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Consell Plenari  
Districte de l’Eixample 

 
5 de març de 2014 

 
ACTA núm. 1 / 2014 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL 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 
CINC DE MARÇ DE DOS MIL CATORZE, s’hi reuneix el Consell del Districte, en sessió 
plenària, sota la presidència del regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Im. Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez, i la vicepresidència de la consellera senyora Carme Mata Burgos. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Laia Canet i Sarri, 
Joan Rodríguez i Portell, 
Carles Ruiz i Riera, 
Irene Garcia Abellán, 
Teresa Maria Pitarch i Albós, 
Jordi Cabrafiga i Macias, 
Cristina Caballer i Ferrater, 
Vicenç Enguix i Giménez, 
Xavier de Gispert Díez, 
Mireia Del Pozo i Farreres, 
Miquel Díez Folch, 
Joan Ramon Riera Alemany, 
Joan Sanchís Sánchez 
Xavier de Gispert Díez, 
Marta Sendra Ibáñez, 
Oscar Soriano Mullor, 
Eugenia Ávila Correas, 
Alejandro Muñoz Mateos 
Amaro Tagarro Bas, 
Isabel Giralt Sampedro, 
Josep Maria Gómez Gómez, 
M. Carme Méndez Bota, 
Trinitat Capdevila i Burniol, 
 
 
assistits pel secretari del Consell del Districte, Sr. Jordi Fandos Cases, que certifica. 
 
Hi concorren també els regidors adscrits:  Ima. Montserrat Sánchez Juste, Im. Sr. Xavier 
Mulleras i Vinzia,  
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda als assistents i obre la sessió a 
les 18:35 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. 
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Primer de tot, el secretari llegiria dos decrets d’alcaldia. Si us plau, secretari.  
 
 
Secretari del Consell del Districte, Sr. Jordi Fandos Cases  
 
 
Bona tarda a tothom.  
 
En primer lloc, el decret d’alcaldia amb data 23 de desembre del 2013, en què l’alcalde resol 
nomenar com a regidor adscrit al Districte de l’Eixample l’Il·lm. Sr. Ricard Gomà i Carmona, en 
substitució de la Il·lma. Sra. Isabel Ribas i Seix.  
 
Seguidament, tenim un altre decret d’alcaldia, en què es nomena el Sr. Alejandro Muñoz 
Mateos membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample en substitució del Sr. Jordi 
Martí i Sió. 
 
Senyor president, hauríem de prendre jurament. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Endavant, Sr. Alejandro Muñoz.  
 
 
Secretari del Consell del Districte, Sr. Jordi Fandos Cases  
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de conseller del Districte de l’Eixample, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona?  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Sí, ho juro. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé. Ara passaríem a l’apartat de declaracions institucionals. N’hi ha una que llegirà la 
representant d’UpB.  
 
Ha estat presentada per quatre grups, UpB, ICV-EUiA, PSC i el Govern de CiU, i no pel Grup 
del PP. Si us plau, la portaveu d’UpB pot llegir la declaració. 
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Gràcies, president.  
 
Passo a fer la lectura de la declaració institucional.  
 
I. El català és la llengua pròpia de Catalunya, una llengua mil·lenària que compta amb una 
comunitat lingüística de més de 13 milions de persones, esdevenint la novena llengua més 
parlada a Europa, i que s’ensenya a 162 universitats de tot el món.  
 
II. El model denominat d’immersió lingüística —l’ús del català com a llengua vehicular en 
l’ensenyament— ha tingut resultats molt positius, tant des del punt de vista educatiu, en la 
preservació del català, i, sobretot, en termes de cohesió social a Catalunya.  
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III. En l’àmbit educatiu els alumnes a Catalunya assoleixen el coneixement del català de la 
mateixa manera que aprenen el castellà, tal com afirma el Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. Demostra, doncs, que l’adquisició del castellà està garantida en aquest 
model. D’altra banda, els successius informes PISA de l’OCDE constaten que el nivell de 
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i 
tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.  
 
IV. Més de trenta anys han passat des del Reial decret llei 2092/1978, en què s’incorporava 
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a 
Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió lingüística amb 
necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús del català difícils d’assolir 
sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats 
d’ús de la llengua catalana.  
 
V. Des del punt de vista social, el model d’immersió lingüística ha contribuït a evitar la fractura 
social entre comunitats lingüístiques diferenciades. L’escola, estenent el coneixement i l’ús 
social del català, garantint l’aprenentatge i el domini del castellà i no segregant en centres o 
classes diferenciades els alumnes per motius lingüístics, ha permès que la llengua no sigui 
motiu de fractura social i faciliti l’establiment d’una sola comunitat a Catalunya.  
 
VI. Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, 
reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als 
municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.  
 
VII. El català és la llengua pròpia de Catalunya i es troba encara en una situació de 
desavantatge pel que fa al seu coneixement i al seu ús; la bona aplicació i actualització de la 
immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir 
la cohesió social al nostre país.  
 
