n vagi i es traslladi. 
Obro parèntesi, que ha de ser també amb les obres de l’entorn acabades i amb un 
temps suficient perquè s’adaptin al nou espai i a les noves infraestructures que hi 
haurà, i en un temps dins la forquilla que es va dir, de la Mercè al Pilar, i amb tot fet, i 
el trasllat definitiu dels encants exteriors i del dominical, i quan tot això estigui fet i 
s’inauguri el mercat, en aquell mateix moment les carpes que hi ha al carrer Urgell que 
es desmuntin i pel que fa a la Ronda Sant Antoni, que és el que deia la consellera, no 
volem una urbanització provisional sinó que en voldríem una definitiva. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Gasca, ens interessa molt el que està dient.  
 
 
Sr. Vicenç Gasca (Sant Antoni Comerç): 
 
3:23.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, en tenia dos. Acabi, si us plau, al més aviat possible.  
 
 
Sr. Vicenç Gasca (Sant Antoni Comerç): 
 
Bàsicament això, el pla d’usos, bé, i les obres, també. I sobretot estem treballant molt 
amb el Sr. Magrinyà pel que fa a la supercruïlla. Nosaltres no volem superilles, per les 
connotacions negatives que té això al Poblenou, volem que sigui un barri atractiu i que 
la gent vingui, i que no hi posem impediments. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sr. Gasca.  
 
Ara té la paraula, pel PP, el conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Gràcies, presidenta.  
 
Felicitar la consellera per l’informe, tot i que hi ha algunes coses que no compartim. 
Podem estar d’acord en la filosofia o la diagnosi, però pensem que les mesures o les 
solucions són unes altres, o que poden passar per unes altres que no necessàriament 
són les que estan recollides aquí.  
 
La nostra disposició, evidentment, és negociar, dins la nostra representativitat, i parlar 
d’aquest tema. Ho entenem com un punt de partida, evidentment no com una finalitat.  
 
Jo penso que, pel que fa a la forma, em sobta, i torno a repetir el que he dit abans, 
potser estic equivocat, però primer s’ha de fer el plantejament i després s’adapta a les 
mesures i als instruments necessaris. I es fa aquesta mesura quan hi ha coses que ja 
han començat, quan hi ha coses —i a més ho diu la mesura de govern— que ja s’han 
fet. És a dir, que aquesta mesura de govern es pensa a posteriori de mesures que ja 
afecten directament Sant Antoni. Aquesta situació o aquest timing nosaltres no 
l’acabem d’entendre.  
 
Pel que fa al tema del famós PEUAT i de la pressió del turisme, vostès encara no han 
fet la reflexió. El PEUAT, no perquè parli d’aquest en concret, però és important per 
Sant Antoni pel tema de la pressió turística, abans que s’aprovés definitivament feia un 
any i mig que teníem suspensió de llicències, i en aquest any i mig els preus del 
lloguer —perquè el tema de l’habitatge és un tema important dins aquesta mesura— 
han pujat a tot Barcelona i singularment als barris on es deia que aquesta pressió... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, un moment, si us plau.  
 
Com que he donat tres minuts als representants del comerç i dels veïns, per ser justa, 
he de donar també un minut més als grups. Per tant, té dos minuts. Li queda un minut.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
L’hi agraeixo, presidenta.  
 
Aquesta reflexió vostès no l’han fet. Quan hi ha hagut suspensió de llicències, els 
preus del lloguer han pujat a Barcelona, i més als barris més turístics. I em limito a 
deixar aquí aquesta reflexió, perquè vostès no la volen veure i això és important per 
després tractar els problemes de veritat.  
 
I pel que fa al tema de les suspensions i el pla d’usos de Sant Antoni, vostès poden 
suspendre, nosaltres no estem d’acord amb les suspensions, evidentment, però és 
una qüestió ideològica, però vostès han d’oferir una alternativa, lligant-ho amb el que 
deia ell de les possibilitats dels autònoms, de gent que està a l’atur al districte, però 
vostès han de donar una alternativa. No poden dir: «Tanquem». Qui treballa a la 
gelateria que vostès no deixen posar, o a l’orxateria que vostès no volen posar? Hi 
treballarà una persona que visqui allà o un altre treballador de Barcelona o dels afores 
de Barcelona. Vostès han de donar una alternativa econòmica al turisme si vostès 
pensen que això perjudica la ciutat o Sant Antoni.  



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

27 
 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, ara sí que se li ha acabat el temps.  
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga, també per tres minuts.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
A nosotros también nos parece bien esta medida de gobierno, aunque también 
tenemos alguna pega que ponerle.  
 
Hablan ustedes de realizar una urbanización provisional de la ronda. ¿Por qué tiene 
que ser provisional? Yo digo que la pueden ustedes hacer definitiva, porque es que 
todo está así siempre un poco en el aire, parece que nada queda bien concretado.  
 
Respecto al tema de restringir el espacio de las terrazas, espero que el espacio que 
ustedes quieren destinar al uso público no se convierta en un aparcamiento gigante de 
motos, porque todo acaba así, quitan ustedes terrazas y sillas y ponen motos encima 
de las aceras. Espero que no pongan ahí todas las motos de todo el barrio en fila.  
 
Nos parece bien, también, en cuanto al tema de la vivienda, la medida de expropiación 
temporal de viviendas vacías de entidades financieras para destinarlas a vivienda 
social, y también que se ofrezca alquiler social a las familias vulnerables. También, 
como ha dicho mi compañero, es cierto que ha subido muchísimo el precio del alquiler 
justamente cuando ustedes paralizaron las licencias. El alquiler está subiendo en toda 
Barcelona de una manera totalmente desmedida, y supongo que algo tendrán ustedes 
que hacer al respecto.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara té la paraula, pel Grup de la CUP, el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola a tots i totes.  
 
Des de la CUP volem felicitar per aquesta primera proposta feta, no deixen de ser 
estrictament d’entrada mesures de govern, per tant, crec que les mesures de govern, 
amb la reflexió que havia fet anteriorment, caldria lligar-les amb el futur pla de barri, 
que fos un pla participatiu que més enllà del Govern s’obrís i fos una proposta que 
durés més enllà del govern de torn que hi pogués haver en aquest districte, perquè al 
final passen dos anys i tot això passa molt ràpid.  
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Veient algunes intervencions, tenia aquí algunes dades, no estem parlant de qualsevol 
lloc. A Sant Antoni ha aparegut, transcendint l’associació de veïns, d’un temps ençà, la 
plataforma Fem Sant Antoni, amb grups que han crescut com l’espuma sobre 
problemes reals del barri de Sant Antoni. Ha sortit en alguns llocs que ha pujat el 
lloguer a tota la ciutat, però hi ha gent que està marxant del barri de Sant Antoni per 
anar a viure al districte de les Corts perquè els lloguers li surten més gratuïts, i això és 
una transformació brutal que fa pensar que aquesta proposta calia tenir-la present i 
anava tard.  
 
A partir d’aquí, segurament veient alguns arguments de qui treballarà a la gelateria de 
torn, és important veure com hem arribat fins aquí. Sí que diria que cal conèixer una 
mica més el mapeig, és a dir, com ha canviat el teixit comercial, quins nous usos tenen 
els comerços i quines franquícies s’estan instal·lant al barri, com podríem parlar del 
Poble-sec o podríem parlar del districte de Ciutat Vella. Però no està passant res que 
no coneguem, com actua el capitalisme en determinat moment, que és la gentrificació i 
és un procés perfectament pautat per una sèrie de gent per transformar d’una manera 
brutal un entorn i qui primer pateix és el veïnat, sobretot el que estigui de lloguer.  
 
Segurament, veient algunes intervencions, que d’altra banda no m’estranyen, tota 
pedagogia és poca i és un fet que el veïnat comença a treballar en aquest àmbit, més 
enllà del que estigui fent el Govern, que no fa més que respondre a algunes de les 
qüestions que s’estan demanant.  
 
Per tant, caldrien més dades, segurament mesures valentes, a les parts d’habitatge 
que m’estava mirant ara surten mesures valentes, també sabem que són mesures que 
quan parlem d’expropiacions, usdefruits, suspensions de llicències temporals, la 
derechona sempre s’espanta una mica, però és a partir d’aquí cap on s’ha de poder 
treballar i revertir aquesta qüestió perquè a dia d’avui per a molts veïns i veïnes de 
Sant Antoni... una companya que obria el diari El Periódico fa poc, que devíeu veure 
tots perquè va sortir un dia als mitjans, és una veïna que se n’ha d’anar a Sants 
perquè al pis compartit de lloguer li apugen una barbaritat el lloguer. I això és un fet, i, 
per tant, a partir d’aquestes mesures, ha de ser prioritat absoluta del Districte i que 
transcendeixi estrictament en uns quants carrers. I apostar, segurament... aquí surt 
menys, també veurem en què queda la implantació del PEUAT, les xifres de Fem Sant 
Antoni són espectaculars: 560 pisos turístics a dia d’avui regularitzats i 900 ofertes de 
pisos diferents per Airbnb. Són dades reals en un barri de 40.000 habitants, per no 
parlar dels 12 hotels, 18 hostals i albergs, 22 agències immobiliàries, han tancat 
comerços, no apareixen gelateries, apareixen agències immobiliàries que havien 
tancat fa uns anys.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Bujons, ha esgotat el temps.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Per tant, és un aspecte a seguir tenint en compte. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula per ERC el conseller Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM):  
 
Gràcies, presidenta.  
 
En primer lloc, agrair la mesura de govern i que el Govern informi sobre quines són les 
accions estratègiques o menys estratègiques pel que fa al barri de Sant Antoni. De fet, 
és una de les qüestions que vam demanar quan es va presentar el PAD, que es 
calendaritzés, i aquí hi ha un calendari. Per tant, quan la resta de barris també ho 
puguin tenir a punt, agrairem poder tenir aquesta informació.  
 
Pel que fa al pla d’usos, ja ho he comentat abans. Nosaltres fa mesos vam proposar 
que calia plantejar algun tipus de mesura perquè hi havia una tempesta perfecta. 
D’una banda, teníem suspensions de llicències als barris més propers, Ciutat Vella no 
fa gaire també s’hi ha sumat; tenim la inauguració del nou mercat, que també serà un 
nou reclam, probablement serà el gran reclam i la gran fita del mandat al barri de Sant 
Antoni; i també tenim que hi ha pensada una superilla, o una supercruïlla, o com li 
vulguem dir, i això també fa que hi hagi més zones per a vianants i, per tant, 
s’afavoreixi que certes activitats de restauració proliferin més fàcilment. Per tant, en 
aquest sentit, celebrar que es planifiqui el pla d’usos.  
 
Només fer un apunt per dir que és veritat, que hi ha moltíssim turisme a tota la ciutat i 
també a Sant Antoni, però també dir que hi ha molta gent de la ciutat que va allà. Jo, 
per exemple, vaig a sopar a Sant Antoni i no sóc de Sant Antoni. Per tant, per això era 
necessari també... per exemple, al carrer Enric Granados hi ha molta gent que no és 
turista i que hi va a sopar. Al final, no només és perquè ve gent de fora, sinó que 
nosaltres mateixos a vegades tendim a concentrar activitats i això s’ha de poder 
regular d’alguna manera.  
 
I pel que fa a la superilla, em sumar a la precaució d’alguna intervenció, com la de 
Sant Antoni Comerç. Anem amb compte, fem-ho bé, no només participem sinó també 
dediquem-hi un pressupost, tenim la mala experiència del Poblenou, i convertim la 
supercruïlla o la superilla, o totes les actuacions en matèria de mobilitat i espai públic 
que es facin a Sant Antoni, en una bona acció per part de l’Ajuntament. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Ara té la paraula, pel Grup Municipal PDeCAT-Unió-Demòcrates, el conseller 
Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
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Una mica ja s’ha dit pràcticament tot. Jo vull agrair la presentació de la mesura a la 
consellera Corbella. Crec, com s’ha dit, que de les mesures que s’han anat presentant 
al llarg d’aquest mandat és la més solvent i rigorosa a escala tècnica. Hi ha coses 
calendaritzades, és clar, blanc sobre negre, i, per tant, des d’aquest punt de vista 
voldria agrair l’esforç que s’ha fet.  
 
Dit això, com sempre, algunes crítiques, menors en aquest cas. Potser en la mesura hi 
trobem algun excés de coses que ja s’han de fer. Diu: «Aplicarem el PEUAT», és clar. 
«Aplicarem el Pla estratègic de la Guàrdia Urbana», sí, és clar. «Aplicarem el Pla de 
mobilitat», sí, és clar. A part d’això i d’algunes coses que ja s’han dit i amb les quals 
estic d’acord, com per exemple el fet que la urbanització que es faci de la ronda Sant 
Antoni crec que entre tots estem a temps que l’encarem o la visualitzem com una 
urbanització definitiva, per evitar... penso que els veïns de la ronda ja han tingut les 
carpes allà el suficient temps en una situació de provisionalitat com perquè ara els 
obsequiem amb una nova provisionalitat més llarga. Jo crec que podem fer l’esforç 
que la urbanització que es faci sigui ja definitiva.  
 
Més enllà d’això, dir-los que és veritat que el barri de Sant Antoni té molts problemes. 
A mi no m’agrada parlar de problemes, tot i que són problemes, prefereixo enfocar-ho 
com a reptes, jo em sento més còmode parlant de reptes. Dir-los que nosaltres no 
farem demagògia, no anirem a incendiar el barri amb aquests problemes, perquè són 
problemes que té la gent, efectivament, pel que fa a l’habitatge, per l’increment de 
preus, etcètera. Per tant, a nosaltres no ens trobaran fent demagògia ni incendiant els 
barris. Ens hauria agradat trobar la mateixa actitud en altres moments i en altres barris 
de l’Eixample. Però, en tot cas, nosaltres no ho farem. I atès que potser tenim una 
mica més de temps del que esperava... no sé quant temps em queda, regidora.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
88 segons.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
És suficient per fer una reflexió més que faig sobre la marxa. Crec que tots plegats 
hauríem d’anar una mica amb compte a l’hora d’enfocar aquests temes, partint de la 
base que estem d’acord en el plantejament que es fa, però que el llegir no ens faci 
perdre l’escriure. És a dir, que s’obri el Mercat de Sant Antoni és una bona notícia, és 
una gran notícia per al barri. I a vegades tots plegats, per l’obsessió que hem de tenir 
per solucionar i mirar d’arreglar, etcètera, posem massa el focus en tot el que té de 
negatiu, o en tot el que ens planteja com a repte l’obertura del mercat. Jo he estat 
venedor del mercat, els meus pares tenen una parada i he despatxat allà, i la reforma 
del mercat era una il·lusió que es veia molt lluny, que ara arriba i es fa realitat gràcies 
a l’esforç de molta gent. Per tant, des de l’acord i des de l’acord d’aquesta necessitat... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, hauria d’anar acabant.  
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Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
...estiguem contents, també.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
El PP hauria esgotat el temps.  
 
A Cs, Sra. Jiménez de Parga, li queden 90 segons. Si en vol fer ús?  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Cuando ha dicho despectivamente «la derechona», no sé a quién se refería, espero 
que no fuera a mí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera.  
 
La CUP ha esgotat el seu temps.  
 
Al Grup Municipal d’ERC li queden 50 segons. Conseller, no? Molt bé.  
 
Doncs bé, hauríem acabat aquest punt i passaríem a la part decisòria amb les 
propostes d’acord. 
 
La primera: Informar de la modificació del Pla general metropolità per a l’ordenació de 
la plaça de les Glòries entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz, Independència 
i Consell de Cent, d’iniciativa municipal, d’acord amb el disposat a l’article 23 de la 
Carta municipal de Barcelona.  
 
Té la paraula el conseller Francesc Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Bàsicament és el desenvolupament final del projecte de Glòries amb totes les 
edificacions al seu voltant que s’han acabant adaptant, i ha exigit una petita 
modificació, que és el que ara es presenta.  
 
Aquest és l’informe d’aquesta mesura. Per tant, seria favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula, pel PP, el seu conseller, el Sr. Zayas.  
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sr. Magrinyà, vostè sempre tan optimista. Diu: «petita modificació», miri, dona per 
segura la instal·lació del tramvia. Hosti, no és una petita modificació, és gran 
modificació. Amb quin consens surt això de la modificació o la instal·lació... que ja és 
pràcticament com si fos gairebé el projecte executiu de la instal·lació del tramvia? 
 
Nosaltres ens hi abstindrem perquè vam presentar al·legacions, que encara no estan 
contestades, és veritat. Parlàvem del tema de la instal·lació del tramvia, quin consens 
es va recollir en aquesta modificació? No hi ha calendari sobre els 13 equipaments, els 
506 habitatges lliures, els altres 506 habitatges de protecció oficial, i els que es 
mantenien. Tampoc no hem rebut informació sobre el tema de la modificació de 
l’anomenada canòpia, que era la modificació que es va fer de la part verda de la plaça, 
vam preguntar en què consistia aquesta modificació, quin calendari tenia, quina 
inversió tenia, i demanàvem aquesta informació perquè en aquesta modificació no 
s’havia recollit.  
 
Per tant, nosaltres, si això es modifica en la versió definitiva i tenim una resposta 
adequada o correcta del que nosaltres pensem que és, modificarem el sentit del nostre 
vot. De moment, ens hi abstenim.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula per Cs la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros vamos a votar que sí a la modificación del Plan. Sin embargo, esperamos 
que el Gobierno tenga en cuenta algunas alegaciones de las asociaciones de vecinos, 
como las que piden una nueva disposición volumétrica, que se baje un poco la altura 
de la torre y se distribuya en otro sitio, nos parece bien.  
 
Aparte de eso, no compartimos que se restrinja el uso hotelero, porque no nos parece 
que esa zona esté especialmente saturada de hoteles, pero en general, le damos el sí 
al Plan.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula la CUP, conseller Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
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Aprofito que abans no he demanat la paraula per al·lusions, però pel que fa al que 
comentava la Paloma, derechona és un dir, m’ha sortit així, però en aquest cas valdria 
per a un partit que el dissabte és socialdemócrata i el diumenge se’n va a dormir així, 
pim-pam, sent de centro liberal o... 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Liberal progresista.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Exacte.  
 
