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ACTA núm. 4 / 2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 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 VUIT D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix el Consell del 
Districte, en sessió extraordinària, sota la presidència del regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona, Im. Sr. Agustí Colom i Cabau. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 
Sra. Laia Canet i Sarri 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau 
Sr. Xavier de Gispert Díez 
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany 
Sr. Antoni Coll Tort 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 
Sra. Carme Méndez i Bota 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sr. Jordi Oliver Solà 
Sra. Tània Rafí i Galindo 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 
Sr. Oscar Zayas Sadaba 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos 
Sr. Roger Bujons i Tomàs 
Sra. Anna Serra Bienvenido 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
 
Hi concorren també les regidores adscrites: Ima. Sra. Francina Vila Valls (CiU), i Im. 
Sra. Sònia Sierra Infante (C’s).   
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
regidors del Consell Plenari del Districte de l’Eixample.  
 



 

Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau: 
 
Bona tarda.  
 
En primer lloc, us dono la benvinguda a totes i a tots a aquest primer ple que farem a 
continuació. Primer, haurem de començar amb un ple extraordinari, però en tot cas és 
la primera sessió que fem en el nou mandat d’aquest Govern en aquest període. Per a 
mi és un honor poder participar, al capdavant d’aquest Districte, amb tot l’equip de 
govern i els diferents grups municipals, i poder donar satisfacció a aquestes 
expectatives i demandes del conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquest districte. 
 
Passarem primer a prendre possessió de la regidora i presidenta, la Il·lustríssima Sra. 
Trini Capdevila i Burniol, i a partir de la seva presa de possessió dirigirà, a partir d’avui, 
tots i cada un d’aquests plens.  
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
A continuació la regidora, la Il·lustríssima Sra. Trini Capdevila, ha de prestar jurament 
o promesa i serà ella la que presidirà les properes sessions.  
 
Cal preguntar a la regidora: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de presidenta del Consell del Districte de 
l’Eixample, amb lleialtat al Rei, respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Tot treballant per assolir la república catalana, prometo per imperatiu legal.  
 
Doncs ara ja iniciem aquesta sessió extraordinària d’aquest Plenari d’avui.  
 
Com ha dit el regidor fa un moment, d’avui fins al final de mandat seré la presidenta 
d’aquest Districte. Per tant, una de les coses que em tocarà fer és presidir, 
naturalment, els plenaris del Consell de Districte i les audiències públiques, entre altres 
coses. Ja ho vaig dir el mes de juliol, quan se’m va proposar i els companys dels grups 
em van votar, la meva disposició total a treballar pel Districte de l’Eixample, estic al 
servei de totes les veïnes i de tots els veïns, de totes les entitats, la porta del meu 
despatx està oberta per a tothom.  
 
Sense més, simplement dir que espero estar a l’alçada de la meva responsabilitat i 
procuraré fer-ho tan bé com sàpiga. Suposo que avui me’n sortiré només de manera 
regular, el plenari que ve ja me’n sortiré millor, i d’aquí a tres plenaris ho faré molt i 
molt bé.  
 
Per tant, passaríem, si us sembla, a la presa de possessió de la consellera Sra. 
Paloma Jiménez de Parga com a consellera del Grup Municipal de C’s del Districte de 
l’Eixample.  
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Senyora presidenta, la consellera ha presentat les declaracions d’activitats i de béns, i 
ara cal que presti també jurament o promesa.  
 
Cal preguntar a la consellera: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del Districte de l’Eixample, 



 

amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Sí, prometo.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és la proposta de nomenament de 
la vicepresidenta o vicepresident del Consell de Districte.  
 
Ens ha arribat una proposta a la vicepresidència del Districte per part del Grup de CiU, 
de la Sra. Maria Teresa Pitarch, i voldria preguntar si hi ha algun altre grup que té 
alguna altra proposta a la vicepresidència del Districte de l’Eixample.  
 
Per tant, si no hi ha cap altra proposta es proposa la vicepresidència del Districte de 
l’Eixample per a la Sra. Teresa Pitarch Albós. Demanaria a tots els grups que anessin 
posicionant el seu vot a favor, en contra o abstenció.  
 
Començaríem de menor a major. Començaria el PSC.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
En primer lloc, anunciar el vot favorable per a la Sra. Pitarch. Ella sap, per la història 
que ens uneix, que moltes vegades hem divergit, que moltes vegades ens hem tirat els 
plats pel cap, fins i tot alguna vegada hem arribat a riure perquè recordo un cas en què 
vam coincidir, en quatre anys. I ara és un dels moments en què tornem a coincidir i 
ens n’hem de congratular tots. Segur que seràs una gran vicepresidenta. Molta sort i 
endavant amb la teva tasca, que segur que ens representaràs a tots molt bé. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el representant del PP de Catalunya.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Nosotros también votaremos favorablemente, desde la discrepancia política, y 
decimos lo mismo que ya dijimos con el regidor. Creemos que esto se circunscribe en 
un acuerdo de ciudad, y es positivo que haya pluralidad en los órganos de dirección. Y 
desde esa legítima y casi insalvable discrepancia política mi respeto hacia ella por la 
tarea realizada hasta ahora, y desearle los mayores éxitos en este cargo.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara tindria la paraula la Sra. Jiménez, de C’s.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Jiménez de Parga, por favor.  
 
Por supuesto voy a votar que sí, a favor de la Sra. Pitarch, aunque desde mi total 
antagonismo político con ella.  