VIII. Ateses les interlocutòries de gener de 2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que obliguen quatre escoles (dues d’elles a Barcelona, el centre educatiu Mare de Déu del 
Roser de Barcelona, a l’Esquerra de l’Eixample, i l’Escola Pia de Sarrià de Barcelona) i un 
institut a fer en castellà, a més de l’assignatura pròpia de castellà, una de troncal d’una altra 
àrea, amb l’objectiu final que les classes en castellà representin un 25% del total d’hores 
lectives que fan els alumnes; 
 
IX. Atesa l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la iniciativa «somescola.cat», i atesa la 
Declaració de la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal de Barcelona; 
 
X. Atès el desacord manifest del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona a la sentència 
del Tribunal Suprem de setembre de 2011 que qüestionava, de nou, un model que s’ha 
demostrat d’èxit, convivencial i plenament acceptat per la societat catalana; 
 
XI. Atès que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha mostrat en diverses ocasions 
el seu suport a la nostra llengua pròpia.  
 
D’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic 
Municipal, l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent 
declaració institucional.  
 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda:  
 
PRIMER.- Manifestar la nostra preocupació pels atacs constants al model d’èxit d’immersió 
lingüística als centres educatius del nostre país provinents de diversos estaments judicials.  
 
SEGON.- Expressar el nostre desacord amb la ingerència en les tasques pedagògiques i 
d’organització curricular que representen les interlocutòries del TSJC que afecten quatre 
escoles —una d’elles al nostre districte— i un institut del nostre país.  
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TERCER.- Expressem, de nou, el nostre suport i compromís amb l’actual sistema d’immersió 
lingüística dels centres educatius catalans, un model d’èxit educatiu i garant de la cohesió 
social al nostre país.  
 
QUART.- Posem de manifest el nostre compromís vers el manteniment, millora i extensió del 
sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.  
 
CINQUÈ.- Donem suport als membres de la comunitat educativa, així com a totes les 
institucions i governs que defensin l’actual sistema d’immersió lingüística als nostres centres 
educatius. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Passem a la part de despatx d’ofici, senyor secretari.  
 
 
Secretari del Consell del Districte, Sr. Jordi Fandos Cases  
 
Bona tarda, novament.  
 
En el despatx d’ofici els contractes que hi ha són els següents. De capítol 2, manteniment de 
via pública 2012-2014, s’ha adjudicat per 367.996,25 euros a Constraula Enginyeria i Obres; 
servei de suport a la gestió d’expedients de llicències i inspecció, adjudicat per 241.914,40 
euros, a l’empresa Técnica y Proyectos, SA; gestió de l’Aula Educació Ambiental, al barri de la 
Sagrada Família, per un import de 60.610 euros, a Espai Ambiental; lloguer de material 
d’infraestructures per 156.400 euros a La Llauna; connexions per a actes cívics 2012-2013, per 
30.000 euros, a Citelum Ibérica, SA; manteniment d’edificis del districte de l’Eixample 2012-
2014, per un import de 380.111,20 euros, a l’empresa IMESAPI, SA; neteja i recollida selectiva, 
per un import de 834.625,63 euros, a l’empresa CLECE SA.  
 
Quant al capítol 4, tenim: pròrroga de gestió dels espais i casals de gent gran 2011-2013, per 
un import de 221.184,11 euros, a l’empresa Eixample SPI, SL; pròrroga de gestió i explotació 
del Centre Cívic Urgell, per un import de 160.788 euros, adjudicat al Club Lleuresport de 
Barcelona; pròrroga de gestió i explotació del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, per un import de 
192.788 euros, a l’empresa Lúdic 3; pròrroga de gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada 
Família, per un import de 351.799,81 euros, a l’entitat Serveis a les Persones Encís; pròrroga 
de gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres-Borrell, per un import de 229.321,97, a 
l’empresa Trànsit Projectes, SL; pròrroga de gestió i explotació del Centre Cívic Golferichs, per 
un import de 183.592 euros, a l’empresa Lúdic 3; pròrroga de gestió i explotació del Centre 
Cívic Casa Elizalde, per un import de 139.080 euros, a Lúdic 3; pròrroga de gestió dels serveis 
del Complex Esportiu Fort Pienc i Joan Miró, per un import de 108.465,99 euros, a l’Associació 
Esportiva de l’Eixample.  
 
Això és tot, senyor president.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  
 
Passaríem ja a la part d’informes, l’informe del regidor.  
 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Bona tarda a tots i a totes.  
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Fem aquest primer Plenari de l’any 2014. Abans de començar el meu informe, vull felicitar el 
nou conseller municipal del PP, desitjar-li tots els èxits en les seves funcions, igual que a tots 
els seus companys que estan en el Grup del PP. Els desitjo tots els èxits.  
 
El meu informe començarà amb un anunci. A principis del mes d’abril, els anuncio que 
plantejaré la possibilitat de fer un plenari extraordinari per debatre l’estat del districte, atès que 
en els plenaris anteriors sempre s’ha plantejat i s’ha dit que feia falta una reflexió més profunda 
sobre la situació del districte. El plantejament que faré a la Junta de Portaveus, i al president, 
serà la possibilitat de convocar, si els portaveus dels diversos grups i el president ho 
consideren oportú, un plenari extraordinari el mes d’abril on puguem debatre, més enllà del 
pressupost del districte, les diverses polítiques, les diverses línies d’acció del Govern del 
districte, amb una idea de continuar estenent la mà i obrint la porta al debat més intens, no 
només de l’acció de govern, sinó de plantejaments futurs i d’enriquiment de tots plegats en la 
millora del funcionament del districte.  
 