Hi ha un grup de música basc, que es diu Lendakaris Muertos que deien: «soy de 
centro comercial». 
 
Dit això, pel que fa a la modificació, aquest és un tema que sobretot tracten els 
companys de l’altra banda de l’Eixample, de la Dreta de l’Eixample, també és un tema 
d’abast de ciutat. Nosaltres, com vam fer al Districte de Sant Martí, ens hi abstindrem. 
No veiem clares algunes qüestions de la reforma tal com està projectada, i a més, 
aquests tràmits no deixen de ser tràmits que preceptivament s’han de complir, i ens hi 
abstindrem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Bujons.  
 
Té la paraula ara, per ERC, el conseller Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC considerem que és d’extrema importància que Glòries es pugui acabar 
com més aviat millor i es pugui desenvolupar el projecte que hi ha previst.  
 
Valorem positivament que en el projecte es prevegi no enderrocar la Fàbrica dels 
Paraigües o es tingui en compte la singularitat del Rec Comtal i es recuperi el seu pas 
per la plaça. 
 
Tenint en compte les al·legacions que estem preparant amb relació a un intercanviador 
modal de busos i altres qüestions que han aparegut amb relació al tramvia, per 
exemple, de moment farem una abstenció amb la voluntat, òbviament, que aquest 
projecte tiri endavant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller Cuscó.  
 
Pel Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates):  
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres farem abstenció, també, una mica per coses que s’han anat dient. Nosaltres 
compartim el 90% o el 95% d’aquesta modificació del PGM: el tema del Rec Comtal, 
inclús la Casa dels Paraigües, moltes coses les compartim. I són totes aquelles coses 
que s’han anat pactant entre tots, com s’ha anat fent sempre amb el projecte de 
Glòries des del Compromís de Glòries.  
 
Vostès es deuen preguntar: «I per què s’abstenen?», doncs perquè hi ha una cosa que 
no s’ha pactat, que és el tema del tramvia. Aquesta modificació inclou, per la via 
unilateral, per allò de «oídas las partes, decreto», que per allà passa el tramvia. I com 
que això, d’entrada, nosaltres no ho veiem gaire bé, com és conegut, ens veiem 
obligats a abstenir-nos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el conseller del PSC, el Sr. Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpid.  
 
Nosaltres també informem favorablement. Votarem a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs aquesta proposta d’acord quedaria informada favorablement amb els vots a 
favor de Cs, BC i el PSC; i les abstencions del PP... 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Hi ha temps per contestar? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, perdó. 
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Volia fer un comentari, i a més a més hi ha els veïns.  
 
Escoltem primer els veïns?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, perfecte.  
 
Perdoni, Sr. Itxaso, me l’he oblidat. Em perdona? No sé si em perdona.  
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
Enguany farà deu anys del Compromís per Glòries, que és una mica el full de ruta que 
crec que ens ha guiat a tots els que hem intervingut al llarg de molts anys en aquesta 
gran transformació urbanística de la ciutat. 
 
El fet de la modificació ve perquè des de fa quatre o cinc anys s’han anat produint un 
seguit d’acords o de millores que han fet que el compromís s’hagi enriquit, i per això 
nosaltres creiem que és una modificació que s’ha d’aprovar. Tot i així, quan es va 
aprovar l’any 2008, nosaltres ja vam manifestar una discrepància amb les alçades de 
l’edificació a la banda de Cartagena-Diagonal. Veiem que no s’ha acabat de corregir i 
que, fins i tot, un límit que s’havia establert de planta baixa +18 per la torre encara ha 
empitjorat perquè donen una màxima alçada de planta baixa +19. Nosaltres hem 
tornat a mostrar, dins l’acord global, aquesta discrepància fonamental i pensem que 
s’ha de fer un esforç per solucionar-ho redistribuint en aquest entorn de Cartagena-
Diagonal aquestes alçades. I com que es pot millorar, demanem a tots que feu 
l’exercici de poder recollir aquesta reivindicació veïnal, que és la discrepància 
fonamental que nosaltres mantenim.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, Sr. Itxaso.  
 
Li demano disculpes per haver-me oblidat de cedir-li la paraula abans.  
 
Té la paraula el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Pel que fa al tema del tramvia, a vegades es confonen. Si hi ha una qualificació de 
cinc, que després es posi l’autobús o un tramvia es decidirà després, però la 
qualificació de la modificació no queda afectada per això. És un tema que em penso 
que és important entendre.  
 
I avui vinc, precisament, d’unes jornades internacionals que s’han organitzat sobre 
tramvia i ciutat, i els experts internacionals diuen que més aviat hauríem d’allargar els 
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tramvies per la capacitat perquè, evidentment, amb la capacitat d’un autobús no anem 
enlloc. Per tant, en aquest sentit, és una mica el que volia comentar.  
 
I per altra banda, evidentment aquest és un projecte de tots, és un projecte de fa molts 
anys i, en principi, nosaltres el que fem és acompanyar el projecte que havia vingut del 
mandat anterior i ho estem fent en aquest sentit.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Ara a algun grup li queda molt poc temps. Si algú en vol fer ús.  
 
Conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Només dir que la modificació dona per segura la instal·lació del tramvia, només això. 
Vosaltres ho defenseu, i nosaltres pensem que és una modificació prou important com 
per no dir que és petita i, per tant, mentre això no s’aclareixi, nosaltres esperarem la 
resposta a les al·legacions que vam presentar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
La consellera Jiménez de Parga vol afegir alguna cosa? No.  
 
El Sr. Bujons vol afegir alguna cosa? Molt breument, en tot cas. No.  
 
Conseller Cuscó? No.  
 
Conseller Rodríguez? Molt breument, si us plau.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Dir al conseller Magrinyà que tinc coneixement d’aquestes jornades internacionals. Dir-
li, també, que preguntarem quin cost ha tingut per a la ciutadania de Barcelona 
organitzar aquest aquelarre de dos dies en què es defensa la viabilitat dels tramvies. I 
dir, també, que els exemples que es posen són, u, Nova York, que té un sistema de 
transport públic penós, i dos, Saragossa, que crec que no és gaire comparable amb 
Barcelona.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Queda clar que no s’ha llegit el programa.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Un moment. No ens posem nerviosos. Un moment.  
 
Ara tocaria al conseller Riera, si vol afegir alguna cosa? Molt bé.  
 
Conseller Magrinyà, molt breument, si vol contestar alguna cosa i acabaríem.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nova York no apareix en el programa. Se’l pot llegir millor. Tenim el cas de Berlín, 
tenim el cas d’Amsterdam, el de Florència, el de Sidney i de les ciutats franceses.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Molt amable.  
 
Doncs, efectivament, quedaria informada favorablement aquesta proposta d’acord amb 
els vots, com deia abans, favorables de Cs, de BC i del PSC; i les abstencions del PP, 
de la CUP, d’ERC i del PDeCAT-Unió-Demòcrates.  
 
Per tant, passaríem a la següent proposta d’acord: Informar del Pla de millora urbana 
per a l’ordenació volumètrica de l’edificació del carrer de Balmes, número 167 i carrer 
París, números 208-210, promogut per Duim Investments 2015, SL, d’acord amb el 
disposat a l’article 23 de la Carta municipal de Barcelona. 
 
Té la paraula el Sr. Francesc Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Es tracta d’un privat que fa una modificació d’organització de la volumetria. I en 
principi, compleix la normativa. Si hi ha alguna indicació, els tècnics la fan. Però, en 
principi, s’informaria favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula el conseller Óscar Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
La consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Favorablemente.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Gràcies, consellera. 
 
El conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola a tots i totes.  
 
Des de la CUP ens abstindrem. És el primer cop que ens trobem això. Entenem que 
és un tràmit, però si hem entès bé el cas, entenem que amb la densitat de població 
que tenim a l’Eixample i amb les qüestions que cal tenir en compte, a dia d’avui 
edificar cap amunt cinc plantes més en un edifici baix... si no són cinc al final arriba a 
cinc, en els dibuixos que vam veure a les comissions consultives, ara mateix per una 
persona que pugui fer el seu negoci, que creiem en la llibertat de tothom per fer els 
seus negocis, però ara mateix entenem que no ha de ser una prioritat del Districte 
facilitar aquest tipus d’actuacions, com a mínim al districte de l’Eixample.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
Conseller Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Informem favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies.  
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Conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Informem favorablement, també.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs aquesta també quedaria aprovada.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Volia comentar que, bàsicament, el que fem nosaltres és seguir el que diu el 
planejament. Si el planejament permet aixecar cinc plantes i no s’havien aixecat, si el 
planejament ho permet, estem obligats a donar-li el vistiplau.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
El PSC? Favorablement.  
 
Doncs quedaria informada favorablement amb el vot de tots els grups i l’abstenció de 
la CUP.  
 
I passaríem a la propera proposta d’acord: Informar del canvi de denominació de la 
plaça de la Hispanitat per la denominació de Pablo Neruda, mitjançant l’ampliació de 
l’espai denominat plaça de Pablo Neruda, la qual és contigua a la plaça de la 
Hispanitat, només separada pel carrer Marina, de manera que tot l’espai verd situat en 
el triangle que formen els carrers de Lepant, Aragó i avinguda de la Diagonal 
disposarà d’un únic nom, que serà el nom de plaça de Pablo Neruda. 
 
Dono la paraula a la consellera Carme Méndez. I en aquest punt també té la paraula 
demanada el representant de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, el Sr. Joan 
Itxaso.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo crec que avui és un dia important per al districte de l’Eixample, per al barri de la 
Sagrada Família, i un reconeixement a la tasca que han reivindicat des de l’associació 
de veïns des dels anys vuitanta, en les seves festes majors reivindicaven que la plaça 
de la Hispanitat fos la de Pablo Neruda.  
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

40 
 

Fa deu anys ja es va promoure en els plenaris del 2005 el canvi. I en l’anterior Plenari, 
el 8 d’octubre, deu anys després del 2015, però ha sigut aquest govern el que 
finalment va proposar a la Ponència del Nomenclàtor que es pogués dur a terme el 
canvi de nom.  
 
Des d’aquí volem contribuir que aquest canvi es pugui celebrar al barri a partir de la 
inauguració que properament es farà del nou espai recuperat com a espai verd, i que 
en el context de la Festa Major de la Sagrada Família puguem celebrar tots plegats 
aquest canvi de nom.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Té la paraula el conseller Óscar Zayas, pel PP.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sra. Méndez... 
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Perdó, no intervenen els veïns?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí.  
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
Des de l’Associació de Veïns hi donem ple suport, perquè ja s’ha dit que des de 
sempre hem reivindicat... més aviat nosaltres sempre hem denominat aquesta plaça la 
plaça de Pablo Neruda. No sabem què va passar pel mig però el que és real és que 
ara ens trobem que aquest tema se situa on sempre hauria d’haver estat, a dir-se 
Pablo Neruda.  
 
Jo crec que la inauguració del nou espai verd, en l’antic solar de Mercaplauto, que 
pràcticament ja està finalitzat, ens ha de servir també, i aquest canvi de nom, per 
acabar de dignificar l’espai de l’antiga plaça de la Hispanitat, l’espai deprimit. Es va 
començar a parlar que hi hauria d’haver un espai infantil, que per les dimensions de 
l’espai de Mercaplauto no s’ha pogut encabir, i pensem que queda pendent per fer la 
dignificació d’aquest espai que aquest espai infantil sigui realitat al més aviat possible.  
 
En tot cas, quedeu tots convidats a l’acte que segurament es farà —està pendent de 
confirmar amb el Districte— el dia 22 d’abril, al migdia, farem la inauguració d’aquest 
nou espai i del nou nom de la plaça. Gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Itxaso.  
 
Ara sí, té la paraula el conseller del PP, Sr. Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sra. Méndez, jo li diré un secret, a mi el concepte aquest d’hispanitat... no sóc gaire 
amant d’aquests conceptes i no m’agrada especialment el d’hispanitat. El que sí que 
tinc clar és que això és, un cop més, una utilització estratosfèrica, una utilització 
política, del Nomenclàtor. Els noms dels carrers sempre cauen d’un costat, 
casualment.  
 
Miri, el Nomenclàtor és una eina que ha de servir per unir, no per ferir sensibilitats. I a 
mi no m’agrada, bé, no és que no m’agradi, ja sé la finalitat que té treure aquest nom 
de plaça de la Hispanitat, evidentment que ho sé, evidentment que entenc les raons. I 
això fereix sensibilitats. Quan una eina com el Nomenclàtor es fa servir com una arma 
en contra d’una part important de la societat de Barcelona i d’una part important dels 
veïns de Sagrada Família, aquesta eina perd tota la seva efectivitat.  
 
Amb tots els respectes a l’associació de veïns que ho defensarà, ho torno a dir, això 
fereix sensibilitats i no es pot plantejar dient que treure el nom de la plaça de la 
Hispanitat, t’agradi o no t’agradi el nom, és com treure el nom de San Hermenegildo, 
no, no és el mateix.  
 
I a la regidora presidenta vull dir-li que a mi m’agradaria recuperar el que va ser el seu 
cap de files, el Sr. Pasqual Maragall. El Sr. Maragall va ser capaç de posar el nom a 
l’avinguda Borbó, a la plaça Karl Marx i a un anarquista afusellat per Franco. Això, avui 
en dia, seria impossible. I m’agradaria recuperar aquest esperit del Nomenclàtor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, el vot?  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Desfavorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
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Yo ya voté en su día en contra de que se suprimiese el nombre de la plaza de la 
Hispanidad, porque me parece que el descubrimiento de América y la hermandad de 
todos los pueblos de habla hispana es una cosa muy importante. Entonces, no puedo 
entender que se suprima. Ya sabemos todos por qué lo hacen ustedes, eso lo 
sabemos todos, es cuestión de suprimir cualquier vestigio de recuerdo español en esta 
tierra, y mal que les pese, esto es España, también, pero bueno. 
 
Y ya lo que me deja fuera de juego es que le quieran poner ustedes el nombre de 
Pablo Neruda, que es uno de los grandes poetas en lengua española, y que, si no se 
hubiera descubierto América, posiblemente no hubiera existido.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El seu vot, negatiu, consellera?  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Negativo, claro.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, perfecte.  
 
El Sr. Bujons, de la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP és un tema al qual hem donat força voltes, i hi votarem favorablement, i 
més sentint algunes exposicions. Ens sembla bé el canvi de nom, però també entenem 
que és una qüestió parlada d’anys enrere amb el moviment veïnal, però també des del 
Districte, entenem que abans que hi fóssim nosaltres, però precisament el que no hi ha 
són noms de dones als carrers i places de l’Eixample, i hi havia un acord compromès 
per, a partir d’ara, mirar de recuperar... no crec que puguem fer gaires carrers nous, 
però començar a posar noms de dona a espais que són quotidians per nosaltres, 
perquè ara mateix les dones no tenen cap mena de presència. A partir d’aquí, hi ha 
poques oportunitats, entenem la idea i la reflexió al voltant de Pablo Neruda, però és 
una oportunitat que perdem per posar noms de dones que hauríem de poder posar a 
alguns carrers i places.  
 
Per tant, votarem favorablement però entenem que això no hauria de tornar a passar 
en altres ocasions.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
Té la paraula, per ERC, el conseller Cuscó.  
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també informarem favorablement.  
 
Celebrem que, finalment, aquest canvi de nom sigui una realitat. Recordar que, a 
banda de ser una reivindicació veïnal, també des d’ERC hem entrat moltes iniciatives 
en aquest sentit des de fa molts anys. En recordàvem fa un moment una del 2005, 
quan ERC proposava que aquesta plaça es digués plaça del Migrant. En tot cas, quan 
va caure del darrer ordre del dia, vam pensar: «Ai, que tornarem a estar uns quants 
anys més sense aquest canvi, després que s’hagi aprovat en moltes ocasions», però 
no, finalment serà possible. No sé si és un dia suficientment històric per aquest canvi 
però, en tot cas, després de tants anys reivindicant-ho des d’ERC, ho celebrem i 
informem favorablement. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
En pro de la brevetat i que ja s’ha dit una mica tot, nosaltres també informem 
favorablement per tots els arguments que han esgrimit els consellers que ja hi han 
votat a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, pel PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpid, presidenta.  
 
També informarem favorablement la proposta, però permeti’m dos comentaris.  
 
El Sr. Zayas crec que no té raó a l’hora d’acusar d’atacs polítics del Nomenclàtor, 
perquè crec que la pluralitat política i ideològica està perfectament ben representada 
en el Nomenclàtor de Barcelona. Sí que donar-li la raó al conseller Bujons, el repte en 
matèria de Nomenclàtor és la presència de la dona, i aquesta és l’assignatura pendent 
que arrosseguem tots i tots plegats hi hem de donar solució.  
 
En aquest sentit, la proposta d’ampliar la plaça Pablo Neruda és la proposta de 
consens que avui sortirà aprovada, si tot surt bé. És una cosa que ve de molt lluny, fa 
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molts anys que tenim, com deia el conseller Cuscó, aquest assumpte damunt la taula i 
al final hem trobat la proposta de consens, amb l’associació de veïns.  
 
Dit això, a mi m’agradaria dir un petit detall. Crec que la qüestió de la plaça Pablo 
Neruda tampoc està resolta del tot, en el sentit que ara el repte serà resoldre-la 
urbanísticament. I miro el conseller Magrinyà. Tinc la sensació que des del punt de 
vista urbanístic de la plaça Pablo Neruda n’hem de seguir parlant perquè aquí el gran 
repte és aconseguir una bona plaça que ocupi els tres espais, l’antic de la Hispanitat, 
el que era la plaça Pablo Neruda i el solar que inaugurarem a la Festa Major.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
Consellera Méndez, li queden dos minuts, si els vol utilitzar.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Agrair el vot favorable dels diferents partits. Tenir en compte que estem disposats a 
posar noms de dona, això ja ho vam recollir en el nostre pla d’actuació de districte. 
Tenim prevista una primera reunió amb els diferents representants per treballar de 
forma consensuada els propers noms del Nomenclàtor i, evidentment, treballarem pel 
consens i perquè els noms de dona siguin el que fem a partir d’ara en tots els indrets 
d’aquest districte als quals hàgim de posar nom. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Aquesta també quedaria informada favorablement amb els vots a favor de la CUP, 
ERC, el Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates, el PSC i BC; i els vots en contra del PP i Cs.  
 