 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trinitat Capdevila i 
Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el Sr. Cuscó, d’ERC.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Nosaltres votem a favor, també.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula el representant de BeC, el Sr. Magrinyà.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres ens abstenim. De fet, sabem que és un acord dels grups de l’oposició i ens 
sembla perfectament raonable, però com a grup de govern ens abstindrem. 
 
Presidenta del Consell Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Finalment, té la paraula el representant del grup proposant, el portaveu, el Sr. 
Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Perdoni, presidenta, però crec que falta la CUP.  
 
Presidenta del Consell Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula la CUP.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
No sabem si és pel sentit del nostre vot... 
 
El sentit del nostre vot serà negatiu, tal com vam anunciar el juliol. Ens sembla que 
això forma part del repartiment de cadires dels grups polítics. No ens sembla bé 
aquesta manera de fer. A més a més, ens sembla que el càrrec de vicepresidència és 
un càrrec prou figuratiu. Per tant, els nostres vots seran en contra, tots dos.  
 
Presidenta del Consell Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara sí que té la paraula el Sr. Joan Rodríguez, de CiU.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
El nostre vot només pot ser positiu, ja que som proposants i parlem d’una companya 
que ha format part d’aquest Plenari durant els dos darrers mandats, ha estat la nostra 
portaveu. Té experiència i sap com funcionen els consells plenaris de l’Eixample. Per 



 

tant, creiem que pot desenvolupar perfectament les tasques que tindrà assignades de 
suport a la presidència i de representació institucional. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs quedaria nomenada vicepresidenta del Districte de l’Eixample la Sra. Teresa 
Pitarch Albós, per a la qual jo demanaria un aplaudiment.  
 
Cedeixo la paraula a la vicepresidenta, que els vol adreçar unes paraules.  
 
Sra. Teresa Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Bona tarda a tothom.  
 
Moltes gràcies. Moltes gràcies als grups municipals que m’han donat suport, des de la 
discrepància alguns d’ells. Els que em coneixen, hem compartit moments aquí 
intensos, i crec que aquests moments fan conèixer les persones i al final fan decantar 
el vot cap a una banda o cap a una altra. Als que s’han abstingut també els dono les 
gràcies, evidentment, perquè suposa un vot de confiança, espero no decebre ningú i 
poder desenvolupar la tasca de manera que estiguin satisfets també amb aquesta 
abstenció. I als que m’han votat en contra, espero convèncer-los, també. Espero 
convèncer-los que la figura d’una vicepresidència en un consell plenari és necessària, i 
jo diria que molt necessària.  
 
Dit això, moltes gràcies de nou. És per a mi un honor poder ocupar aquest càrrec 
després de dos mandats al Consell Plenari. No dubtin que col·laboraré tant de cara als 
ciutadans en tot allò que necessitin com de cara al bon funcionament del Consell. 
Moltes gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Pitarch.  
 
I ara passaríem al proper punt, que és la part informativa.  
 
Passo la paraula a la secretària.  
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Cal donar compte d’una sèrie de resolucions d’alcaldia i de la regidoria del Districte.  
 
En primer lloc, el Consell del Districte resta assabentat del Decret d’alcaldia, de data 
30 de juliol, de nomenament dels regidors presidents dels consells de districte. 
 
També resta assabentat del Decret d’alcaldia, de data 28 i 30 de juliol, de 
nomenament dels regidors adscrits.  
 
Resta assabentat del Decret d’alcaldia, de data 16 de novembre, de nomenament de 
la Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda com a consellera de districte. 
 
Resta assabentat de les resolucions del regidor del Districte, de dates 29 de juliol, i 1 i 
8 de setembre, per les quals s’estableix el règim de dedicació exclusiva i dedicació 
parcial dels consellers i conselleres de districte. 



 

 
Resta assabentat de la resolució del regidor del Districte, de data 30 de setembre, 
sobre comunicació al Plenari del Consell del Districte de la composició de la Junta de 
Portaveus. 
 
Resta assabentat de les resolucions del regidor del Districte, de 15 de setembre, de 
nomenament dels consellers membres de la Comissió de Govern del Districte. 
 
Resta assabentat de la resolució del regidor del Districte per la qual es nomenen 
consellers ponents en cadascun dels diferents àmbits d’actuació sectorial. 
 
Resta assabentat de la composició dels grups municipals. 
 
I finalment, resta assabentat del Decret d’alcaldia, de data 13 de juny, pel qual es 
ratifica el nomenament del Sr. Màxim López Manresa com a gerent del Districte de 
l’Eixample. 
 
Això és tot, senyora presidenta.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Amb aquest punt de l’ordre del dia donaríem per conclòs aquest Consell extraordinari.  
 
Sr. Sancho: 
 
Sembla que hi ha una resolució que seria de setembre no de novembre. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, és de setembre. Gràcies, Sr. Sancho, és correcte.  
 
Arribaríem a la part decisòria, que és aprovar el Cartipàs del Districte, amb constitució 
de les comissions consultives de govern, comissions de treball i consells sectorials i 
d’equipament, consells de barri, Consell Ciutadà i Audiència Pública, previstos a les 
Normes reguladores del funcionament dels districtes i designació dels seus membres. 
 
Si no hi ha cap cosa més, amb aquest punt donaríem per acabat el Plenari 
extraordinari.  
 
Si els sembla, podríem passar a la sessió ordinària.  
 
S’aixeca la sessió a les 19:24 minuts per donar pas a la celebració de la sessió 
ordinària del Consell plenari del Districte. 
 
 