Creiem que tot i que el Plenari del Districte s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquesta gairebé 
tres anys amb la màxima transparència, com no pot ser d’una altra manera, a l’hora d’informar 
dels diversos processos, tant en el Plenari com en les comissions informatives, pensem que és 
saludable poder desenvolupar un debat, que entenc que ha de ser extraordinari, en el marc 
d’un plenari extraordinari, de l’estat de situació del districte. Per tant, en les pròximes setmanes 
demanaré la convocatòria d’aquest plenari, i alhora posaré en coneixement dels diversos grups 
el material que com a regidor del districte posaré a disposició dels grups per poder 
desenvolupar aquest debat en les millors condicions possibles. I demanaré també que la Junta 
de Portaveus estableixi les regles amb les quals aquest debat es porti a terme.  
 
El segon tema que voldria plantejar-los va més vinculat a les activitats o a les accions que 
s’han desenvolupat en el districte en aquestes últimes setmanes, actuacions bàsicament 
orientades a obres, a remodelacions, a millores de l’espai públic del nostre districte. 
M’agradaria començar per la reforma, que per altra banda ha estat prou debatuda i prou 
analitzada en diversos àmbits, de l’entorn de Glòries.  
 
Dir-los, com molt bé coneixen, que després del procés de concurs internacional, i de les 
propostes presentades, va sortir escollida una proposta, que a més va ser escollida per 
unanimitat de tot el jurat, anomenada Canòpia Urbana, i per tant, aquesta proposta s’alinea 
amb el procés que ja s’havia iniciat d’enderrocament de l’anella viària, en compliment dels 
acords presos amb les entitats veïnals i els grups polítics vinculats al pacte de Glòries. Dir-los 
també que l’enderroc d’una de les parts de l’anella viària de Glòries s’està començant a posar 
en marxa ara. Prèviament a això, hem fet dues obres que d’alguna manera tanquen el cercle, o 
el quadrat, a l’entorn del sector de Glòries, que són l’obertura del carrer Castillejos, per una 
banda, i per l’altra, l’obertura del carrer Alí Bei, és a dir, la connectivitat del carrer Alí Bei amb la 
trama de l’Eixample, i l’obertura del carrer Castillejos travessant la Diagonal i superant el 
desnivell que hi havia, que de fet era una paret fins no fa gaires mesos, i provocant aquesta 
connectivitat. Totes aquestes mesures prèvies s’han fet per enfortir la trama urbana, la trama 
de carrers, per absorbir els diversos fluxos de trànsit que es poden produir a l’entorn, tant 
d’entrada com de sortida de l’anella viària de Glòries.  
 
Dir-los que en les primeres setmanes d’aplicació dels desviaments de trànsit, no hem 
experimentat canvis substancials, sí importants però no substancials, en la mobilitat de l ’entorn. 
És veritat que s’ha incrementat el flux de trànsit a l’avinguda Diagonal des de Glòries fins a 
l’enllaç amb Marina, per exemple, i hem d’anar veient com l’evolució d’aquestes obres va 
generant problemes o no de mobilitat a l’entorn. Dir-los també que el fet d’aprovar ja el concurs 
i d’haver substanciat el concurs ja ens dóna peu a poder redactar el projecte executiu de 
desenvolupament del parc que ha sortit guanyador com a projecte bàsic. I també, i després 
m’hi referiré de manera més exhaustiva, en l’àmbit de l’Eixample, el següent pas de construcció 
de l’escola Encants, amb un import de licitació de 5,9 milions d’euros, que les pròximes 
setmanes veurà la llum, després del procés de licitació. 
 
En l’àmbit d’obres, també, informar-los de les següents intervencions en el districte de 
l’Eixample pel que fa als interiors d’illa. Estem treballant en sis interiors d’illa en tot el districte 
en aquests moments. Alguns estan ja en fase molt avançada, per poder-los desenvolupar, i 
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altres estan en fase de disseny de projecte. Els sis projectes que en aquests moments tenim 
damunt de la taula, pendents de tres projectes més que vindrien en un futur no gaire llunyà, 
serien els següents. 
 
L’interior d’illa Clotilde Cerdà —Sardenya, Marina, Consell de Cent i Diputació—, que suposa 
sumar 520 metres als 2.100 actuals, és a dir, un interior d’illa dels importants del districte de 
l’Eixample.  
 
L’antic cinema Niza, a la Sagrada Família. Aquesta és una col·laboració publicoprivada que 
permetrà guanyar 900 m² a l’entorn de la Sagrada Família, amb l’explotació d’un subsòl per 
part d’un privat, que farà que com a drets adquirits del districte hagi de desenvolupar també un 
interior d’illa de 900 m², en un entorn que té molta densitat i que té molta necessitat d’espais 
verds.  
 