Passaríem, doncs, al proper punt de l’ordre del dia, la part d’impuls i control, el punt de 
les proposicions/declaracions de grup, que començaria amb la proposició que avui ens 
presenta el Grup Municipal PDeCAT-Unió-Demòcrates.  
 
Conseller Rodríguez, té la paraula.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres presentem avui aquesta proposició que el que posa de manifest és certa 
preocupació del nostre grup pel fet que l’actual Govern del Districte i de la ciutat, 
també, ha posat tot el seu èmfasi i tots els seus esforços en la generació del tema de 
les superilles. No és un tema sobre el qual hi estiguem en contra, ho hem dit 
repetidament, nosaltres el vam iniciar, d’una altra manera però el vam iniciar, però ens 
preocupa que aquesta concentració d’esforç en el tema de les superilles hagi 
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comportar el que, en el nostre parer, és un cert abandonament d’un model d’èxit, que 
era el de l’interior d’illa, el tradicional interior d’illa de l’Eixample, que era una cosa que 
generava consens, que no generava molèstia, que també era d’ús per als veïns, 
etcètera.  
 
Per tant, el que presentem avui és la proposta que es faci un pla estratègic de 
recuperació d’interiors d’illa, que garanteixi l’obertura de nous interiors, les possibilitats 
d’ampliar o millorar els ja existents i previsions d’inversions necessàries per fer-ho.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia també ha demanat la paraula el Sr. Joan Itxaso. Si en 
vol fer ús. 
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
No, és que jo pensava que tenia relació amb el tema de l’arranjament de passatges i 
simplement volia dir que en aquesta proposta que ha fet l’Ajuntament, que es tingui 
present l’opinió dels veïns i que se’ls informi. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Itxaso.  
 
Ara tenen la paraula els grups municipals. Pel PP, Sr. Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Desde nuestro grupo vemos bien la proposición, va en la línea que trazaba el Plan 
Cerdà en sus inicios, en su concepción de dejar dos interiores de manzana libres, para 
tener zonas verdes, sobre todo, y que por circunstancias ajenas al plan, no se pudo 
llevar a cabo masivamente. Para nosotros, como supongo que irá en la línea de lo que 
decía el Sr. Itxaso, siempre que el plan no implique actuaciones que causen perjuicio a 
los vecinos residentes en estos espacios, y que sea beneficioso para la ciudadanía en 
general, votaremos a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga, per Cs.  
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también votaremos favorablemente porque una de nuestras propuestas 
siempre ha sido que haya más espacio verde en el Ensanche, porque realmente no 
existe. Nos parece bien volver un poco al Plan Cerdà, que ciertamente no era el que 
luego acabó siendo, porque solo se construían dos lados de diferente manera, de cada 
manzana. Al final, por la especulación, acabaron construyéndose los cuatro y cerrando 
las manzanas. Y realmente habría que intentar recuperar cuantos más patios de 
manzana mejor. Y, sobre todo, plantar árboles, muchos árboles, no hacer plazas 
duras, que para eso no merece la pena.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
Té la paraula, per ERC, la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC valorem molt positivament el pla de recuperació d’aquests espais a 
l’Eixample, que es va iniciar el 1985 i que actualment compta amb 100.000 m² 
recuperats i a disposició dels ciutadans. En un districte com l’Eixample, dels més 
contaminats per l’alta densitat de trànsit i on l’escassetat de parcs i espais verds és un 
fet atesa la falta de terrenys per construir-ne de nous, és molt necessària la 
recuperació d’espais verds per millorar la qualitat de l’aire. Com més interiors d’illa, 
més zones verdes i, per tant, millor qualitat de vida dels veïns i veïnes de l’Eixample.  
 
Quant a millorar els ja existents, hem detectat que alguns no estan en condicions 
òptimes, i que si estiguessin més ben conservats, els veïns i veïnes i els alumnes de 
les escoles que estan dins un interior d’illa en podrien fer més ús. Però, sobretot, 
pensem que és imprescindible una millor senyalització dels interiors d’illa, ja que 
considerem que amb la placa de l’entrada no és suficient, ja que visualment no crida 
l’atenció i és probable que alguns veïns desconeguin l’existència d’aquests espais als 
seus barris.  
 
El nostre vot és favorable. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
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Ens sumem a les intervencions fetes fins ara. Ens sembla bé el pla, tenint present que 
estem a 2017, el pla ha de poder anar més enllà, hem de pensar en clau d’espais 
verds, també en clau de disponibilitat de sòl, d’usos comunitaris, estudiar diferents 
mesures per crear més espais verds.  
 
Recordar que el moviment veïnal també s’ha avançat. Fa cosa d’unes setmanes a 
l’avinguda Mistral hi va haver una acció reivindicativa en aquest sentit, van plantar 
plantes i decorar els escocells dels arbres. Són mostres de cap a on hem d’anar. I 
també cal tenir present, en el debat sobre habitatge i usos del qual parlàvem, que 
recuperar interiors d’illa no vol dir que els convertim en calaixos de sastre on ubicar-hi 
provisionalment equipaments, que és el que hem fet en algun cas, sinó que ha de ser 
una proposta que vagi lligada a unes polítiques d’habitatge que permetin que aquest 
espai que recuperem sigui per al veïnat i que se’n pugui coresponsabilitzar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
El conseller Riera, pel PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
El Grup del PSC votarà a favor de la proposta. Ara bé, deixi’m fer alguns comentaris.  
 
Jo crec que rectificar és de savis i vostès aquí han demostrat la seva saviesa, perquè 
nosaltres no hem abandonat cap model d’èxit, van ser vostès els que van tancar 
ProEixample, van ser vostès els que van deixar el Districte de l’Eixample sense l’eina 
de gestió urbanística, van ser vostès els que van renunciar a fer gestió urbanística, i 
només van avançar i molt lentament en allò que havien deixat per recuperar els 
interiors d’illa que havíem deixat més o menys en marxa els governs progressistes 
anteriors.  
 
És de savis rectificar i dir que la gestió urbanística és important. Cal dir que, en el 
nostre districte, no només és important, sinó que és necessària. De fet, ara ens hem 
hagut d’inventar —i ho dic així— una suspensió de llicències sobre deu solars 
qualificats d’equipament per tornar a fer gestió urbanística en el districte de l’Eixample, 
perquè d’ençà que vostès van tancar ProEixample, ens van deixar sense l’eina per fer-
ho i pel camí s’ha perdut molt know how, s’ha perdut molta expertesa, que ara a poc a 
poc el nou govern ha de tornar a recuperar. Però això necessitarà el seu temps. 
 
Tot i això, nosaltres som ambiciosos, tenim ganes de fer aquest pla estratègic, tenim 
ganes de posar damunt la taula noves propostes d’interiors d’illa, i és per això que 
votarem favorablement. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
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BC, el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Volia ajuntar-me amb el meu company, exactament pel que fa a aquest tema de 
ProEixample, que em sembla una mica cínic tot plegat. Nosaltres és clar que som 
favorables a això, però penso que hem de fer un pas més enllà. Per tant, ens sumem a 
aquest pla estratègic, però aquest pla estratègic vol tenir més ambició que no pas 
continuar amb el model tradicional, i això vol dir que... l’experiència de Fort Pienc va 
demostrar que alguns interiors d’illa poden ser àgora, poden ser el punt de trobada de 
la gent si això està compatibilitzat amb el veïnat, i precisament algunes de les 
parcel·les de les escoles van en aquesta línia, i així ho estem plantejant. I també hem 
de superar els límits que ens implica la capacitat de gestió, perquè d’aquestes 60 que 
es van proposar en l’estudi del 1988, quan es va fer aquest estudi de ProEixample, se 
n’han ocupat 43-44, i ara, pel que fa a aquestes que falten, hauríem de fer un salt.  
 
Per tant, sí, favorable, però fer un pas qualitatiu en aquesta línia.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El grup proposant, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En primer lloc, voldria agrair els vots favorables dels grups que ho han fet així, el PP, 
Cs, ERC i la CUP. Per la resta, conseller Riera, estic al·lucinant, diguéssim. Si, amb 
paraules seves, és de savis rectificar, doncs escolti, rectifiqui, perquè ha tingut dos 
anys per tornar a crear ProEixample, o per crear alguna cosa similar. Si tan criminal, si 
tan gran va ser l’error d’eliminar ProEixample, per què han seguit vostès fent el que 
fèiem nosaltres, que era gestionar aquest tema a través de BIMSA? No ho sap? 
Doncs, no ho sé... ah, doncs espero que m’ho digui, perquè llavors, jo l’hi dic, nosaltres 
estem contents del nostre model, n’estem satisfets. 
 
Miri, nosaltres, en el nostre mandat, vam posar en marxa l’interior d’illa d’Anaïs 
Napoleon, vam fer el de Còrsega, vam obrir l’espai de Germanetes —que després en 
parlaré—, vam remodelar completament l’interior d’illa Emma de Barcelona, vam obrir 
un accés pel carrer Sardenya a l’interior d’illa Clotilde Cerdà. Però no només això, ens 
demanava el conseller de la CUP solucions imaginatives. Vam fer tres 
microurbanitzacions al districte: la del Clínic, la del carrer Roger de Flor, que serà el 
futur accés a l’interior d’illa del Palau Macaya, o també una microurbanització a 
Germanetes, que també m’hi referiré després. Però no només això, vam fer també... 
com deia el conseller de la CUP, vam comptar amb els veïns, vam fer el Pla BUITS, 
solars que estaven buits, tancats, en desús, i que es van adjudicar, com bé sap el 
conseller Magrinyà, a entitats. La «its» de finals de «buits» és: «amb implicació 
territorial i social». Vam fer el Recreant Cruïlles, i a Sagrada Família un projecte que va 
merèixer la medalla de la ciutat, com és Can Roger, amb un menjador social, etcètera.  
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A més a més, no vam tenir manies per intentar aprofitar les oportunitats que el 
partenariat publicoprivat ens donava en la creació d’interiors d’illa, com el d’Urgell, al 
qual avui es feia referència. El mandat passat hi van votar en contra, i avui en canvi 
ens en felicitàvem tots, que es posés en marxa. I, a més a més de tots aquests crims 
capitals, fruit de l’eliminació de ProEixample, vam gosar incrementar força l’espai 
públic que estava a disposició dels ciutadans de l’Eixample. Vam acabar de fer el 
passeig de Sant Joan, vam reformar el Paral·lel, creant sis places noves de 
pràcticament 9.000 m², vam fer una reforma en una primera fase de la Diagonal, i 
encara estem esperant que s’acabi de fer la segona fase, que no la fan no entenc per 
què, perquè encara que hi volgués passar el tramvia, hi podria passar. Vam fer la 
reforma del passeig de Gràcia, ampliant voreres, etcètera. I tot això, i aquest era una 
mica el sentit de la proposició, ho vam fer sense tenir por a innovar, i per això vam 
posar en marxa el primer plantejament de superilles, el Pla del verd i la biodiversitat, 
els primers plantejaments que es van fer en temes de cobertes verdes. Escolti, això 
són realitats. El que demana la proposició és un pla perquè al final d’aquest mandat 
tinguem resultats tangibles, que els nostres conciutadans quan surtin al carrer els 
vegin, perquè a dia d’avui, com deia, la segona fase de la Diagonal està per fer, el 
tram de Balmes... miri, també vam fer les voreres de Balmes, que no hi pensava. El 
tram de Balmes, de Gran Via a Pelai, també està per fer; sobre la ronda Universitat, en 
el darrer Plenari van venir els veïns a queixar-se que segueix sent un aparcament 
d’autocars a l’aire lliure; la pacificació del carrer Girona, escolti, ho vam votar tots, i 
vostès també, i estan els estudis fets, què esperen a pacificar el carrer Girona? I el 
carrer Londres? Estava tot previst.  
 
Llavors, veient aquesta manca d’impuls, aquest era el sentit d’aquesta proposició. Jo, 
de veritat, els agraeixo el vot favorable, però aquestes crítiques quan, com els deia, 
han tingut dos anys per recuperar ProEixample. Per què no ho han fet? Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
La resta de grups, al PP li queda temps, Sr. Muñoz, si el vol utilitzar. Li queda un minut 
i mig.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Nosotros en su momento defendimos la supresión de ProEixample, sobre todo porque 
era suprimir burocracia. Y las funciones que hace ProEixample las hace ahora BIMSA. 
Gracias.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, vol afegir alguna cosa? No? 
 
Conseller Bujons, vol afegir alguna cosa? Tampoc.  
 
Consellera Rafí. No? 
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El conseller Riera ha esgotat el temps. No ho sembla, oi? Doncs sí.  
 
Conseller Magrinyà. No? 
 
Molt bé, doncs quedaria aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els 
grups. Això és una bona notícia, aprovar les propostes per unanimitat.  
 
Passaríem a la propera proposició, presentada conjuntament pel Grup Municipal del 
PSC i el Grup Municipal de BC.  
 
Aquí té la paraula el conseller Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Jo mateix. Ho fem conjuntament.  
 
Seré molt breu, perquè ara em vull guardar temps per al segon torn.  
 
Molt ràpidament: es va fer una sessió oberta de la Comissió de la Model el dia 31 de 
gener, ara no detallo el desenvolupament d’allò. D’ençà d’aquell dia, hem avançat, el 
Govern ha avançat en alguns aspectes, i d’aquí deriva la proposició que hem dut avui 
com a Govern per discutir aquí.  
 
Jo llegiré només el segon i el tercer punt, i el darrer paràgraf, perquè crec que són els 
elements nous, de la resta ja se n’ha parlat.  
 
El punt 2 diu: «Definir una estratègia d’usos i urbanitzacions eventuals que eviti el risc 
de degradació de l’espai per manca d’ús, a la vegada que cercar el compromís de 
totes les administracions per a la construcció de tots els equipaments que es derivin 
del procés participatiu de la Model». 
 
I el tercer punt diu: «Iniciar un procés d’apropiació de l’espai per part de la ciutadania 
amb l’organització de visites juntament amb l’àrea de memòria històrica, una vegada 
l’ús del centre penitenciari hagi estat retornat a l’Ajuntament de Barcelona. I això es 
preveu que serà a partir del mes de juny».  
 
I, per últim, fer arribar una felicitació i agraïment a totes aquelles persones, veïnes i 
veïns, representants membres dels diferents governs, líders veïnals, tècnics, 
institucions i grups polítics, que d’una manera o altra han treballat i lluitat en algun 
moment o durant els prop de quaranta anys de vida de reivindicació perquè aquest 
moment arribés algun dia. Com va dir Marta Harnecker, «la política no és l’art d’allò 
possible, sinó que és l’art de fer possible demà, allò que avui és impossible». Jo crec 
que ara estem aconseguint una cosa que fins fa ben poc era impossible i ens n’hem de 
congratular tots. I, a més a més, això és un repte de treball molt important. I demanem 
el vot favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
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Té la paraula l’altre grup proposant, conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo voldria fer una petita reflexió. Felicitem les accions que s’han fet des de la 
Conselleria de Justícia, i penso que ha sigut positiu, i per a nosaltres ha estat un gran 
benefici. El primer benefici és que hem pogut posar uns barracons a l’escola, en 
aquests moments. Això ha estat molt positiu. Però també voldria dir-vos una cosa: 
nosaltres estem en la línia d’iniciar aquest procés d’actualització amb aquest procés 
participatiu que ara iniciem, però heu de pensar una cosa, la intervenció... ara entrem 
en el que és real, per construir, quants diners val? Si hem de fer una cosa o una altra. 
Estem tots d’acord en el programa, però hem d’entrar en la realitat. Nosaltres ja hi 
estem treballant des d’aquest moment, i en principi el que ens preocupa és que quan 
iniciem el procés participatiu en el moment adequat, i per això hi estem treballant, 
tinguem les dades. Aquest és un projecte complex, us ho dic perquè entre tots fem 
aquest pas, perquè serà important per al Districte i també per a la ciutat. Aquest és un 
projecte que té equipaments de districte i equipaments de ciutat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
En aquest punt ha demanat la paraula la Sra. Mariona Puigdellívol, de l’AFI de l’Escola 
Entença. Té la paraula.  
 
 
Sra. Mariona Puigdellívol (AFI de l’Escola Entença): 
 
Sóc Mariona Puigdellívol. 
 
Volíem intervenir en nom de l’Associació de Famílies de l’Escola Entença. Ja ho ha 
preguntat el Grup d’ERC. Primer, volem felicitar el Govern per la creació de tres 
escoles noves al districte. L’oferta d’escola pública sempre és una bona notícia. A 
nosaltres, en aquest cas, ens preocupa, i molt, la ubicació definitiva tant de la nostra 
escola com de la nova escola Eixample 1, que de moment s’ubicarà provisionalment 
en barracons a la Model. Nosaltres ens diem Escola Entença perquè quan l’any passat 
va començar el nostre projecte, que com molts deveu saber, estem en una ubicació 
provisional, en un trosset de l’Escola Industrial, se’ns va dir que la nostra ubicació 
definitiva seria la Model. Llavors, nosaltres el que volem saber és, en aquests 
moments, quina és la previsió de diferents ubicacions definitives que s’estan plantejant 
des del Consorci i l’Ajuntament per a la nostra escola. Aquesta és la pregunta en 
concret.  
 
M’ha semblat entendre, pel que deia la regidora, que estava descartada la ubicació 
definitiva a la Model. Si he entès malament la resposta, me n’alegro, perquè no era la 
informació que havíem obtingut. I sí que ens agradaria poder tenir una màxima 
concreció sobre quines són les propostes que en aquests moments s’estan plantejant. 
Gràcies.  
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

52 
 

 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè per la seva intervenció.  
 
Ara passaríem la paraula als grups municipals. Pel PP, conseller Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta.  
 
Yo quisiera, en primer lugar, recordarles que en diciembre del 2014 ya votamos 
favorablemente a una proposición de un grupo de esta cámara que iba en esta misma 
línea. Les adelanto que votaremos también favorablemente a esta, pero quisiera 
puntualizar algunas consideraciones.  
 
La primera va en el sentido de aquella proposición de aquel pleno, pedirle al Gobierno 
del Distrito que ustedes encarnan, primero, que haga extensible a todos los vecinos de 
la zona la información. Primero, sobre el convenio en relación con la cesión del 
espacio. Segundo, que informen del plan director sobre el que discutirán los usos que 
se darán a dicho espacio. Y tercero, que informen de la apertura del proceso 
participativo para hacerlo extensible al mayor número de vecinos posible.  
 