El següent que vull anunciar-los és la intervenció de l’Ajuntament de Barcelona en l’interior d’illa 
Palau Macaya, que és el que es troba en el passeig de Sant Joan i que permetrà obrir un accés 
pel carrer Roger de Flor, amb un espai infantil incorporat. I també començarem a treballar ja el 
reforçament d’estructura de l’interior del Palau Macaya, que és l’interior rellevant i important de 
l’edifici de l’entorn. Per tant, reforçarem el que ha d’esdevenir el futur interior d’illa, un 
reforçament estructural, i, per altra banda, obrirem ja una de les vies d’accés per Roger de Flor.  
 
Un dels interiors d’illa que els esmentaré és segurament el més important que desenvoluparem 
al llarg d’aquest mandat, és el que es trobarà entre els carrers Rosselló, Còrsega, París i 
Villarroel. S’obrirà un espai de 1.645 m² a l’Esquerra de l’Eixample. En aquests moments s’està 
desenvolupant el projecte, el disseny, de com esdevindrà aquest interior d’illa, que sense cap 
mena de dubtes serà l’interior d’illa més important en nombre de metres quadrats en 
desenvolupament a l’Esquerra de l’Eixample aquest mandat.  
 
I voldria finalitzar amb dues operacions més, una a la cantonada Gran Via-Nàpols, perquè 
s’ubiquin, és l’illa on hi ha el Bingo Billares, on hem adquirit, a través d’una expropiació, un 
espai que esdevindrà un solar important que podem d’alguna manera incorporar als espais 
verds del districte, o bé perquè serveixi per fer algun tipus d’operació urbanística per crear o 
ampliar un nou interior d’illa en una altra zona de l’entorn proper.  
 
Finalment, acabaríem amb l’interior d’illa que es generarà a l’espai que vostès coneixeran, 
perquè és on hi havia el Cinema Novedades, que està també pendent d’un desenvolupament 
privat, i alhora aquest desenvolupament privat porta associada una inversió per obrir un interior 
d’illa a l’interior d’aquest espai. 
 
Respecte a inauguracions que hem tingut, informar-los que, per fi, el passat 8 de febrer vam 
poder inaugurar, amb presència d’alguns dels consellers que són avui aquí presents, la plaça 
André Malraux. Saben que feia molts anys que esperàvem que les obres de l’intercanviador es 
poguessin finalitzar. Per altra banda, abans de les obres, hi havia un espai que tenia una certa 
dificultat en un punt, que tot i que era molt utilitzat, tenia una certa problemàtica associada. 
Doncs la possibilitat d’haver restablert la plaça per a ús públic, a més amb un bon projecte, ens 
permet tenir un espai ja recuperat a l’entorn d’André Malraux. Crec que els que vam poder anar 
a la inauguració, o si passen per allà qualsevol dia, realment veuran que era un espai molt 
demanat i molt utilitzat en aquests moments. Per tant, és un encert haver aprofitat l’oportunitat 
de finalització d’aquesta obra d’infraestructura, en aquest cas de l’intercanviador ferroviari, per 
oferir als veïns i veïnes del Fort Pienc un nou espai verd de trobada i d’esbarjo infantil en 
aquesta zona.  
 
Informar-los que els últims dies s’ha produït el desallotjament de l’edifici del carrer Urgell 30, 
anomenat La Carboneria, que ha tingut una operació policial liderada pels Mossos d’Esquadra, 
a través d’una ordre judicial, i que ha portat que, un cop l’edifici es va desallotjar, el propietari 
prengués possessió de l’immoble i passés a tapiar els accessos i, amb llicència del Districte, a 
l’interior s’enderroquessin les escales per evitar que tornés a ser ocupat. En cap cas, perquè 
aquests dies alguns mitjans de comunicació ho han plantejat i hi han fet algunes reflexions 
alguns il·lustres historiadors de la ciutat i alguns il·lustres periodistes, en cap cas hem donat 
cap tipus de llicencia d’enderroc de l’immoble. No és el cas. És un immoble que no està 
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catalogat, cosa que afirmaven amb  molta contundència i, per altra banda, nosaltres no hem 
donat cap tipus de llicència d’enderroc, simplement el que hem fet és donar una autorització 
perquè els accessos interiors de l’immoble siguin esfondrats, és a dir, no puguin tenir 
continuïtat dins de l’edifici i, per tant, intentar posar els màxims impediments perquè l’immoble 
no sigui novament ocupat.  
 
Per altra banda, el desallotjament va provocar una sèrie de trasbalsos i dificultats a l’entorn, 
d’actes vandàlics, que evidentment no podem compartir de cap de les maneres. I, per altra 
banda, a hores d’ara l’immoble no està ocupat i, per tant, està alliberat de l’ocupació. L’actual 
propietari, com ja els he dit, ens ha demanat aquests enderrocs parcials interns, però que en 
cap cas afectaran l’estructura de l’edifici. Estem també a l’espera que el propietari ens plantegi 
quin és el projecte que vol portar a terme. Saben i coneixen que el Districte de l’Eixample té 
una Comissió de Manteniment i Millora de l’Eixample, que és on tots els projectes constructius 
es porten, per reflexionar-hi i analitzar-los. És una comissió de persones independents, 
arquitectes i gent del món dels projectes de construcció, que amb criteri, jo crec que científic i 
força correcte, marquen criteris de conservació d’immobles depenent del valor que aquests 
immobles tenen a l’Eixample, sent conscients que el nostre districte és un districte relativament 
jove, tenim 150 anys, és un districte que ha tingut evolució al llarg de la seva història amb 
immobles que tenien unes línies constructives determinades, i que des de ja fa alguns anys, no 
gaires, tenim aquesta comissió que garanteix i valida que no es puguin fer situacions 
d’enderrocs no volguts i de protecció del patrimoni, tot i que reconeixem que aquest edifici no 
està catalogat i, per tant, no està protegit.  
 
Informar-los, pel que fa a un altre aspecte, que el Districte va arribar a un acord amb el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, el CIRE, vinculat al Departament de Justícia, per fer un 
projecte de millora per pintar concretament tots els bancs i cadires del districte, 400 bancs i 
cadires de tot el territori. Es va fer en aquest sentit una acció d’ampli ventall social, és a dir, de 
donar suport a la reinserció de reclusos que hi ha en aquests moments a la nostra ciutat. Per 
tant, és una acció de responsabilitat social corporativa. I, per altra banda, dir-los que el Districte 
ha posat en entorns on feien falta 62 cadires a 31 cantonades del nostre districte, que ajuden a 
reduir les distàncies entre les zones que no tenien en aquests moments bancs.  
 
Informar-los que han començat les obres de l’antiga seu de l’ONCE, al carrer Calàbria 66, la 
primera fase de les obres, una fase pressupostada en 370.000 euros, que preveu l’enderroc de 
la façana i substitució d’aquesta façana, i la neteja, és a dir, el sanejament, de cada una de les 
plantes de l’edifici. Es tracta bàsicament de l’eliminació de parets de separació, buscant que 
sigui un edifici en què totes les plantes siguin diàfanes. És un edifici que ho permet i, per tant, 
hem fet aquesta primera fase de neteja, d’enfortiment de les estructures de l’edifici, que per 
altra banda estaven en molt bones condicions, i la substitució de la façana, que era el que a 
tots plegats ens feia patir, primer perquè no complia els estàndards estètics d’un immoble 
d’aquestes característiques al nostre districte, i, per altra banda, pel fet de vestir de pell aquest 
futur equipament del districte de l’Eixample.  
 
Sobre l’àmbit de serveis, projectes, persones del districte de l’Eixample, informar-los que 
segons les últimes dades d’ocupació i d’atur de la ciutat de Barcelona, que són del desembre 
del 2013, és a dir, fa molt poc temps, són les últimes dades registrades, ens donen una 
reducció de l’atur a la ciutat de Barcelona de 0,2 punts, que fa que l’atur a la ciutat se situï en 
10,3%, que vol dir una reducció respecte a les anteriors dades registrades de 4,02% de 
reducció d’atur. Això vol dir una reducció de pràcticament 5.000 aturats que han deixat de ser-
ho, tenint en compte que el nostre districte, el districte de l’Eixample, ha estat el districte que ha 
experimentat una reducció d’atur més significativa, 6,8% de persones aturades al nostre 
districte han trobat feina i, per tant, s’han reincorporat al mercat de treball. Això ens situa amb 
un atur registrat de 8,6%, una reducció del 0,5% respecte a l’anterior mesura d’atur, això vol dir, 
que passem del 9,1% que teníem en l’última lectura al 8,6% que tenim actualment. Això ens 
ubica en la tercera posició dels districtes de la ciutat amb menys atur i, per tant, amb unes 
bones perspectives d’incorporar aquells residents que es troben en atur... recordem que la 
dada d’atur tècnic se situa en el 6%, en aquests moments hi ha un districte de Barcelona que 
està en aquestes xifres, que és Sarrià-Sant Gervasi, i nosaltres estem a 2,6 punts d’arribar a 
aquesta situació d’atur tècnic. Tal com indiquen les xifres macroeconòmiques de la ciutat de 
Barcelona, estem en bona predisposició d’anar reduint els propers mesos aquestes taxes d’atur 
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i, per tant, segurament un dels primers territoris del nostre país que portaran a una situació de 
millora de l’ocupabilitat i d’estabilitat laboral serà el nostre districte, el districte de l’Eixample. 
Sense mostrar excessiu cofoisme, perquè mentre existeixi atur hem d’estar absolutament 
preocupats, algunes xifres ens donen a entendre que la recuperació econòmica a la ciutat de 
Barcelona és bastant factible, tenim una economia molt diversificada, una economia que té un 
vessant molt sòlid i, per tant, és adequada per superar moments de dificultat. 
 