Si ustedes se dan una vuelta por el barrio, les digo yo que la mayoría de la gente no 
tiene ni idea ya no del proceso participativo, sino ni siquiera de que hay el convenio y 
que la Modelo va a ir fuera.  
 
En relación con el punto 3 de la proposición, pido al Gobierno que modere el uso del 
lenguaje. No creemos que el término «apropiación del espacio» que utilizan sea el 
más apropiado, valga la redundancia.  
 
Y, por otro lado, en el proceso participativo han de definirse las necesidades y los usos 
que habrá que darse al respectivo espacio. No creemos que deban marcar desde esta 
proposición ya una serie de apriorismos antes de empezar el proceso.  
 
Y, por último, quisiera pedirles, por favor, que se dejen ya de adoctrinamientos. Pienso 
que en esta proposición no pinta nada ni Marta Harnecker ni ninguno de sus libros. 
Gracias.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también vamos a apoyar la propuesta conjunta del Grupo del PSC y de BC 
porque, aunque creemos que la Modelo no debería haberse vaciado hasta que no 
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hubiera estado construida la cárcel de la Zona Franca, bueno, llevan cuarenta años 
pensando en eso, pues bueno, vamos a apoyarla y nos parece bien que se inicie un 
debate ciudadano sobre los usos y la definición de los espacios de la Modelo a partir 
del plan director, de modo que votamos que sí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP també votarem favorablement, com també hem donat suport a la 
declaració institucional, però tenim algunes cosetes a comentar. La primera és que 
crec que ja és el segon o tercer plenari de districte que des del Govern s’entren 
proposicions, i no deixa de ser una mica estrany que tot el que hem estat parlant que 
siguin mesures de govern, o que són coses que està fent el Govern, ens estiguin 
entrant com a proposicions... jo crec que no tocaria que el Govern plantegi aspectes 
en aquests termes, perquè acaben sent uns petits massatges volguts.  
 
Dit això, sobre el debat de la Model, que tothom es voldrà apropiar, perquè durant 
quaranta anys tothom hi ha fet coses i, per tant, s’apropiarà que l’èxit del canvi és seu. 
A mi m’agradaria afegir una altra qüestió, que és que tinguem present, com podria 
passar amb un altre equipament que fa trenta anys que està condemnat a 
desaparèixer, i on hi ha persones —no oblidem que hi ha persones—, ara es parla 
aquests dies dels drets dels funcionaris, i també hi ha els drets dels presos, i aquestes 
persones han estat trenta anys en un espai que deien que duraria un any o cinc i anys, 
i realment tocava tancar-lo per un tema de salubritat. Ja no cal parlar del model de 
presons, sinó d’espai. Per tant, és una cosa que de moment no ha sortit, però tinguem 
present el debat que estàvem tenint.  
 
A partir d’aquí, entrem a l’Eixample i entrem cara a barraca el que necessitem 
d’equipaments o espais verds. Votem que sí a aquesta proposta, perquè ens agrada la 
primera reacció inicial que s’ha fet fins ara. És cert que hi ha hagut un pla director, un 
acord que es va fer en el seu moment en aquestes enèsimes tongades de veure el que 
es volia per a la Model, i des de la CUP pensem que aquest ha de ser un espai de 
partida, que és un espai que de partida, en línies generals, és bo, i entenem que es va 
suar en el seu moment per aconseguir-lo, però també creiem que ha d’estar obert a 
una certa revisió o actualització, perquè les coses són dinàmiques, el veïnat és 
diferent, el moviment és diferent i les necessitats en cada moment poden ser diferents. 
Tan diferents que, com deia la gent de l’Escola Entença, fa un any i escaig se n’havien 
d’anar cap allà i ara ha aparegut un centre nou, que també està molt bé. Per tant, 
entenem que... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, ha acabat el temps.  
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Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Doncs res, ja està, gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Per ERC, té la paraula la consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Primer de tot, sumar-nos a les felicitacions a tota aquella gent que ha lluitat pel 
tancament de la Model, especialment a l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample, i els veïns que durant quaranta anys han reivindicat la desaparició de la 
presó en favor d’equipaments per al barri. Entenem que el procés participatiu s’ha de 
fer respectant el pla director de fa vuit anys, un pla que continua absolutament vigent, 
perquè els equipaments que s’hi reclamen continuen sent del tot necessaris al barri.  
 
També reclamem que aquest procés participatiu es faci al més aviat possible, perquè 
aquí hi ha equipaments que no poden esperar més, com són els que estan relacionats 
amb l’educació i la gent gran.  
 
Demanem, per tant, que es posin tots els mitjans i recursos que calgui per fer que els 
terrenys estiguin en desús el menor temps possible, i també demanem, sobretot, una 
solució a la gent de l’Escola Entença, que ens va venir a veure ahir i que estan 
realment preocupats per quina serà la seva ubicació definitiva. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Pel Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates té la paraula el conseller Cerrillo.  
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En primer lloc, com s’ha comentat, un aclariment. Fer una proposició és propi de 
l’oposició, i el Govern hauria de presentar mesures de govern que es puguin avaluar i 
fer el seguiment de l’obra de govern. Nosaltres en el passat mandat en cap cas vam 
presentar cap proposició.  
 
Dit això, des del Grup Municipal PDeCAT-Unió-Demòcrates celebrem que després 
d’anys de reivindicació veïnal, de la pressió de la Generalitat, i en gran mesura per la 
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feina feta per l’anterior govern d’en Trias, que ho va deixar tot a punt, avui el 
tancament de la Model sigui una realitat. D’aquesta manera, ens alegrem que per fi 
hagin entès que la presó Model era una prioritat per al nostre districte. Com no pot ser 
d’una altra manera, votarem a favor de la proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per part dels grups proposants, torna a tenir la paraula el conseller Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Si em permet, presidenta, faré servir el segon torn per contestar a la responsable de 
les famílies de l’Escola Entença.  
 
A veure, molt ràpidament, no sé si ha vist la pel·lícula Interstellar, allà plantegen una 
estratègia que és el pla A i el pla B. El pla A des d’aquest govern el tenim bastant clar, 
molt clar, i és que l’Escola Entença es quedi a l’entorn de l’Escola Industrial. I estem 
treballant en aquesta línia. Ara bé, per tirar endavant el pla A ens calen moltes 
complicitats, moltes complicitats sobretot dels grups que governen a la Diputació de 
Barcelona, bàsicament el Grup de CiU. I aquí hem de treballar tots plegats, i junts, per 
fer possible aquesta opció, que jo crec que és una de les millors, si no la millor opció 
per a l’escola, o sigui, que es quedi a l’entorn de l’Escola Industrial. Dit això, si això no 
és possible, quin és el pla B? Doncs el pla B és treballar en el marc del procés 
participatiu de la Model per veure si és possible que la mateixa Model aculli dues 
escoles. Demogràficament està més que justificat que l’entorn de la Model podria 
acollir dues escoles. Pel que fa a l’espai, hi caben perfectament, de manera que a 
priori seria un pla B que encaixaria correctament. I, en darrer lloc, hi ha la possibilitat 
com a comodí, si això tampoc funcionés, de l’equipament de Londres-Villarroel. Però, 
jo hi insisteixo, la nostra prioritat ara mateix és treballar pel pla A, i el pla A és que 
l’escola es quedi a dins del recinte de l’Escola Industrial, i que arribem a un bon acord 
que sigui favorable per a tots, especialment per a la comunitat educativa de l’Escola 
Entença, amb el Govern de la Diputació de Barcelona. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Té la paraula el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Volia fer referència a la referència que ha fet abans la Paloma pel tema de l’escola 
amb discapacitats, que és un dels programes que hi ha a la Model. Per tant, nosaltres 
estem treballant perquè sigui aquest l’escenari.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Als diferents grups, a alguns els queda temps. Al conseller Muñoz li queden 30 
segons, si en vol fer ús.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta. 
 
Comentar al Sr. Riera que se nos dijo que en plan A de la Escuela Entença es que iba 
a ir a la Modelo. Eso fue lo que se nos dijo en un ruego que nosotros presentamos, y 
se dijo en este Plenario. Gracias. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
A la consellera Jiménez de Parga li quedaria un minut.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
No quiero añadir nada.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
El conseller Bujons ha esgotat el temps. 
 
A la consellera Rafí li queda un minut.  
 
Gràcies, consellera.  
 
De fet, els grups proposants haurien fet el segon torn, però els queda una mica de 
temps.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament, per agrair el vot favorable dels diferents grups.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Em sumo al mateix.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Molt bé.  
 
Sr. Cerrillo, li quedava també una mica de temps.  
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Com a reflexió general, creiem que un cop es tanqui definitivament la presó no s’acaba 
res, al contrari, comença tot per tal que l’espai sigui un lloc de memòria històrica i amb 
equipaments per als nostres veïns.  
 
Finalment, demanem un calendari clar sobre el procés participatiu per tal que la 
situació no s’eternitzi. Per tant, esperem que es posin les piles.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, moltes gràcies. Doncs aquesta proposició també quedaria aprovada per 
unanimitat amb el vot favorable de tots els grups.  
 
Passaríem a la propera proposició, que presenta el Grup d’ERC. Dono la paraula al 
conseller portaveu, el Sr. Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Duem molts anys en aquest plenari del Districte de l’Eixample els grups polítics, 
sobretot els de l’oposició, fent propostes diferents entorn a equipaments de caràcter 
públic. Falten equipaments —ara ho vèiem— educatius, equipaments per a gent gran, 
sobretot, també es reivindiquen espais per a joves, de fet avui també tenim una 
proposta de la CUP que va una mica en aquest sentit. Hem tingut el debat del Taller 
Masriera, etcètera. Els equipaments de la Model, etcètera.  
 
Llavors, al final, probablement tots tenim raó. És a dir, anem fent propostes i iniciatives 
en moltes direccions, que molts cops s’acaben aprovant, molts cops no, però al final 
podríem dir que és una temàtica en què probablement tots els grups polítics coincidim i 
hi ha un consens que hi ha una manca d’equipaments públics i que s’ha de treballar en 
aquest sentit. 
 
Moltes vegades des de l’oposició tampoc no tenim totes les dades ni coneixement de 
causa, per tant, a vegades és difícil saber fins a quin punt és voluntat política o no és 
voluntat política la resposta del Govern. Després també es va en la línia de dir «és 
complicat», o es respon amb coses que ja hi ha previstes. No només aquest govern, 
parlo en general dels darrers anys, i també en el present, perquè és una realitat, la 
manca d’equipament públic.  
 
Llavors, en la darrera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, l’Ajuntament de 
Barcelona va plantejar, amb una mesura d’urgència, per tal de revertir aquesta 
situació, una suspensió de llicències potestativa prèvia de deu solars del districte de 
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l’Eixample, que ERC, sense tenir tot el temps del món, però entenent la filosofia, vam 
votar-hi a favor i vam contribuir que fos possible. Davant d’aquesta conjuntura, hem 
pensat que és un moment interessant per plantejar que ja que tots estem demanant 
més equipaments públics, i ja que és un moment en què pot ser que s’obri la 
possibilitat que se’n plantegin força, també parlàvem de la Model, que hi haurà un 
procés en aquest sentit, doncs proposem que es creï entorn d’aquests deu solars una 
comissió, una taula, un grup de treball, el que sigui, amb tots els grups, amb entitats, 
amb qui sigui representatiu del districte, per tal d’arribar a acords amb relació a 
aquesta suspensió de llicències dels deu solars, sobre quins acaben sent al final no 
només acords, sinó també que es tingui la informació en tot moment de per què es 
pren una decisió o se’n pren una altra. És a dir, sabem que no tots s’adquiriran, però 
volem saber quants se n’adquireixen i per què s’adquireixen.  
 
I també, finalment, quins usos s’hi acaben donant. De la mateixa manera que fa un 
moment ho plantejàvem en el cas de la Model, doncs també que entre tots tinguem la 
informació i tinguem capacitat d’arribar a acords, o no, perquè pot ser que no arribem a 
acords per tal de tirar endavant aquests nous equipaments o habitatge dotacional, 
perquè també es parlava d’habitatge dotacional.  
 
De fet, en resum, demanem una cosa que es va plantejar en el darrer Plenari amb 
relació al Nomenclàtor, no és gaire diferent, és a dir, el que dèiem és: tots volem posar 
nous noms, molts coincidim que han de ser noms de dona, doncs posem-nos d’acord 
a l’hora de posar-lo i fem un grup de treball sobre el Nomenclàtor.  
 
I, a més, encara amb més raó sabent, segons l’informe de la regidora, que hi haurà 
una part del superàvit que s’hi pugui dedicar. Volem també tenir en tot moment 
coneixement de causa de què s’acaba decidint i com s’acaba decidint. I també volem 
saber què és el més adequat, perquè després des de l’oposició tampoc no es facin 
propostes que no tinguin sentit. És difícil que tots entenguem que hi ha aquesta 
necessitat d’equipament públic, però després és molt difícil que des d’una proposta de 
l’oposició s’acabi prenent una decisió determinant en aquest sentit. Per tant, demano 
el vot favorable i, de moment, ho deixo aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
De moment ho deixa aquí i li queda molt poquet temps. Li quedaran 20 segons, per a 
després.  
 
En aquest punt dos ciutadans havien demanat la paraula. Un és el Sr. Eloi García i 
Fargas, de l’Agrupament Escolta Ítaca. Té la paraula.  
 
 
Sr. Eloi García (Agrupament Escolta Ítaca): 
 
Hola. És el primer cop que participo en una assemblea d’aquest tipus, així que per mi 
és una mica estrany.  
 
Volia dir que vinc en nom de l’Agrupament Escolta Ítaca, un cau que ara mateix estem 
ubicats a l’Escola Auró, però que tenim, com la gran majoria d’entitats d’educació en el 
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lleure de Barcelona, un dèficit d’instal·lacions. No sé si dir-ne instal·lacions o no. La 
setmana passada ens va arribar la informació que hi havia aquest pla de suspensió 
d’espais i que un dels espais era el carrer Mallorca, 110, que justament està al costat 
de l’Escola Auró, que és on estem ubicats nosaltres des de fa uns sis o set anys, més 
o menys.  
 
Volia dir que és cert que el jovent en aquest barri som minoria, i, per tant, en aquest 
cas és cert que la necessitat prioritària són escoles, instituts i espais per a gent gran, 
però la feina que fem nosaltres també en molts casos és invisible o difícil de veure 
perquè ens dediquem a l’educació informal, no tant a l’educació com la dels instituts. 
Des de fa uns deu anys o així ja és un problema a tot Barcelona que tant esplais com 
caus han anat desenganxant-se de l’església catòlica, hem deixat de ser catòlics, i, 
llavors, ens han fet fora d’aquests espais i ens hem anat ubicant en escoles públiques i 
altres entitats. Però sempre de forma molt precària. En aquest cas, ens volíem sumar 
a Exigim Espais de Fort Pienc, però nosaltres som de l’Esquerra de l’Eixample i creiem 
que és un context diferent. També com l’esplai del Cordill, de Sant Antoni.  
 
El que nosaltres volíem demanar és que en el solar del carrer Mallorca, número 110, 
del grup de deu solars inclosos en la suspensió de llicències, es tinguin en compte les 
entitats d’educació en el lleure de l’Esquerra de l’Eixample que no tenen espais propis, 
tenint en compte el model Queix, que és el casal de joves que hi ha a l’antic espai de 
Lola Anglada, i que està sent un model d’èxit de moment. Ja hi ha moltes entitats allà 
presents. Ens agradaria formar part d’una futura comissió o grup de treball que es 
pugui crear amb relació a aquest tema. I ja veig que se m’acaba el temps.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, molt amable per la seva participació. I el seguim esperant a venir a 
participar molt, que això està molt bé.  
 
La propera paraula l’ha demanat el Sr. Joan Itxaso, en representació de l’Associació 
de Veïns de Sagrada Família.  
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
Bé, seré molt breu. En primer lloc, penso que la mesura que va prendre l’Ajuntament 
és totalment positiva en el fons i en la forma. Si tenim present la trajectòria 
especulativa de les últimes dècades a la ciutat, resulta que quan vols fer una cosa, ja 
ha estat ocupat per un altre projecte, i la manera de fer les coses intel·ligentment 
penso que és aquesta.  
 
Nosaltres, dels solars afectats, que al nostre barri n’hi ha quatre, tot i que alguns són 
fronterers, en tenim un que pensem que és una prioritat clara, que és el solar d’Aigües 
de Barcelona, i és una prioritat clara perquè pensem que hauria de ser el lloc ideal o el 
lloc on proposaríem fer la residència de centre de dia i gent gran perquè, com sabeu, 
quan a nosaltres ens van proposar les necessitats escolars que tenia el districte, van 
ser bastant sensibles amb aquesta necessitat, és clar, perquè el que ens estaven 
demanant era una mica ubicar aquests centres al solar de Can Roger. Això té dos 
problemes: un, què passa? O sigui, nosaltres lògicament el primer que vam dir és que 
de cap de les maneres renunciaríem que la residència centre de dia es pogués fer en 
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un solar alternatiu i amb unes perspectives relativament no llunyanes, sinó properes, 
de poder-se fer realitat. És una cosa que fa disset anys que portem a sobre. I, per altra 
banda, també, allà hi havia un projecte que, com s’ha dit, ha merescut la medalla de la 
ciutat de Barcelona, que és el projecte de Can Roger, i no el podem deixar tirat de la 
nit al dia.  
 
Aleshores, demanem en aquest sentit dues o tres qüestions. Una, per la residència...  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Itxaso, hauria d’anar acabant quan pugui.  
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
Sí. Que la residència sigui una de les prioritats. En segon lloc, trobar lloc alternatiu al 
projecte de Can Roger. I, en tercer lloc, nosaltres voldríem participar en l’avaluació 
dels projectes d’aquests solars, perquè pensem que el territori hi ha de dir la seva, i 
tenim bastantes coses a dir. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sr. Itxaso.  
 
Tenen la paraula els grups municipals.  
 