Informar-los també sobre un altre aspecte, sobre l’estat dels projectes del Pla Buits que tenim 
assignats al nostre districte. L’espai Can Roger, situat a la Dreta de l’Eixample, es troba a la 
recta final del procés de concreció. Les entitats gestores totes són de Sagrada Família i tiren 
endavant el seu projecte d’hort urbà, d’espai de trobada i de menjador social, i han començat el 
procés de presentació i en breu tindran el projecte en ple funcionament. L’espai de 
Germanetes, l’espai de trobada veïnal de l’Esquerra de l’Eixample continua la seva tasca de 
difusió del projecte de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la tasca també amb 
l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, i està fent que aquesta transició sigui més 
fluïda i adequada. Hi ha un treball intens, sense anar més lluny, ahir mateix es feien unes 
reunions intenses de treball per fer que aquesta activitat que es desenvolupi en aquest espai es 
faci en les condicions més adequades possibles i en benefici de tots els veïns de l’entorn. 
 
També informar-los que tenim els primers resultats de la campanya que des del Districte, 
conjuntament amb Guàrdia Urbana, hem dut a terme per garantir la convivència entre 
bicicletes, vianants i vehicles a motor en el districte. Dir-los que el fenomen de la bicicleta en el 
nostre territori és absolutament emergent, des del punt de vista d’un creixement molt rellevant 
del nombre d’usuaris. S’ha passat en els darrers anys d’una mitjana de 47.000 passos de 
mobilitat en el nostre territori, l’any 2006, als 126.000 desplaçaments diaris actuals, que suporta 
la xarxa de carrils bicicleta del nostre districte. Això fa que el Districte i l’Àrea de Mobilitat 
continuïn treballant en la millora dels carrils bici existents, i en l’ampliació on s’escaigui 
d’aquests carrils. Ho hem visualitzat al carrer Provença, hem d’analitzar com funciona aquesta 
ampliació de carril al carrer Provença, i el nou espai de carril bici en aquest mateix carrer, i 
alhora tota l’ampliació del carril bici al carrer Calàbria. Hem de veure com funciona. Els primers 
dies són uns dies una mica complexos, els veïns dels entorns ho veuen amb un punt de recel, 
hem de veure com això va evolucionant, i hem de veure si realment és una mesura que pot ser 
efectiva per millorar la mobilitat.  
 
En l’àmbit de la mobilitat, informar-los també que les tres noves línies que estan en 
funcionament de la xarxa ortogonal d’autobusos estan funcionant en ple rendiment. Són l’H8 i 
l’H10, la primera passa per l’avinguda Diagonal i l’avinguda Josep Tarradellas, i l’H10 per 
València i Mallorca. I la V17, que passa per Pau Claris i Roger de Llúria, de pujada i de 
baixada.  
 
Informar-los també que sobre l’equipament de l’illa Bayer, l’entorn del nou equipament, que 
està ja en mans de les entitats veïnals de l’Esquerra de l’Eixample, tot just aquesta setmana 
acaben el trasllat al nou local i estan signats tots els convenis. I es posa en funcionament 
aquest espai com un equipament al servei dels veïns i veïnes de la zona de l’Esquerra de 
l’Eixample.   
 
En l’àmbit més social, informar-los que l’Ajuntament de Barcelona ha disposat una partida 
il·limitada per fer front a les situacions de pobresa energètica. Aquest és un pacte d’àmbit social 
que cobreix i dóna resposta a una de les situacions més complexes, que és, per la crisi 
econòmica, aquelles famílies, aquelles persones, que no poden seguir i que veuen molt 
minorades les seves capacitats per poder tenir una vida plena. En aquest cas, els 
subministraments energètics —l’electricitat, el gas— són àmbits que han experimentat un 
increment tarifari que ha abocat moltes famílies a passar una situació de pobresa energètica, 
concepte que malauradament tots ja tenim incorporat en el nostre vocabulari, i en aquest sentit, 
l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb veïns i veïnes de l’Eixample, hem disposat 
aquesta partida il·limitada per fer front a aquestes situacions de pobresa emergent. És a dir, 
l’Ajuntament es farà càrrec d’aquells casos derivats per Serveis Socials que no puguin pagar 
les tarifes elèctriques, d’aigua i de gas dels seus immobles.  
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Es va presentar fa molt pocs dies el baròmetre semestral que mostra la consolidació d ’alguna 
manera de les polítiques municipals, amb un 71% dels ciutadans que aproven la feina de 
l’Ajuntament de Barcelona. I, per altra banda, la situació, que segurament ve donada per 
aquesta situació, d’una mica més d’optimisme. No podem llançar les campanes al vol, però hi 
ha més optimisme, s’ha incrementat un 6,2% els que creuen que la situació en els propers 
mesos millorarà. Això ha superat en 13 punts... és a dir, abans hi havia un 13% més de 
persones que pensaven que la cosa empitjoraria, i ara hi ha 6,2% de persones enquestades 
que creuen que la situació millorarà. Això és una qüestió bàsicament d’enquesta i, per tant, ho 
deixo damunt de la taula. S’ha debatut a Casa Gran aquest baròmetre, s’ha explicat i, per tant, 
no hi insistiré més.  
 
Voldria fer una aturada en el tema educatiu, perquè ens trobem aquests mesos en la campanya 
de portes obertes prèvia a la matriculació escolar del proper curs. Dir-los que el Consorci 
d’Educació de Barcelona ha aprovat l’oferta inicial, que fonamentalment, com a novetats diria 
que en aquesta oferta inicial no hi ha previst cap grup extraordinari en la xarxa educativa 
pública del nostre districte. Crec que això és una bona notícia. La xifra d’alumnes en el P3 de 
tota la ciutat es reduirà, això ja és una tendència que vam experimentar el curs vigent. El curs 
proper, a tota la ciutat, el nombre d’alumnes que s’incorporaran a P3 es redueix. En zones de 
l’Eixample s’incrementa de manera molt poc sensible, és a dir, hi ha increments molt tècnics, si 
m’ho permeten dir d’aquesta manera. I, per tant, les previsions de població infantil en el P3 ens 
diuen que hi ha una tendència a la baixa o d’estabilització. Per tant, la previsió és, a partir 
d’aquesta oferta inicial, no crear cap grup extraordinari. En el cas de la secundària, les 
previsions són les de reforçar l’oferta pública amb increments de ràtio previs en la línia del que 
estableix també el decret del Departament d’Ensenyament, que es basa en el decret del 
Ministeri.  
 
Dos altres elements més que els voldria destacar des del punt de vist de l’educació. El primer, 
com he dit abans, el projecte executiu en procés de licitació de l’escola Encants, aquests 
5.998.000 euros, que faran que el setembre del 2015 l’Eixample tingui una nova escola que 
substitueixi l’actual escola Encants ubicada en aquest cas en barracons i, per tant, en una 
situació no volguda. Per tant, l’escola del districte que està en barracons deixarà d’estar-ho el 
setembre del 2015, gràcies a aquest acord entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Finalment, informar-los que al llarg del mes de febrer, el Districte, i jo concretament, vam tenir 
un seguit de trobades amb les AMPA de les escoles públiques del districte, i també amb les 
direccions d’aquests centres per tal de copsar la visió del districte, proposar-los projectes 
comuns per desenvolupar pel que fa al teixit educatiu del districte de l’Eixample. D’altra banda, 
aquestes reunions, que van ser molt fructíferes, molt probablement les continuarem per a la 
fase de la secundària, en els instituts públics del nostre territori, i desenvoluparem contactes 
amb el teixit d’escola concertada del territori.  
 
En l’àmbit de la valoració d’actes i agenda del districte... una cosa que m’havia deixat d’àmbit 
educatiu, que crec que és rellevant dir-ho aquí, perquè posa molt en valor una estratègia tant 
del Consorci d’Educació de Barcelona, com de l’Ajuntament, com de la mateixa Generalitat, 
que marcarà tendència des del punt de vista d’agrupar instruments per millorar el sistema 
educatiu a la nostra ciutat. En els pròxims mesos desenvoluparem un pla educatiu del districte 
de l’Eixample, aquest pla educatiu s’emmarca en una estratègia de ciutat que desenvoluparà a 
tots els districtes de la ciutat plans educatius específics vinculats al territori. Dels deu districtes, 
ja n’hi ha dos que tenen en aquests moments el seu pla educatiu, que són Ciutat Vella i Nou 
Barris. En breu es posarà en funcionament el projecte educatiu de Sants, i després vindrà el 
projecte educatiu de l’Eixample. És a dir, els pròxims mesos tindrem l’inici dels treballs, 
conjuntament amb la comunitat educativa, d’un pla estratègic educatiu del districte de 
l’Eixample. No ho volia deixar passar, perquè jo crec que quan ens veiem en el pròxim Plenari 
ja estarem, crec jo, a l’inici dels treballs amb la comunitat educativa, i prefereixo dir-ho abans 
que no pas a posteriori.  
 
Ara sí, quant a la valoració d’actes i agenda, informar-los i felicitar la tradicional Festa Major de 
Sant Antoni per com s’ha desenvolupat, l’èxit que ha suposat, com ja ens té acostumats els 
últims anys. És la tercera festa major de la ciutat, és una festa major intensa i força densa, que 
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s’ha portat a terme durant les últimes setmanes. Dir-los que, en el marc de la campanya amb la 
Fundació Barcelona Comerç, s’ha fet una valoració positiva de la pista de gel de la plaça 
Catalunya, com a objecte de dinamització comercial de la ciutat. I les fires de Nadal de la 
Sagrada Família i la Gran Via van portar, com sempre ens tenen acostumats, aquesta visió 
nadalenca a la Sagrada Família i a tota la part de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, on la 
fira de Nadal també té impacte.  
 