Pel PP, conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Hauríem de votar que no, no per la iniciativa pròpiament dita, sinó pel tema del 
contingut. Evidentment, ja ho hem dit abans, i no sé si potser seré una mica reiteratiu, 
però no ens agrada ni el fons ni la forma, perquè el que evidencien és la manca 
d’iniciativa. Jo no em crec que el Govern no sàpiga, a data d’avui —no m’ho crec, 
directament—, què vol fer en aquests deu espais. No m’ho crec. Suposo que ells 
tindran les seves raons per ocultar aquestes intencions, però no m’ho crec. Perquè, si 
no, seria realment d’una improvisació considerable, i estic segur que no és així. 
Aquestes serien les raons per votar que no.  
 
Per altra part, nosaltres estem oberts, no tanquem cap porta, evidentment, ni ens 
tancarem aquesta porta. Si s’ha de crear una taula per parlar de la destinació final 
d’aquests locals, doncs nosaltres hi volem ser i volem dir-hi la nostra, però reiterem 
que ens agradaria i que no participarem si això no està acompanyat de tota la 
informació i de la transparència que se suposa que aquest govern té, perquè fa 
bandera d’aquesta transparència. Per tant, quan es compleixi tot això, si aquesta taula 
tira endavant, nosaltres hi participarem. Si no es donen aquestes dues condicions, que 
penso que són de sentit comú, doncs evidentment, per parlar i per crear falses 
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expectatives, no a nosaltres, sinó a les associacions, doncs evidentment que no hi 
participarem. Dit això, el sentit és favorable, amb aquests comentaris o aquestes 
prevencions que he dit.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha clavat el temps, dos minutets.  
 
Ara té la paraula la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo esta propuesta tampoco la entiendo demasiado, porque ¿nosotros somos los que 
tenemos que decidir lo que se va a hacer con diez solares? Tendrá el Gobierno que 
decir, primero, qué es lo que quiere hacer en cada uno de ellos, cuánto le va a costar, 
porque no son públicos, o los tiene que expropiar o los tiene que comprar, empecemos 
por ahí. No sirve de nada organizar una mesa para decir: «A mí ese solar me encanta 
para poner un colegio». Pero oiga, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Es posible? ¿Han hablado 
ustedes con la propiedad? Primero tendría que hacer el trabajo el Gobierno. Nosotros 
al final, con lo que se nos dé, y con todas las explicaciones pertinentes, podremos 
opinar. Pero, vamos, esto es un trabajo del Gobierno. Con lo cual, nos vamos a 
abstener.  
  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Conseller Bujons, per la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP presentem un prec també sobre aquest tema, més endavant. En tot 
cas, votarem a favor de la proposta que fa ERC, si bé és cert que aquesta comissió és 
útil perquè hi hagi informació. També al nostre entendre entenem que es fa referència 
a grups polítics i a entitats, i no m’ha quedat clar, per la defensa que ha fet l’Eduard, si 
també ens referim a veïnat. És a dir, això és interessant si es reconeix també 
l’associacionisme no formal.  
 
I també ens preocupa una mica que una cosa és una comissió dels deu grans solars, i 
l’altra és que, perquè això tingui efectivitat, entenem que d’alguna manera cada solar 
pot seguir una mica el seu recorregut. Per tant, si es fa una taula d’aquest tipus, també 
caldrà individualitzar-la o tractar-la a escala de barri, com es comentava, i en cada 
qüestió en concret. A partir d’aquí, doncs sí, hi donem suport.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
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Pel Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates, conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició, de crear aquesta taula, i ho 
farem bàsicament perquè com a grup tenim la necessitat de saber, de tenir informació, 
respecte a què passa amb aquests deu solars. Una suspensió de llicències que 
s’aplica de forma inesperada, sense previ avís, es dirà que és per evitar certes 
operacions a última hora, però el que un espera és que si això passa el dia 1 del 
mandat, doncs s’entén, però quan aquesta suspensió passa al cap de dos anys, el que 
un espera es que es digui: «Suspenem llicències perquè tenim pensat fer això», i 
parlem-ne. És clar, aquí ens trobem que suspenem llicències perquè tenim pensant 
fer... no ho sabem. Aquest és el punt de crítica que nosaltres fem en aquest tema. No 
hi ha un model. Si el model és que falten equipaments, ja ho sabem, ja ho sabíem. 
Esperàvem una mica més, un pèl més de concreció. Ja ho dic, des del moment des 
que ens assabentem que hi ha aquesta suspensió de llicències, jo, innocent de mi, 
vaig pensar: «Ara ens diran per què», és a dir, per què són aquests deu solars i quin 
ús s’ha pensat concretament per a cadascun d’aquests deu, quines opcions de 
finançament hi ha, i llavors ho podrem discutir i hi podrem estar d’acord o no. Però és 
clar, ens trobem que simplement es fa la suspensió, ens fem una vegada més la foto, 
fem els 5.000 tuits, els 5.000 titulars, i ja està. 
 
Llavors, en aquest sentit, donem suport a la proposició d’ERC perquè almenys, ja que 
no ho ha fet el Govern, comencem a parlar entre tots i a pensar quin destí donem a 
això.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Pel PSC, el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també votarem favorablement a la proposició d’ERC i fem la reflexió 
següent. A nosaltres, a l’hora de dissenyar una nova estratègia en matèria de gestió 
urbanística, després de la política de terra cremada de CiU, no ens va semblar una 
mala opció impulsar una suspensió de llicències sobre solars qualificats d’equipament. 
Bàsicament, perquè fa molta falta i és necessari. Ara, tal com ha informat la regidora 
en el seu informe, jo crec que hem de ser molt prudents. Ara hem iniciat un camí que 
és lent i és llarg, i això ens ha de dur a poder disposar de nou sòl públic per a la 
construcció d’equipaments a l’Eixample, però no demà. Siguem sincers, jo no vull 
enganyar ningú. No demà. 
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I a l’Agrupament Escolta Ítaca, els diria que hem de buscar una solució al vostre 
problema, al vostre plantejament, però jo d’entrada us diria: home, aquest 
plantejament urbanístic no serà la vostra solució. En tot cas, busquem un forat a 
l’agenda, reunim-nos amb el conseller Matas, reunim-nos amb el conseller Magrinyà, 
parlem amb Serveis a les Persones, abordem la qüestió que faci falta. Jo no vull dir 
que el que s’està proposant sigui la solució a trobar espais per a un agrupament 
escolta. Això no serà així. Busquem-la per una altra via, però busquem-la. 
 
Dit això, votaríem favorablement a la proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Conseller Magrinyà, de BC.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres el que volem dir és que nosaltres hi creiem, en la participació. Hem muntat 
processos participatius, hem muntat jornades participatives. Per exemple, l’altre dia hi 
va haver la jornada participativa dels Jardins Montserrat, ja n’he fet dues, i crec que va 
ajudar molt a acabar de definir el projecte. 
 
Nosaltres és clar que tenim clar el que volem fer en aquestes deu parcel·les, i per això 
ho tenim clar, perquè és bàsicament per a equipaments educatius i per a habitatge 
social, com vam anunciar en la mesura. I tenim clar en cada cas que sempre hi ha un 
equipament, que sempre hi ha un privat, i tenim la possibilitat de guanyar espai en el 
marc d’un equipament docent i en el marc de, potser, fer habitatge social. I és en 
aquest escenari en el qual treballem.  
 
Llavors, nosaltres la mesura la recollim, però la nostra manera de treballar és que això 
ho tractarem a les comissions de seguiment de cada barri. Allà, en la mesura que 
nosaltres hàgim avançat en aquest procés, volem fer aquest procés participatiu, de la 
mateixa manera que hem decidit els Jardins Montserrat, de la mateixa manera que 
hem decidit el triangle de Fort Pienc. És en aquesta metodologia de treball que 
pensem treballar. Nosaltres ja tenim clara l’estratègia, hem d’executar-la, i en el 
moment adequat volem presentar-ho a la Comissió d’Urbanisme perquè les entitats 
acabin de matisar la proposta. I volem treballar en aquesta mesura. Si és en aquesta 
línia, nosaltres donem suport a la proposta feta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Al grup proposant, el conseller Cuscó, com li he dit abans, li queda molt poc temps, 20 
segons.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
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Amb 20 segons agraeixo els vots a favor. I comento, pels dubtes o malentesos que hi 
pugui haver hagut, que crear aquesta comissió o posar a debat aquesta qüestió és 
també una manera de demanar informació, de garantir que es fa la feina, o pressionar 
perquè es pugui fer, i també de garantir que tots estem representants davant 
d’aquestes decisions perquè el Govern té sis consellers i aquí n’hi ha vint-i-tres. 
Tampoc va més enllà. Veurem si les fórmules dels consells de barri i comissions de 
seguiment, etc. són les adequades.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha esgotat el temps.  
 
La resta de grups, pel segon torn, el PP havia esgotat el temps. A la consellera 
Jiménez de Parga li queda un minut, si el vol utilitzar.  
 
Al conseller Bujons li queda també un minut. No el vol utilitzar.  
 
Al conseller Rodríguez li queden 30 segons.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo només faré dues consideracions. Deia el conseller Riera que és lent, és llarg. Ho 
sabem, però la suspensió és per un any. Vull dir que tampoc hi ha molt de marge.  
 
I amb relació al que deia el conseller Magrinyà, de les comissions de seguiment, que hi 
estic d’acord, volia posar de manifest que el que estem votant és que es creï una 
comissió expressa per a això. És això el que estem votant. Per tant, entenc que, si 
s’aprova, el que es farà és crear una comissió expressa per parlar d’això, no que ho 
parlarem a les comissions de seguiment de barri.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
El conseller Riera ja hauria fet el segon torn, però li queden 30 segons. Conseller 
Riera, no? 
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Si el conseller d’ERC, que és el que ha presentat la proposta, accepta el tema de la 
comissió de seguiment, i amb la voluntat que s’ha traspuat aquí de facilitar la 
informació, nosaltres la facilitarem i ho farem en aquest marc, que és el que havíem 
pensat. Ens sembla bé que la pressió de la comissió de seguiment sigui el bon espai.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquesta proposició també quedaria aprovada amb el 
vot favorable de tots els grups i l’abstenció del PP... Perdoni, Sr. Zayas, a favor. I amb 
l’abstenció de Cs. Queda aprovada.  
 
Passaríem a la següent proposició, presentada per la CUP. Sr. Bujons, té la paraula.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP presentem una proposició de suport a l’Ateneu Popular del Rec de Fort 
Pienc i per la solució a la manca d’espais per al jovent.  
 
Aquesta era una proposició presentada pels companys i companyes de la Sagrada 
Família i Fort Pienc, de l’assemblea, que, com hem comentat al principi, avui no 
participaven al Plenari per assistir a una manifestació a Sants amb motiu del 8 de 
març. Demanaven fer constar per què avui no havien vingut aquí, i que no féssim la 
defensa més enllà del que s’exposa a la proposició. D’altra banda, els partits ja l’heu 
rebut en el seu moment i la teniu per escrit.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Bujons.  
 
Té la paraula el PP. Sr. Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Miri, no podem estar més en desacord amb aquesta mesura. O sigui, els de la CUP 
presenten una visió ensucrada d’Exigim Espais. Miri, jo li explicaré el que va passar, la 
veritat del que va passar, perquè vostè la vol amagar darrere d’aquesta proposició. Jo 
l’hi explicaré, perquè sembla que no sàpiga què va passar.  
 
La realitat és que aquest Districte, o l’anterior govern, que tenia a Transformadors un 
model consensuat amb els veïns, com a equipament de gent gran, va forçar el canvi 
d’usos d’aquest equipament per forçar l’entrada o el canvi, que no tan sols fos un 
equipament de gent gran, sinó també un equipament juvenil. Es va forçar aquesta 
situació, van sortir guanyadors, van aconseguir aquest canvi, forçant el que havia estat 
un acord. Es deia, evidentment, que hi havia una part del barri que no hi estava 
d’acord, que era Exigim Espais, precisament. I després de forçar aquest canvi, la 
realitat és que van marxar, i van marxar sonorament, encara me’n recordo, d’una 
reunió que va convoca el Govern, i van dir que no hi participarien. Ells solets es van 
enfurismar, no sé per què, perquè de fet eren per ells, tots aquests canvis. És com dir 
«jo sóc el més rebel de tot el districte i marxo d’aquesta reunió», sense cap mena de 
sentit. I, de fet, no han tornat. De fet, a les reunions que s’estan fent ara a 
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Transformadors sobre el model de gestió tampoc apareixen. És a dir, ells sols s’han 
col·locat en aquesta situació. Per tant, aquesta proposició que vostè presenta no té res 
a veure amb la realitat. Per tant, nosaltres, la derechona aquesta li diu que no li 
donarem suport, evidentment, per això, precisament perquè presenta una realitat que 
no correspon a la realitat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula el Grup de Cs.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
En primer lloc, conseller Bujons, nosaltres sentim un profund respecte per les 
persones que l’han votat. I demano el mateix respecte per les 12.000 persones de 
l’Eixample que ens van votar. No per mi, sinó per aquestes persones. La democràcia 
té a veure amb el respecte a les persones i a la representació d’aquestes persones. 
Punt numero u.  
 
Punt número dos, el nostre vot serà un no rotund per una raó, perquè vostès es 
pensen que per sobre del dret d’ocupació no hi ha cap dret. Sí que hi ha algun dret, 
que té a veure amb la propietat privada, a la Constitució. Ja sé que vostès no tenen a 
res a veure amb aquesta llei i amb aquest estat de dret que defensa aquesta llei, i en 
aquesta llei i en aquest estat de dret hi ha les persones de l’Ateneu de la Sagrada 
Família, i gràcies a un procediment democràtic s’estan fent coses. A Transformadors 
es va aplicar un procediment segons la llei i s’han aconseguit coses. On són vostès en 
els processos que s’estan duent a terme a la Sagrada Família per parlar de l’Ateneu i 
per parlar d’espais? Tal com s’ha aconseguit a Transformadors o en aquest Ateneu.  
 
No sé ben bé què vol dir «exigir», per sobre de qualsevol dret, un altre dret, que no sé 
on és aquest dret. Gràcies, senyora presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller Sánchez.  
 
Té la paraula per ERC el conseller Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta proposició, però hi ha alguns punts que també 
voldríem afegir, i que veiem molt positius, de la proposició, com pot ser que es posi 
èmfasi en la manca d’equipaments juvenils en el districte.  
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Tant ERC com la JERC van presentar en l’anterior mandant diverses proposicions 
sobre aquest tema, per exemple per demanar un equipament a les Arenes i un 
equipament juvenil a Transformadors. Tot i això, també voldríem felicitar el Govern pel 
Lola Anglada, que han aconseguit, i creiem que és un tema molt positiu com a nou 
equipament juvenil.  
 
Tot i això, també voldria dir-los que en l’ordenació de la plaça de les Glòries, seria molt 
interessant que es plantegés allà un equipament juvenil, que no plantegessin només 
equipaments intergeneracionals, perquè crec que també a l’Eixample li falten 
equipaments només per a joves. No vull excloure ningú, però crec que a vegades que 
només sigui per a joves és positiu, i sobre la Fàbrica dels Paraigües, seria molt positiu 
que es pogués ubicar allà. Bàsicament a mi m’agradaria, en certa manera, que es 
tornés al model d’equipaments juvenils del Pla 2008-2015, perquè no s’ha continuat 
aquest model.  
 
Més enllà d’això, en aquesta proposició hi ha un altre punt que trobem positiu, tot i que 
ens hi abstenim. Sempre hem valorat d’ERC molt negativament que el Govern 
espanyol, en el pitjor moment de la crisi econòmica, bàsicament rescatés els bancs i 
no rescatés les persones. Em refereixo, per exemple, a aquest local que és de Bankia. 
Per això a l’Ajuntament, bàsicament al Govern, li demanaríem també que si pogués 
comprar per sota del preu de mercat locals i espais, per exemple a entitats 
financeres... i, en aquest sentit, nosaltres no podem votar a favor d’aquesta proposició 
perquè no creiem justificable que un individu o un col·lectiu es pugui apoderar d’un 
espai, i creiem que aquesta capacitat expropiadora només la té l’administració pública.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Asensio, se li ha acabat el temps.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Ara pel PDeCAT-Unió-Demòcrates té la paraula la consellera Laia Canet, companya 
meva de taula.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres, des del Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates, podríem estar d’acord amb molts 
punts d’aquesta proposta, però on no ens trobarem és per mostrar desacord amb el 
possible desallotjament d’un espai ocupat. Nosaltres creiem en la defensa de l’espai 
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de la propietat privada i, per tant, en aquest sentit, això és el que ens fa tirar enrere i 
votar en contra d’aquesta proposta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Canet. El seu vot és contrari.  
 
Passaríem al PSC, conseller Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres farem un vot contrari a aquesta proposició, bàsicament perquè traspua un 
model i un projecte de vida que no compartim. Nosaltres tenim clar que l’ocupació no 
és la solució, tenim clar que l’assemblearisme i el model de l’Ateneu del Rec tampoc 
no és el model de gestió. Tenim la percepció que és una interpretació d’un 
progressisme mal entès. De la mateixa manera que tampoc no compartim, i ho dic 
obertament, els models ultraliberals bancaris de Bankia, que també hem condemnat 
reiterades vegades. Però, en qualsevol cas, no podem donar suport a un projecte 
d’ateneu juvenil com és el Rec que, sincerament, nosaltres tenim seriosos dubtes 
sobre l’aportació real que fan al barri. Jo no ho tinc gens clar, la veritat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Per BC té la paraula el conseller Dabbah.  
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En primer lloc, vull lamentar que perdem l’oportunitat de parlar sobre la proposició, 
perquè aquí estem parlant de moltes coses. Hem acabat parlant de sistema bancari, 
de Sagrada Família, de Transformadors, i no estem entrant a debatre el contingut 
d’això. A partir d’aquí, sí que m’agradaria comentar algunes coses.  
 
La realitat és que falten espais juvenils al districte, i sobretot al barri de Fort Pienc. I el 
que ens trobem és que hi havia un local abandonat per una entitat bancària, que hem 
rescatat, amb els diners de tots i totes. D’una forma o altra, algunes entitats de joves 
s’han apoderat d’aquest espai i han convertit un local abandonat, on no s’hi feia res —i 
això és una pena, on manquen espais—, en un ateneu que ara es diu l’Ateneu el Rec. 
Ens agradaria donar suport a aquesta iniciativa.  
 
Sobre la segona part de la proposició, considerem que les demandes... bé, es demana 
al Districte de l’Eixample que atengui les demandes de la plataforma Exigim Espais. 
Nosaltres considerem que estan ateses, atès que ens hi estem reunint habitualment. 
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Mostra d’això és que, per exemple, demà hi ha una reunió. No és només amb Exigim 
Espais, però hi ha un treball conjunt i estem negociant i estem treballant per avançar 
cap a aquest conveni. A veure si amb sort, i si tot acaba bé, algun dia la Casa Groga 
pugui ser aquest espai juvenil per al barri.  
 
Dit això, hi votaríem a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara tindria la paraula el grup proposant, a qui li queden 4 minuts i mig.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Doncs aquesta vegada, al revés, seré ràpid. M’havien demanat que no defensés res, 
per tant, no diré res.  
 
Només vull fer un comentari sobre algunes de les intervencions. Considero que Cs i el 
PP s’haurien pogut llegir de què parlava la proposició, perquè han saltat cap a uns 
temes... I també, com a resposta personal, això de no conèixer què va passar amb 
Transformadors, s’ha de saber de vegades de què es parla i amb qui es parla, perquè 
potser algú s’endú una sorpresa sobre on estava previst Transformadors en el seu 
moment i on ha acabat sent i quin debat s’ha generat, i què es va proposar en el seu 
moment per a aquest espai i com s’ha mogut tot això durant tot aquest temps. I ja està.  
 
Agraeixo el suport. A veure si això es desencalla.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per la resta de grups, el PP hauria esgotat el temps. Al partit de Cs, al conseller 
Sánchez, li quedarien 30 segons, si en vol fer ús.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Se ha tenido que marchar, pero yo puedo hablar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Vostè mateixa.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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Me encanta que el equipo de gobierno vote cada uno una cosa diferente. El PSC vota 
una cosa y BC vota otra, pero bueno, esto ya ha pasado más de una vez. Nada más. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
ERC també ha esgotat el seu temps.  
 
A la consellera Canet li queda un minut i mig.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Vull reiterar el nostre posicionament i fer èmfasi en una cosa que ha dit el Govern, i és 
que a Fort Pienc també hi ha la Casa Groga, que també consta com a espai juvenil. 
Més que res per tenir això en compte. Gràcies.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Si votáramos a todo igual estaríamos todos en el mismo partido y no es el caso, 
precisamente porque en algunos temas discrepamos.  
 
Només vull afegir que la part propositiva de la proposició de la CUP són dos punts, i jo, 
sincerament, el tema de Transformadors no el veig per enlloc. No és una cosa que 
estigui en el marc de la proposició de discussió. Però bé, ens mantenim en el vot en 
contra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Al conseller Dabbah li queden 45 segons.  
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
Quería contestarle, consejera, que acostúmbrese. No es la primera vez y no va a ser 
la última. Vamos a votar diferente, no pasa nada, es la democracia, cada uno puede 
votar lo que quiera, y por esto representamos nosotros a nuestros votantes y el PSC a 
los suyos.  
 
I, d’altra banda, si tenen ganes de parlar de Transformadors, entrin proposicions sobre 
Transformadors, no n’utilitzin d’altres per parlar d’això. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Molt bé. Aquesta proposició decauria amb els vots contraris del PP, de Cs, del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates, del PSC, l’abstenció d’ERC i els vots favorables del grup 
proposant i de BC.  
 
Passaríem a l’altra proposició, que ens presenta el Grup de Cs. Té la paraula la 
consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Muchas gracias.  
 
Distintos ayuntamientos de la provincia de Barcelona, tales como Sant Adrià, Begues, 
Esplugues, El Papiol, Cornellà y Hospitalet, han firmado protocolos con la compañía 
Aguas de Barcelona para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza 
energética.  
 
El objetivo es fijar un procedimiento para garantizar el suministro de agua en caso de 
impago por falta de recursos económicos, tal como establece la Ley 24/2015, de 29 de 
julio, en la que se establece la protección de las personas y unidades familiares en 
situación de riesgo de exclusión residencial, ante los cortes de suministros que puedan 
acordar las compañías suministradoras de agua potable, electricidad o gas por falta de 
pago.  
 
Sin embargo, hasta el día de hoy el Ayuntamiento no ha firmado todavía con la 
compañía Aguas de Barcelona, aunque esta hace años que no corta el agua a nadie 
que no la pueda pagar.  
 
Entonces, nuestra proposición es que desde el Distrito del Eixample se inste al 
Ayuntamiento de Barcelona a firmar el protocolo con la compañía Aguas de Barcelona 
para garantizar el suministro de agua a todas aquellas personas que lo necesiten, así 
como a formalizar un contrato de suministro de agua a las familias sin derecho de uso 
sobre la vivienda, si el Ayuntamiento lo solicita, asegurando de este modo que las 
familias en situación de vulnerabilidad social o económica puedan acceder al servicio 
básico del agua.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. 
 
Té la paraula el PP. Conseller Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta.  
 
Yo quisiera pedirle a la consellera Jiménez de Parga que me hiciera una aclaración, 
porque no lo acabo de entender.  
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Según he leído en la proposición: «así como a formalizar un contrato de suministro de 
agua a las familias sin derecho de uso sobre la vivienda». Y ha añadido «si el 
Ayuntamiento lo solicita», creo que ha dicho esto y no aparece en la proposición, por 
lo menos en la que yo tengo.  
 
Por otra parte, quisiera preguntarle qué significa «familias sin derecho de uso sobre la 
vivienda». No acabamos de entender el sentido de la frase y de la proposición en sí. 
 
¿Estoy dentro de mi tiempo? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, està dins del temps.  
 
Vostè no expressa el sentit del vot fins al segon torn? 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Exacto, hago una reserva de voto.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Té ara la paraula el conseller Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Aquest és un tema que hem estat treballant amb alguns companys que, francament, hi 
entenen bastant més que jo. Nosaltres no votarem a favor d’aquesta proposta perquè, 
tot i que el que s’explica pot estar bé i pot ser desitjable, també és cert que no afronta 
un debat de fons, que és el debat que estem tenint molts ajuntaments d’aquest país 
últimament, que és el de les municipalitzacions del servei de l’aigua. Per tant, tal com 
es planteja, això torna a lligar amb AGBAR.  
 
Pel que ens expliquen en aquest sentit, crec que m’ha semblat sentir que es deia que 
AGBAR no tallava l’aigua a persones que tenien necessitats o que no podien pagar. 
Els companys que m’informen, a través de la plataforma Aigua és Vida, sí que es 
denuncia que l’empresa AGBAR ha tallat l’aigua a Barcelona a més de 9.000 famílies 
els darrers anys, que ha guanyat 30 milions d’euros, que està incrementant els seus 
beneficis, i que viu en una concessió estranya que en algun moment s’ha d’acabar de 
regularitzar.  
 
A partir d’aquí, també em diuen que aquests protocols existeixen i que es pressuposen 
en les contractacions d’aquestes empreses. Per tant, que aquí podem aprovar una 
proposició una mica com un brindis al sol sobre aquest protocol, o el que podem és 
començar a treballar per tendir a la municipalització del servei d’aigua i que això es 
proporcioni des del mateix Ajuntament.  
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A partir d’aquí, sense una agència pública del model de gestió de l’aigua de la ciutat, 
pressupost econòmic en una línia de treball i fixar un calendari per a aquesta 
recuperació i gestió semblen mecanismes molt més efectius que els que es proposen 
i, per tant, ens hi abstindrem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, Sr. Bujons.  
 
Pel Grup d’ERC, té la paraula el conseller Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres finalment ens abstindrem en aquesta proposició. En primer lloc, nosaltres en 
anteriors mandats ja havíem presentat proposicions a l’Ajuntament demanant la 
municipalització dels serveis, com podria ser en el cas de les aigües. I, a més a més, 
per altra banda, també hi ha alguns altres temes en els quals podem estar favor, i va 
molt lligat a les lleis que nosaltres hem presentat en el Parlament de Catalunya, com 
podria ser el tema de la Llei de la pobresa energètica, que vam presentar en l’anterior 
mandat i que ERC està liderant, i actualment ho està liderant des de la Generalitat. I, a 
més a més, més enllà d’això, també voldríem demanar al Govern, en el tema de la Llei 
de la pobresa energètica, i en el tema de l’aigua, l’electricitat i el gas... realment, ha 
sancionat bastant poc les empreses comercialitzadores i crec que seria interessant 
que realment s’apliqués aquesta sanció.  
 
Tot i això, els volíem felicitar perquè davant els plecs de licitació del contracte de 
subministrament elèctric, realment van posar algunes clàusules que realment obliguen 
les empreses que en el cas del subministrament dels serveis municipals, garanteixin 
els serveis a tots els barcelonins. En aquest sentit, finalment ens hi abstenim. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio.  
 
Ara pel Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates té la paraula la consellera Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Aquest és un tema que és de ciutat, que el Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates ja va 
presentar a l’últim Plenari de l’Ajuntament. Fa més d’un any que s’està negociant amb 
AGBAR des de l’Ajuntament i des del mes de juliol passat, en què hi va haver una 
espècie d’acord, no hi ha hagut cap avançament. I entenem que per una qüestió que 
és fàcilment solucionable, que és sobre la facilitació de dades per part d’AGBAR per 
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avisar en el moment que hi ha un tall de subministrar. Per protecció de dades i per llei 
no es poden donar totes les dades, i tampoc no fa falta, perquè l’Ajuntament amb el 
nom i l’adreça de l’afectat, evidentment ja pot saber quina és la situació d’aquesta 
persona.  
 
Des del mes de juliol passat, com deia, hi ha hagut canvis en els negociadors de 
l’Ajuntament i no s’ha avançat com s’havia avançat fins llavors. I no entenem aquesta 
demora per signar aquest conveni, que pensem que és molt bo per a la gent que ho 
necessita. No parlem ara de la municipalització del servei perquè pensem que aquest 
és un altre debat, estem parlant de la necessitat de les famílies vulnerables ara, que és 
el que s’ha de fer amb aquest conveni. Ja parlarem de més endavant. Per tant, el 
nostre vot és favorable. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula, pel PSC, el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
A mi també m’ha passat una mica com al conseller Muñoz, que m’ha costat 
comprendre el sentit de tot plegat, i he hagut d’anar a buscar assessorament als 
companys de Govern. Però bé, seré molt breu. Nosaltres votarem en contra de la 
proposició i de moment ho deixaré aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per BC té la paraula la consellera Carme Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també hi votarem en contra. Hi ha diferents temes que han sortit ja. És a dir, 
és un tema de ciutat, també estem nosaltres per la municipalització de l’aigua, que és 
un altre tema, evidentment, però com a govern responsable el que volem fer és la 
feina ben feta, i sabem que des de Casa Gran s’està treballant de valent el tema. Com 
bé ha dit la consellera Caballer, des del febrer del 2016 portem més d’una desena de 
reunions amb Aigües de Barcelona, i continuen, perquè no hem deixat de fer reunions.  
 
S’està fent un treball conjunt entre l’Àrea de Drets Socials, la Regidoria de Presidència, 
Aigua i Energia, i amb els organismes competents de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, perquè el conveni que posem sobre la taula sigui un exemple per a la ciutat 
de Barcelona, però també ho pugui ser per a altres ajuntaments i institucions del país. 
I, sobretot, perquè doni resposta a totes les situacions en què es veu que una veïna a 
final de mes no pot cobrir una necessitat tan bàsica com és el servei d’aigua.  
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Nosaltres continuem tenint reunions amb Aigües de Barcelona per fer un tancament de 
conveni i per portar-lo a la Comissió de Govern i efectuar la seva signatura en un 
període breu. El conveni que proposem, i que volem que acabi fent-se efectiu, té més 
de 15 pàgines detallades d’obligacions i coresponsabilitat de l’empresa davant la lluita 
contra la pobresa energètica.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Perdoni, el sentit del seu vot és contrari? 
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Sí, hi votarem en contra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Molt bé, tornaríem el torn al grup proposant. Per tant, té la paraula la consellera 
Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo sé perfectamente que es un tema de ciudad, pero bueno, como no se acaba de 
firmar el protocolo, por eso yo pedía que se instara desde aquí. Es evidente que el 
tema de la municipalización es otro tema completamente distinto. Muchos grupos han 
votado en contra por eso. Bueno, yo ya no voy a entrar en ese debate. Yo creo que 
firmar el protocolo es algo conveniente, hagan todas las hojas que quieran, pero 
fírmenlo, por favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Tornaríem a iniciar el torn dels grups. Té la paraula el conseller Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  
 
Gracias, señora presidenta.  
 
A ver, tenemos aquí varios factores. Por un lado, estamos un poco favoreciendo un 
acto ilegal, que es que las familias o personas sin derecho de uso de una vivienda… 
eso tiene un nombre, eso se llama ocupación. Aquí nadie ha hablado de este hecho, 
pero si estamos favoreciendo un acto delictivo, en principio nosotros tendríamos que 
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votar que no. Por otro lado, es verdad que Aguas de Barcelona, si hay gente que 
pincha el agua, no tiene acceso a los datos o a esa agua que en teoría pierde Aguas 
de Barcelona y que podemos perder todos. Esas pérdidas que tiene Aguas de 
Barcelona a lo mejor nos las pueden cargar en los recibos al resto de la ciudadanía.  
 
Como es una proposición que no es clara en este sentido, nosotros nos 
abstendríamos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Li quedaria, al conseller Bujons, un minut, si el vol utilitzar. No? Molt bé, moltes 
gràcies.  
 
El conseller Asensio ha esgotat el temps.  
 
A la consellera Caballer li quedaria també un minut.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Seré molt breu. La consellera Méndez diu que s’estan fent reunions, que s’avança i tal. 
Doncs fa un any i mig... podem avançar, però, vaja, a la gent li fan falta solucions una 
mica més aviat.  
 
Potser estem equivocats, però la notícia que tenim, o les informacions, és que ara 
porta les negociacions la Tatiana Guerrero, des de fa un temps, i que estan bastant 
aturades, aquestes negociacions. Potser ens equivoquem, nosaltres, però són les 
informacions que tenim. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Al conseller Riera li queda un minut i mig. Gràcies, conseller.  
 
A la consellera Méndez no li queda temps.  
 
Per tant, aquesta proposició quedaria aprovada amb el vot favorable del grup 
proposant i els vots del Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates, els vots en contra del PSC i 
BC, i les abstencions de la CUP, ERC i el PP.  
 
Molt bé, doncs passaríem a la propera proposició, i última, que és la que presenta el 
PP. Té la paraula el seu conseller portaveu, el Sr. Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
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El 2011 l’anterior Govern de l’Ajuntament de Barcelona va presentar la xarxa 
ortogonal, va ser una xarxa que es va implementar en aquells estadis inicials amb 
consens —cosa estranya, però va ser així—, perquè es reconeixia que augmentava la 
connectivitat, que augmentava la capacitat, que augmentava les freqüències de pas, 
que era una millora davant del que era —amb un consens bastant estès— el mal 
funcionament de la xarxa de busos de Barcelona.  
 
Davant d’això, ara ens trobem que de les 28 línies previstes, em sembla que en 
queden 13 per implementar. Potser m’equivoco, però em sembla que els números van 
per aquí. I una de les estrelles de la xarxa, que era la D30, que era la que havia d’anar 
per la Diagonal, i que afecta, evidentment, de ple en el districte, el Govern va comentar 
o ja va afirmar que no la implementaria.  
 
Llavors, ens planteja una sèrie de problemes. Primer, perquè en els estudis previs que 
es van fer el 2011 per implementar aquesta xarxa de bus el que va quedar clar és que 
la Diagonal era el tram amb més demanda. Em sembla que es va dir exactament que 
l’anàlisi de càrrega de les línies que transcorren per l’avinguda Diagonal tenen una 
ocupació a hora punta per damunt de la punta de saturació, amb la qual cosa, això 
obliga a incrementar les freqüències en aquest tram.  
 
I ara l’Ajuntament el que ens proposa és que aguantem estoicament el fet que ells 
decideixin si hi va o no el tram, que sembla que ells estan decidits que sigui així, i hem 
d’esperar a un futur incert que s’acabi instal·lant. Evidentment, en aquest temps, es 
condemna els ciutadans de Barcelona, i especialment els de l’Eixample, a una 
deficient implementació de la xarxa ortogonal, perquè si la Diagonal és un corredor tan 
necessitat d’aquest transport, pensem que no pot esperar les decisions seves respecte 
al tramvia.  
 
Per això instem el Govern Municipal del Districte que faci les gestions necessàries per 
al desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de bus, amb 
la incorporació de la línia D30 amb recorregut per l’avinguda Diagonal. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Té la paraula, pel Grup de Cs, la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros vamos a apoyar la medida que propone el PP porque, teniendo en cuenta 
que el tranvía está todavía en proyecto, y no sabemos nada de eso, pues bueno, por 
lo menos terminemos la red ortogonal de autobuses e incorporemos la D30. Si más 
adelante se hace el tranvía, pues ya se cambiará.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
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Té la paraula el conseller Bujons, per la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP ens abstindrem. Podríem votar coses diferents, però nosaltres entenem 
que aquesta proposició amaga més aviat altres temes i que, en tot cas, ho veuríem 
més com una pregunta. És a dir, veure com està el desplegament de la xarxa 
ortogonal i com es combina amb altres grans debats en marxa, des de la pacificació 
del trànsit a l’Eixample, el tramvia i altres coses. Llavors, ho veuríem més com una 
pregunta de com s’està veient, com està afectant algunes línies concretes. Crec que 
era ahir que vèiem les mobilitzacions pel 91 a Sants, i, per tant, ens hi abstindrem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
Per ERC, té la paraula la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
És evident que la consolidació de la línia D30 d’autobús, amb recorregut per la 
Diagonal, dependrà en gran mesura de quina sigui la solució que entre tots acabem 
prenent amb relació a la connexió del transport públic per aquesta avinguda, però 
també és cert que la ciutadania no pot esperar eternament que prenguem una decisió 
amb relació al tramvia per tal de veure millorada la xarxa de transport públic, en aquest 
cas amb relació a l’autobús.  
 
Al marge d’aquesta reflexió, des d’ERC estem analitzant els pros i els contres tècnics 
de la implantació d’una solució definitiva. Fins on sabem, el tramvia tindria més 
capacitat de transport de viatgers, però també hauria de superar certs obstacles amb 
relació als fluxos de vehicles que creuen tant horitzontalment com verticalment la 
Diagonal. Per posar alguns exemples, alguns dels punts conflictius que ens consta que 
hi hauria si es desenvolupa el tramvia podrien ser els de la plaça Francesc Macià, el 
carrer Lepant, Via Augusta, passeig de Sant Joan-Mallorca i Aragó-Sardenya, en les 
seves respectives interseccions amb la Diagonal.  
 
En cas que sigui viable, caldria també que entre totes les forces polítiques 
prioritzéssim inversions, fixem en quins terminis podem plantejar l’obra, o bé valorem 
si primer val la pena prioritzar l’enllaç de la línia 9 i 10 amb Sarrià, on també podem fer 
un pas important per al conjunt del sistema de transport metropolità, connectant millor 
Barcelona amb el Vallès. Només una vegada valorades totes les alternatives estarem 
en disposició de decidir què farem amb el tramvia i, per tant, no hi ha excusa per tal 
d’endarrerir la incorporació de la línia D30 a la xarxa ortogonal, com més aviat millor. I 
des d’ERC, en conseqüència, votarem a favor d’aquesta proposició. Gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera Rafí.  
 
Té la paraula, pel PDeCAT-Unió-Demòcrates, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres votarem també a favor d’aquesta proposició, com no pot ser d’altra manera. 
Ho hem dit repetidament, ho seguirem repetint tants cops com calgui. Creiem que el 
tramvia no és l’opció que necessita la Diagonal, ni l’Eixample, ni Barcelona, per 
descomptat, i creiem que el millor tramvia és el bus elèctric, i això ho seguirem dient i 
ho seguirem argumentant: és més barat, no genera efecte barrera, no injecta tants 
cotxes com injectarà el tramvia a l’Eixample, etc. 
 
Per tant, des del nostre punt de vista, de motius tècnics n’hi ha de sobres i els 
seguirem desgranant. En un futur proper farem públics estudis que tenim sobre la taxa 
de retorn social del tramvia, que demostraran que són totalment falses les dades que 
s’han facilitat.  
 
Abans el conseller Magrinyà feia referència a unes jornades, a una conferència que 
s’estava fent aquestes dies, avui i demà, concretament, sobre el tramvia i la ciutat. Jo li 
he dit que havien convidat una persona de Nova York i m’ha dit que no, que em mirés 
el programa.  
 
Vostè m’ha dit que no, que em mirés el programa. Me l’he mirat. M’he mirat el 
programa i diu: obertura, primer, patrocini de les jornades, Ajuntament de Barcelona. 
Que és l’Ajuntament que vol fer el tramvia, que jo sàpiga. I llavors, qui fa l’obertura? 
Janet Sanz, la tinenta d’alcalde d’Urbanisme del govern que vol fer el tramvia. Qui fa la 
conferència inaugural? Samuel I. Schwartz. No és ni de l’Ajuntament de Nova York, 
que és el que he dit jo. No, no, és el president del SCC GPO Group, que és l’empresa 
privada que fa el tramvia de Brooklyn a Queens. Un senyor que fa tramvies, què ha de 
dir sobre el tramvia? 
 
Altres ponents: Toni Salvador, director del model urbà de l’Ajuntament de Barcelona; 
Manel Valdés, gerent adjunt de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; Oriol Altisench, 
coordinador del projecte de connexió dels tramvies de la xarxa de tramvies; un que li 
sonarà, Francesc Magrinyà, que és vostè; Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona. No només això, sinó que també Álvaro Nicolás, que és 
l’assessor de la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Sap qui obre 
demà? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Rodríguez...  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
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No, no, és que aquest és el rigor tècnic. Demà les jornades les obre una persona que 
és Ada Colau, també d’un rigor tècnic extraordinari.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, ha acabat el temps, conseller. 
 
El PSC, conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Molt ràpidament, una de les coses que precisament ens uneix a BC i al Grup del PSC 
és el tramvia. Per tant, no podíem fer altra cosa que votar en contra d’aquesta 
proposició, perquè no tindria sentit desplegar ara una línia d’autobús per després 
desenvolupar el tramvia.  
 
Però sí que voldria donar la raó en la crítica que ha fet a aquest programa el 
Sr. Rodríguez. Si ens hem d’inspirar en algun model i en algun barri de Nova York a 
l’hora de desenvolupar l’Eixample, no és Brooklyn i Queens, sinó que és Manhattan, 
que nosaltres també som la big apple de Barcelona.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Té la paraula el conseller Magrinyà, per BC.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo hi he estat aquest matí i el Sr. Schwartz no ha parlat del tramvia, ha parlat d’Uber, 
ha parlat de les noves tecnologies i no ha parlat per res del tramvia.  
 
Un altre tema. Intentant respondre, el discurs que nosaltres tenim, i el que plantegem, 
és que per nosaltres l’autobús i el tramvia és transport en superfície, i farem la millor 
proposta en cada moment. I, després, la decisió de si és D30 o és tramvia, doncs com 
diu vostè, es prendrà en el seu moment.  
 
El que sí que vull dir davant el que ha dit la Paloma, és que en aquests moments es 
produeix un efecte acordió a la Diagonal perquè com que hi ha diverses línies, unes es 
trepitgen a les altres i fa que es redueixi el temps. Per tant, afegir-hi una nova línia ara 
no ajudaria. Aquest és l’argument pel qual nosaltres de moment no afegim la D30. 
 
I el tema és que l’estratègia és, precisament, que els autobusos no passin per la 
Diagonal, perquè hi pugui passar una línia de més capacitat, perquè la Diagonal, per la 
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demanda, té molta més capacitat que altres línies i altres direccions. I és per això que 
proposem el tramvia.  
 
I sobre el que presentava ERC, sí que hi ha un punt de conflicte, que és entre Via 
Augusta i passeig de Gràcia, a Lepant també, i són aquests punts els que s’estan 
treballant. Nosaltres hem demanat informes externs i són aquests sobre els quals ens 
hem basat.  
 
I com que suposo que vostè fa referència al Germà Bel, suposo que també podria 
discutir la línia 9, i podria discutir les línies de Rodalies, per exemple la línia de Sants a 
l’aeroport, que és la menys rendible. De totes, la més rendible de l’àrea metropolitana 
és el tramvia. De totes les propostes del PDI, la primera i més rendible és el tramvia. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà. Ha clavat el temps, dos minutets, però no m’ha semblat 
sentir el sentit del seu vot.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En contra, perquè precisament... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ja està, en contra. Gràcies, molt amable.  
 
Al grup proposant li queden 2 minuts i 15 segons. Conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Miri, és que no estem parlant d’una hipòtesi que ara s’hagi de valorar. La D30 ja es va 
valorar quan es va iniciar aquest procediment de la xarxa ortogonal, per tant, això ja 
està valorat. És a dir, no m’enganyi. Aquesta valoració vostès la posposen perquè 
tenen la intenció en el futur de posar el tramvia. I, mentrestant, la gent... perquè si era 
satisfactori el 2011, encara ho continua sent, una línia que travessi tota la Diagonal. I 
ara la gent s’ha d’esperar, o entre cometes «fastidiar», fins que vostès resolguin el 
tema del tramvia. És això, és aquest el debat.  
 
Llavors, si estiguéssim en una xerrada de crecimiento personal, diríem que el futur no 
existeix, el futur se’l treballa cadascú personalment, i com que el que importa és el 
present, penso que l’important són els ciutadans, el present, i no els futuribles, allò que 
pugui passar, perquè no sabem res. O sigui, pràcticament si demà es decidís fer 
aquest tramvia, no estaria en aquesta legislatura. No estem parlant de dos mesos. Si 
estiguéssim parlant de dos mesos, o de tres o de sis, li diria que sí, esperem, però no 
estem parlant d’aquest temps.  
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I al Sr. Joan Ramon del PSC, escolti, vostè va votar en contra del tramvia —ho dic de 
memòria—, va votar que no es dediqués ni un duro —això va dir— al tramvia fins que 
no estigués la L9 i no sé què més. Rectificar es de sabios, ¿no? 
 
Dit això, agraïm el vot favorable de tots els grups. I pel tarannà absolutament 
democràtic del Govern, esperem que faci tot el necessari per complir aquesta 
proposició aprovada pel Plenari.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
A veure, jo ara vull fer una proposta.  
 
Els altres grups tenen una mica de temps, però tenint en compte l’hora que és i que 
tots ja han expressat el sentit del vot, si no tenen alguna cosa molt especial a dir, 
doncs donaríem per tancat el punt.  
 
Sr. Magrinyà, vostè és l’únic que ha esgotat el temps. És una llàstima però és així.  
 
Molt bé, doncs aquesta proposició que presenta el PP queda aprovada amb els vots 
favorables del grup proposant, el vot favorable de Cs, el vot favorable d’ERC i el del 
Grup PDeCAT-Unió-Demòcrates, l’abstenció de la CUP i els vots en contra del PSC i 
de BC.  
 
Ara arribaríem a l’apartat ja de precs. El primer prec el presenta el Grup Municipal 
PDeCAT-Unió-Demòcrates, que ens presenta la consellera Caballer.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El prec és: Que el Govern del Districte presenti de forma regular en el marc de la 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones, Benestar Social i Cultura de 
l’Eixample l’informe sobre l’activitat dels Serveis Socials del Districte i que aquest 
informe reculli les dades sobre els desnonaments a l’Eixample. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula per respondre el Govern, la consellera Carme Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Acceptem el prec, però sí que li voldria fer algunes matisacions.  
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

83 
 

De fet, no hem deixat de fer-ho mai. Fa un temps que no hem presentat els informes, 
però en la propera consultiva intentarem portar ja l’informe de Serveis Socials de 
l’Eixample del 2016.  
 
També vull informar-li que, amb relació a les dades de desnonaments, només cal 
haver llegit en la premsa d’aquests últims dies que els desnonaments s’han reduït un 
8% a la ciutat de Barcelona el 2016 i que hem atès un 50% més de famílies per 
mitjançar en el procés i oferir ajuts econòmics.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Té la paraula la consellera Caballer.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Durant el passat mandat —i vostè hi era, a més—, cada quatre mesos es presentava 
l’informe. Jo he vingut a totes les comissions i no es presenta aquest informe, perquè 
malgrat que a vostès els costi explicar-ho, encara funcionen molt bé els Serveis 
Socials. Hi ha moltes persones que ho necessiten, encara que potser els costi una 
mica explicar-ho.  
 
Quant els desnonaments, nosaltres, la veritat, una notícia que surt en un diari, sense 
signar, i a més en unes pàgines de l’Ajuntament, doncs tampoc és que ens en fiem 
gaire. I, escolti, preferim dades de Serveis Socials. Si coincideixen, serem els primers 
a felicitar-los si de veritat els desnonaments han baixat, com diu aquesta notícia, que 
no sabem tampoc qui l’ha fet. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
El que sí que és evident és que nosaltres tenim la voluntat política, i així ho fem, des 
destinar més recursos i serveis, per reforçar l’atenció i intervenir preventivament.  
 
S’han reduït els desnonaments i li’n podria donar dades. Quan vostès governaven el 
2014, va haver-hi 3.244 desnonaments, i el 2016 hem baixat a 2.854 desnonaments. 
També el 2014, quan vostès governaven, van atendre 679 famílies, i nosaltres, el 
2015, 1.020, i el 2016 ja en portem 1.774 famílies.  
 
El que és evident és que hem dotat la ciutat d’una unitat contra l’exclusió social, que és 
la UCER, a escala de ciutat, i s’ha dotat també les oficines d’habitatge dels tècnics per 
treballar totes les atencions possibles de desnonaments.  
 
Hem posat en funcionament punts d’atenció energètica als districtes... 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Méndez, se li ha acabat el temps.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
D’acord, gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Jo li agraeixo tota aquesta informació, però ens hauria agradat tenir-la abans, i dels 
Serveis Socials.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, com que en aquest cas tanca el torn el Govern, si vol afegir alguna cosa? 
Però no ho faré més.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Com ja li he dit, acceptem el prec i portarem la informació.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perfecte, moltes gràcies.  
 
El següent prec el presenta el Grup d’ERC, i el presenta la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El nostre prec ve donat per algunes preocupacions dels veïns de la Casa de les 
Punxes, perquè diuen que des que va obrir l’agost de l’any passat, hi ha acumulació 
de visitants a les voreres. I la guia fa el recorregut amb megàfon i això comporta un 
soroll.  
 
El prec diu el següent: Atès que el passat 5 d’agost del 2016 es va obrir al públic 
l’edifici de la Casa de les Punxes; atès que els serveis d’àudios de les visites a la 
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façana exterior es fan mitjançant megàfon, en comptes del sistema de radioguia, 
incomplint els nivells sonors màxims permesos en l’Ordenança del medi ambient; 
ateses les queixes dels veïns i veïnes per les molèsties que aquest fet provoca, a 
banda de l’acumulació de visitants a les voreres; atesa la proposta d’ERC aprovada el 
passat mes de setembre a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de 
Barcelona sobre l’activitat dels guies, que instava a limitar el nombre màxim de grups 
organitzats i a fer ús del sistema de la radioguia en cas que el grup fos superior a deu 
persones.  
 
Llegeixo el prec: Que el Govern Municipal es comprometi a prendre les mesures 
necessàries per tal d’evitar les aglomeracions excessives als voltants de la Casa de 
les Punxes, i que les visites als exteriors es facin amb un sistema de radioguia enlloc 
de megàfon, amb l’objectiu de respectar la convivència amb els veïns i veïnes donant 
compliment als nivells sonors màxims permesos per l’Ordenança de Medi Ambient. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Consellera, no li quedarà temps per al segon torn.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Nosaltres rebutgem aquest prec perquè hem fet les indagacions pertinents i no hem 
detectat cap problemàtica al voltant de la Casa de les Punxes. Hi va anar la Guàrdia 
Urbana, s’han fet les gestions corresponents i no hem detectat ni tenim problemàtiques 
ni en els programes de queixes a través de l’IRIS, que poden fer els ciutadans, ni a 
través de les trucades, ni a través de la Guàrdia Urbana.  
 
També vull informar que hem anat a fer la visita a la directora de les activitats culturals, 
la Sra. Maria Fernández, que ha mostrat el sistema que utilitzen per comunicar-se a la 
via pública amb els ciutadans que estan fent la visita, i es tracta d’un altaveu que no té 
cap dissonància amb relació al soroll que també hi ha al voltant de l’avinguda 
Diagonal.  
 
I, per últim, també es va fer una visita a una empresa que està ubicada al carrer 
Rosselló, per veure una mica quina era la problemàtica que podien observar, i van 
comentar que hi havia un punt de parada dels turistes i que li molestava potser una 
mica el fet que, quan plovia, s’amaguessin sota dels porxos per poder refugiar-se de la 
pluja. A part d’això, no hem tingut constància de cap altre tipus de queixa. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera Méndez.  
 
El proper prec també el presenta el Grup d’ERC, i el presenta, en aquest cas, el 
conseller Joaquim Asensio.  
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Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta. El llegeixo.  
 
Atès que el «Gaixample» representa un àmbit comercial de l’Esquerra de l’Eixample, i 
compta amb una singularitat i identitat reconegudes de comerç i oci; atès que el Pla de 
comerç del districte de l’Eixample recull la prioritat de potenciar aquesta singularitat i 
identificar-la com a estratègia de promoció i millora de la visibilitat dels barris o els 
sectors comercials especialitzats; atès que el Pla de promoció econòmica internacional 
de Barcelona aposta per reforçar Barcelona com un destí del col·lectiu LGTBI, atesos 
els valors de tolerància, diversitat i respecte amb els quals s’associa la ciutat. 
 
Demanem: Que el Govern del Districte es comprometi a potenciar la singularitat de 
l’àmbit comercial del «Gaixample», valorant propostes com: que els establiments 
puguin lluir els colors de l’arc de Sant Martí a persianes i aparadors de forma regulada, 
valorar la cessió de mobiliari urbà ja existent com a element identificador de l’àmbit —
com per exemple alguna cara de les banderoles publicitàries—, i valorar també la 
possibilitat d’instal·lar-hi una icona significativa de l’àmbit a través d’un procés 
participatiu. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio. Li quedaran 50 segons per al segon torn.  
 
En aquest punt havia demanat la paraula el Sr. Joan Igual, d’ACEGAL. Té la paraula, 
Sr. Igual.  
 
 
Sr. Joan Igual (ACEGAL): 
 
Bona nit a totes.  
 
Jo represento una entitat que fa més de deu anys que treballa en el districte, en el 
barri del «Gaixample». Vam començar el 2007, un any després va començar la crisi, i 
la veritat és que els negocis petits a la zona ho han passat molt malament. Tenim una 
diversitat molt gran en aquell barri i volem que així continuï, però després de treballar 
amb el Districte durant quatre anys en un projecte de dinamització, ens hem trobat 
frenats, no podem tirar més endavant i necessitem el suport de l’Ajuntament. I per això 
agraïm aquest prec. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Igual, i moltes gràcies per la seva paciència d’aguantar tantes 
hores de Plenari. 
 
Li respon la regidora del Districte, la Sra. Montserrat Ballarín.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
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De fet, no sé si contestar, perquè ara li donaré una excusa perquè ens deixi, i crec que 
és dels pocs veïns que queden.  
 
En tot cas, fora bromes, agraeixo aquest prec que pretén donar suport a una 
associació de comerciants molt important per al nostre districte, amb la qual la regidora 
de Comerç té una relació molt fluida. Hem tingut trobades individuals, també relacions 
amb Barcelona Oberta, de la qual formen part, i algunes d’aquestes propostes ja ens 
havien estat presentades abans.  
 
Nosaltres acceptarem el prec perquè com a districte estem disposats a estudiar i a 
treballar, conjuntament amb la Direcció de Comerç i també amb Turisme de Barcelona, 
totes aquelles mesures que puguin contribuir a potenciar projectes i zones comercials 
de Barcelona que tenen identitats pròpies i que s’alineïn amb els objectius de 
dinamització econòmica i comercial que promovem. 
 
També, en aquest cas concret, com que es tracta d’una proposta que es refereix a un 
col·lectiu tan important per a la nostra ciutat, com és el col·lectiu LGTBI, estaria bé que 
totes les propostes portessin d’alguna manera l’aval d’aquest col·lectiu perquè penso 
que això serviria per reforçar aquesta petició i també per reforçar la projecció de 
Barcelona com una ciutat gay-friendly, de què tan contents i orgullosos ens sentim.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora.  
 
Té la paraula, pel grup proposant, el conseller Asensio. Li queden 50 segons, 
conseller.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
De fet, ens agradaria fer un agraïment a l’associació i al Joan Igual, perquè també ens 
ajudat en aquest prec, bàsicament. I esperem que el Govern compleixi i nosaltres el 
seguirem i parlarem amb el Joan i tot el col·lectiu per saber si s’està fent correctament 
la feina. I esperem que puguem revifar, millorar i potenciar molt més el comerç de la 
zona, i estic segur que, si es fa, estic convençut que anirà bé tot. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio.  
 
Té la paraula per tancar aquest punt la regidora, que li queden 40 segons.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Reiterem que tenim una predisposició positiva, estudiarem les mesures que ens 
proposen, amb el benentès que això no significa que les donem per aprovades. Cal 
analitzar cas per cas quina és la seva viabilitat, que no contravinguin les normes de 
paisatge urbà, que no contravinguin normes de senyalització de mobilitat, que 
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s’avinguin, que estiguin integrades adequadament amb l’entorn. És a dir, aquest prec 
jo crec que és el compromís que treballem plegats per trobar aquestes mesures, o 
potser poden ser unes altres, les mesures de promoció. Ja sé que aquestes les han 
treballat i pensat de manera molt creativa, però jo crec que conjuntament podem 
arribar a un acord de quines tirar endavant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, regidora.  
 
Molt bé, doncs passaríem al proper prec, que el presenta la CUP. Té la paraula el 
conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Dos precs. Aquest que tenim aquí, n’hem parlat abans a través de la proposició 
d’ERC, sobre la suspensió de les llicències per a deu solars durant un any. Nosaltres 
en aquest prec bàsicament el que demanàvem és conèixer... és a dir, s’ha venut 
aquesta suspensió per fer front a les necessitats d’equipaments educatius, com el 
desplegament del Pla d’habitatge. Demanem de manera concreta quines són aquestes 
intencions que apuntava el Sr. Magrinyà que tenen clares, perquè passa un any i un 
any és poc temps. Per tant, volem conèixer per on anaven aquestes intencions. Quin 
era aquest mapa escolar educatiu, per tant, com tenien pensat emplaçar aquests 
centres. I també ser una mica més agosarats i mirar d’ampliar aquesta iniciativa, com 
va sortir a la reunió de comissions consultives, o sabem que expressen alguns veïns, 
d’estendre-ho a diferents altres solars i recuperar tot el tema de què vam parlar en el 
seu moment sobre altres vies, com per exemple explotar aquell conveni amb 
Telefónica i la possibilitat d’oferir nous espais.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Dir que, en principi, nosaltres acceptem aquest prec, de fet, ja s’està fent. A més a 
més dels deu solars, n’hi ha més en estudi, n’hi ha quatre: el Clínic, Diagonal-Padilla, 
Paula Montal i la Monumental. De fet, considerem també els vinculats a convenis com 
el de Telefónica. De fet, és un tema de dret a retracte. Estem una mica a l’expectativa 
en aquest punt. I, a més a més, l’entorn afectat de Glòries, com s’ha esmentat abans.  
 
I el que potser també és important d’entendre és que nosaltres hem fet una aposta pel 
tema de les escoles, com s’ha dit abans. Sabeu que hi ha 1.000 nanos de demanda, 
que hi havia una oferta de 300, que hem passat a 400, i aquesta aposta clara per 
donar una oferta d’escola pública, que ens ha portat a fer 8 línies més, ens plantejava 
recuperar espais i buscar espais amb plantejaments i ubicacions definitives. Per tant, 
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ens comprometem també a fer una sessió específica sobre el tema d’habitatge al 
districte, aplicant el pla de ciutat, i com es pot concretar i què hi pot aportar la mesura 
dels deu solars, en tema d’habitatge social. Estem treballant en aquesta línia.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Té la paraula el grup proposant. No? Perfecte.  
 
Passaríem al següent prec, que també és del Grup Municipal de la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Canviem de tema, parlem de la Model, que també ha sortit bastant avui.  
 
Hem aprovat una declaració institucional, hem aprovat una proposició del Govern, del 
PSC i BC. Aquest punt era el nostre, que arriba l’últim, i el prec en si era demanar el 
compromís del Districte amb la proposta d’actualització del Pla. Entenc que com que 
ha anat sortint que sí, serà que sí. Però sí que volia aprofitar per fer la reflexió que ens 
trobéssim, que les situacions no són les mateixes que el 2009, tenim un bon pla de 
partida, però n’hem de poder parlar. Han aparegut agents nous al barri, hi ha 
moviments pel que fa a la urbanització, a la mobilitat, al trànsit, tot el debat de 
contaminació, tota la pastilla del carrer Nicaragua, que entenc que queda, totes les 
reivindicacions de refer la pota cultural i de preservació del centre. I seria una mica un 
absurd que quaranta anys d’espera, a la vegada que tots tenim molta pressa per 
aquests equipaments, ara calgués córrer en dos o tres mesos i no poder abordar un 
projecte de dos illes de cases de l’Eixample, que té unes conseqüències i uns efectes 
de llarg recorregut i de futur.  
 
Per tant, la reflexió en aquest àmbit era que tinguem un bon punt de partida. Com que 
a més veig que és el gruix del que han dit les diferents formacions polítiques, 
acceptem obrir-ho per millorar tot el que es va acordar en el seu moment. I, en aquest 
aspecte, és un guinyo a l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, de la qual 
sóc soci, perquè ho tingui present a l’hora d’abordar aquest debat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula el Govern, el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres tenim aquesta idea, el que passa és que necessitem avançar les feines, no 
les tenim prou avançades per començar a plantejar-ho. I potser si canviés el termini 
del mes de març, podríem acabar acceptant la proposta. En el plantejament hi estem 
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d’acord, però no en els terminis. Vull dir que necessitem un temps per elaborar les 
propostes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
El grup proposant havia acabat el seu temps. Per tant, passarem ja l’altre prec, que el 
presenta el Grup del PP. Conseller Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta.  
 
Como han podido comprobar, las posiciones en torno el área de recreo de perros en la 
avenida Mistral son muy encontradas, y no va a ser fácil encontrar una solución de 
consenso.  
 
El sentido de este ruego, se lo leo, es: Instar el Govern Municipal a iniciar un procés 
participatiu al barri de Sant Antoni per definir, entre les aportacions de veïns i 
associacions, l’espai o els espais d’esbarjo per a gossos que suscitin el major consens 
possible. 
 
Quisiera pedirle al Gobierno del Distrito, primero, que informe debidamente de la 
apertura del proceso. Debidamente, porque por ejemplo este conseller se tuvo que 
enterar por otros cauces. Ha habido personas aquí hoy en esta sala que son 
interesados y a los que no se había avisado. Aparte de estas personas, a los vecinos 
de San Antonio, por lo menos a los vecinos de la avenida Mistral.  
 
Como vio en la primera reunión con los vecinos, la solución no va a ser fácil. He de 
decirle que la solución que ustedes han aportado es bastante equilibrada, pero, aun 
así, lo que les digo, abran el proceso a la mayor participación, escuchen las 
propuestas de todo el mundo y, si no llegan a un consenso, incluso yo les pediría que 
lo llevaran a votación entre los vecinos, el tema.  
 
Un poco va por ahí la demanda de este ruego: abran sobre todo el proceso 
participativo a bastante más gente de la gente a la que lo han abierto y escuchen a 
toda la gente.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, ha esgotat el temps. Moltes gràcies per la seva intervenció.  
 
Respon, per part del Govern, la consellera Eulàlia Corbella. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
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En principi rebutgem el prec, però perquè no sé si estic seguint tot el que estàs 
explicant. És a dir, de la sessió informativa que vam fer a Sant Antoni, on tu hi eres, 
d’allà vam sortir dient que el que faríem és, com que no hi havia hagut un acord entre 
tots els veïns presents, fer una segona trobada. Llavors, a partir d’aquí, d’això 
nosaltres no en direm procés participatiu, sinó que en diem fer una segona trobada 
amb les persones interessades. I això és en principi el que farem. No hem començat 
encara res. No sé si has esmentat alguna cosa com que ja s’havia començat a fer 
alguna cosa...  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Vostès han proposat una solució, nosaltres la veiem bé, aquesta solució, però no serà 
una solució que...  
 
 
Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample Sra. Laia Canet i Sarri: 
 
Sr. Muñoz, no comencem un diàleg. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Hi ha posicions molt... 
 
 
Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample Sra. Laia Canet i Sarri: 
 
Sr. Muñoz, si us plau. Li toca a ella. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Sí, sí, és que estic obrint un diàleg, disculpeu. 
 
Ja en parlarem, en tot cas no l’acceptem perquè un procés participatiu requereix una 
metodologia i moltes altres coses, i en aquest cas creiem que no és necessari. En 
principi ho resoldrem d’aquesta manera. Però en tot cas, si de cas, parlem després 
perquè no sé si ens estem entenent.  
 
 
Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample Sra. Laia Canet i Sarri: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Conseller, ha exhaurit el seu temps. Gràcies. 
 
Passaríem al següent prec... ai, perdó, a la següent pregunta, del Grup PDeCAT-Unió-
Demòcrates. Consellera.  
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Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates):  
 
La pregunta del Grup Municipal PDeCAT-Unió-Demòcrates és: Quines accions pensa 
emprendre el Govern del Districte de l’Eixample per tal de garantir la continuïtat del 
projecte musical de l’Escola de la Concepció? 
 
 
Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample Sra. Laia Canet i Sarri: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Per part del Govern.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Tots estem preocupats pel projecte musical de l’Escola Concepció. De moment, el que 
s’ha fet és rebre l’AMPA tantes vegades com ho han demanat, i hem traslladat tant a 
l’IMEB com al Consell Escolar Municipal de l’Eixample la voluntat del Districte perquè 
es mantingui el projecte musical de l’Escola Concepció.  
 
Sí que és veritat que no és competència del Districte aquest projecte i, per tant, per 
això ho hem traslladat a qui pertoca. La mesura immediata més fàcil, i és la mesura a 
la qual s’ha recorregut durant els últims deu anys, si no em consta malament, és que 
aquest serà l’últim any. O sigui que tindrem un any més de projecte. Però el que sí que 
demanaríem des del Districte és que hi hagi voluntat per un acord que permeti la 
viabilitat del projecte, per part tant de la direcció de l’AMPA com del Consorci. I des del 
Districte el que sí que defensem és que el projecte musical públic a l’Escola Concepció 
sigui sostenible en el temps.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Però vostès encara estan només en converses, no tenen la garantia encara del 
Consorci que es donarà aquesta subvenció?  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
És que discutir això a l’apartat de precs i preguntes és una mica complicat. Jo ja he dit 
el que farem, hem fet i seguirem fent des del Districte, que és defensar que hi hagi un 
projecte musical a l’Escola Concepció, però aquest projecte ha de ser públic i 
sostenible en el temps. Ara mateix el que es fa és que el Consorci paga uns diners a 
una empresa que dona uns serveis a l’escola. S’ha de trobar un acord entre les 
diferents parts...  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
Molt bé, doncs ara passaríem a la pregunta del Grup de Cs. Conseller Sánchez.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Es que se ha tenido que marchar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
D’acord, doncs la consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Rápidamente, porque viendo la hora que es, voy directamente a la pregunta.  
 
¿Cuál es exactamente la oferta de plazas de guardería pública en el distrito del 
Eixample? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
L’oferta actualment són 8 escoles bressol, que tenen 48 grups de tres edats, P0, P1 i 
P2, amb 696 infants.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Es que según aparece, no hay ninguna disponibilidad en el cuadro que aparece en la 
web del Consorcio de Educación. Pone 0, entre dos y tres años.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Però això és perquè no hi deu haver places vacants, vol dir que n’hi ha unes quantes 
que estan plenes. Per tant, no hi deu haver plaça vacant per entrar directament als tres 
anys. Però els propers anys hi haurà una ampliació de Tres Tombs, com ja hem 
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informat aquí diverses vegades, de 33 places. A Germanetes també hi va una escola 
nova i als Encants, també.  
 
Hem de tenir en compte que la franja de 0 a 3 anys és una franja que no és educació 
obligatòria i que, per tant, hi ha administracions més i menys compromeses amb 
aquesta franja educativa. El regne d’Espanya paga zero diners, per tant, no mostra 
molt d’interès en aquesta franja educativa; la Generalitat de Catalunya em consta que 
des del 2012 tampoc aporta el seu terç al finançament d’escoles bressol públiques de 
Barcelona, tot i que sí que fa una aportació de 3 milions d’euros a les privades a 
escala de Catalunya, i, per tant, l’Ajuntament és qui està sufragant els dos terços de 
les escoles bressol d’aquí. I les famílies aporten un terç.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Matas, moltes gràcies. Li agraeixo que m’estalviï la feina de donar-li la 
paraula, però no es passi de temps.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Quan tu diguis, jo acabo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs ja s’ha acabat.  
 
Molt bé, una altra pregunta, també presentada pel Grup de Cs. Consellera Jiménez de 
Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo quiero saber cuántas mesas y cuántas sillas han sido retiradas de los bares y 
restaurantes en el distrito en el último año. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
A mi m’han tocat totes les preguntes, avui.  
 
Durant l’últim any s’han retirat 19 terrasses, 42 taules i 144 cadires d’establiments que, 
bàsicament, o no tenien llicència o tenien un excés de taules segons la llicència que 
els tocava, o per qüestions de morositat.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
No quiero añadir nada.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Tot i així, tinguem en compte que des del 2015, després que entrés en vigor la 
moratòria, i comptant totes les llicències, tant les que estaven en actiu com les que 
estaven en tràmit, hi ha hagut un increment del 10% de terrasses. Per tant, voldria 
trencar una mica el mite aquest que se sent, perquè no hi ha cap persecució de les 
terrasses, o el gremi diu que es redueixen terrasses... Aquí a l’Eixample tenim 148 
terrasses més, 346 taules més i 1.116 cadires més. Per tant, els números indiquen que 
no hi ha cap persecució d’aquest tipus, sí a aquelles que no compleixen o se salten la 
norma o generen molèsties. Aquestes sí que són les que es tanquen.  
 
També vull recordar que el preu màxim que paga un operador, un bar o restaurant, per 
taula a la via pública és de màxim 1 euro per taula/dia. Ho dic perquè tothom faci els 
números. Això vol dir que l’espai públic surt molt barat, i des del Govern pensem que 
cal defensar l’ús públic de l’espai públic.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Passem la paraula al PP, Sr. Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Seré breu.  
 
Segueixo una mica amb la pregunta, com el dia de la marmota, perquè hem tornat a 
sentir comentaris, en diversos espais, que tornaven a qüestionar el posicionament 
d’aquest Govern sobre els equipaments, i inclús sobre l’IES Viladomat, que ha d’anar a 
Germanetes. És reiteratiu, però com que aquest projecte es manté en una certa 
nebulosa per part del Govern, que no acaba d’aclarir si hi haurà procés participatiu, si 
no n’hi haurà, i em sembla que hi ha hagut canvis diversos i tal, tornem a plantejar 
aquest prec.  
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No fa falta que el llegeixi, suposo que el Govern ja té coneixement de quina és la 
pregunta. Diu: Manté aquest Govern Municipal de Districte la intenció de desenvolupar 
els equipaments previstos a l’illa Germanetes en els termes ja acordats? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Té la paraula el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Sí. Hi està previst l’institut, els pisos, l’escola bressol, i en els terminis que tenim 
assignats. En principi és que tot hauria d’estar inaugurat al voltant del setembre del 
2018.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
I respecte a l’espai del Pla BUITS, quina és la previsió d’aquest Govern? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
La nostra previsió és que, davant la reclamació del veïnat que hi ha una gran manca 
d’espai verd, doncs en principi nosaltres creiem i defensem que, vist el que demana el 
veïnat, nosaltres estem treballant perquè sigui un espai verd a la llarga.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
S’ha acabat el torn de preguntes. Entrem al que seria l’últim punt de l’ordre del dia 
d’aquest plenari, que és un seguiment de prec, que ens presenta el Grup Municipal 
d’ERC, i que el presenta el conseller Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
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Bàsicament aquest seguiment de prec ve pel Plenari del 6 d’octubre del 2016. Vam fer 
un prec al Govern perquè instés Adif sobre la conclusió de les obres relatives a la línia 
d’alta velocitat, en la intersecció entre Provença, Nicaragua i Josep Tarradellas i la 
urbanització i el condicionament definitiu de la zona, per tal d’acabar amb el greuge 
que viuen els veïns, veïnes, comerços i el barri de l’Esquerra de l’Eixample.  
 
Per aquest motiu, m’agradaria saber què ha respost Adif i si això se solucionarà d’aquí 
a poc. Bàsicament, els negocis necessiten una solució ja.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio.  
 
Té la paraula pel Govern el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
 
Sobre aquest tema, a mi m’han informat que el projecte aquest ha tingut uns projectes 
reformats i que això ha fet que s’allargui l’execució definitiva del projecte. No té més 
dificultat que aquesta. És a dir, s’ha hagut de fer un projecte reformat i, llavors, això 
està allargant el projecte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el conseller Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
De fet, no sé si vau preguntar dates, per poder-ho comentar als veïns, bàsicament. Jo 
crec que és un dels primers temes que s’ha de preguntar, les dates. És a dir, si us hi 
dirigiu, seria bo saber-ho perquè els veïns també es puguin planificar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio.  
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
No tenim dates. No depèn de nosaltres, depèn d’Adif, i no tenim dates.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Molt bé, doncs amb aquest punt de l’ordre del dia donem per acabat el Consell Plenari 
de l’Eixample d’avui.  
 
Agraïm molt especialment als pocs veïns i veïnes que queden la paciència que han 
tingut per aguantar fins ara. 
 
S’aixeca la sessió a les 23.10 hores. 