Finalment, i m’agradaria fer un incís, perquè crec que és important i rellevant posar-hi èmfasi, 
voldria recordar que aquesta setmana ha estat alliberat el Marc Marginedas. Som coneixedors, 
i sabem, i hem estat al llarg d’aquests mesos seguint una situació d’absoluta privació de 
llibertat i de drets d’una persona que estava a Síria informant i treballant per a El Periódico de 
Catalunya, informant de la situació de la guerra civil a Síria. Hem tingut la gran notícia que 
després d’aquests mesos de captiveri per fi el Marc Marginedas ja és a casa. Per tant, des del 
Districte de l’Eixample, i jo concretament volia posar-hi èmfasi en aquest Plenari, és un motiu 
de satisfacció que aquest defensor de les llibertats de la comunicació, del periodisme, de la 
informació, en un lloc on moltes vegades els drets humans no estan fonamentalment gaire 
protegits, doncs aquests notaris dels drets humans i civils... aquesta persona és a casa i pot 
gaudir amb la seva família. Per tant, l’agraïment a totes aquelles persones, perquè em consta, 
a alguns membres d’aquest Consell Plenari, que van donar suport al llarg de les setmanes de 
captiveri a les trobades que es feien davant d’El Periódico de Catalunya per donar suport i 
escalfor a la família en moments tan complexos.  
 
I aquí finalitzo, president. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé. Té la paraula la portaveu d’UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Gràcies, president.  
 
Jo començaria donant la benvinguda i felicitant el nou conseller del PP. Li desitjo que faci molt 
bona feina i que tingui molta sort.  
 
Regidor, a veure, jo primer de tot voldria començar lamentant una mica que s’hagi perdut el bon 
costum, perquè entenc jo que era un bon costum, que se’ns fes arribar un guió amb els punts 
que vostè pensava tocar en el seu informe. Això, efectivament, no ens obligava a haver de 
parlar concretament sobre aquells punts que anaven a l’informe del regidor, naturalment teníem 
la llibertat de parlar del que volguéssim, però sí que el fet de conèixer els punts ens permetia 
fer una preparació per debatre amb vostè si ho vèiem com ho veu el Govern o de forma 
diferent. A mi m’agradaria que ens expliqués, si ho pot fer, per què ha pres la determinació de 
no fer-nos arribar aquest guió, i a més jo crec que potser la Junta de Portaveus hauria estat el 
lloc idoni per fer-nos-ho saber als portaveus dels grups. Jo mateixa, em sembla que va ser ahir, 
em vaig posar en contacte amb el conseller tècnic per reclamar-li aquest guió i em va dir que el 
regidor havia decidit, a partir d’aquest Plenari, no fer-nos-ho arribar. M’agradaria, si potser, que 
ens ho expliqui.  
 
Vull felicitar, abans no se m’oblidi, l’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni, i totes les 
entitats que van participar en la Festa Major. Ja ens tenen absolutament acostumats que cada 
any sigui més gran i més participativa. Per tant, gràcies a tota la gent que des del voluntariat fa 
que la Festa Major de Sant Antoni cada any sigui més gran.  
 
Ja que estem a Sant Antoni, jo voldria parlar una mica del que vostè ha parlat, del 
desallotjament de La Carboneria. Jo crec que caldria destacar que en aquesta casa ocupada, 
jo no entraré en el tema de l’ocupació, però vostès desocupen una casa amb una ordre 
judicial... jo el que d’entrada sí que voldria dir és que des d’UpB veiem desmesurat el 
desplegament policial, de Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra, i segons vostè diu que així i 



11 
 

tot hi va haver problemes. Per tant, a part d’haver-hi molta policia, a més ineficaç, perquè si 
realment no va servir per a això... Jo crec que s’hauria de tendir, sempre que hi ha un 
desallotjament, a la mediació, i que la figura del mediador per arribar a un acord amb les 
persones que ocupen aquella casa fos més raonable.  
 
Jo voldria destacar que la gent de La Carboneria era una gent bastant ben admesa dins del 
barri, per diferents entitats de barri i per la mateixa Associació de Veïns. Era una gent que 
normalment participava en activitats de barri i a la mateixa Festa Major. I també feien algun 
tipus d’actes socials i comunitaris que en aquest moment no es poden fer. Jo això ho voldria 
lligar una mica amb la falta d’equipaments juvenils per a la gent jove del nostre districte. Des 
d’UpB, des del començament de mandat, sí que en diverses ocasions hem plantejat la situació 
de la falta d’equipaments per a gent jove al districte. El Govern realment no sembla gaire que 
tingui la voluntat de solucionar aquest tema. Nosaltres concretament havíem presentat un prec 
que se’ns va acceptar sobre el fet que l’espai de les Arenes es convertís en un espai per a gent 
jove, i després d’haver-nos acceptat el prec, el Districte va decidir canviar el projecte i fer-hi un 
lloc del qual també podrà gaudir la gent jove, però que en cap moment és l’espai que la gent 
jove del barri o del districte reivindica. Per tant, nosaltres, una vegada més, volem posar sobre 
la taula la falta d’equipaments per a gent jove.  
 
Vostè ha parlat del projecte de Glòries. Realment nosaltres, des d’UpB, valorem positivament 
que el projecte Canòpia Urbana guanyador ho hagi estat per unanimitat. De totes maneres, sí 
que volem recordar també que aquest projecte deixa pendent tots els projectes arquitectònics 
d’equipaments i d’habitatge protegit, així com l’inici dels túnels. Són projectes tots ells recollits 
en el que en el seu dia es va anomenar el Pla de Glòries, i que també en el seu dia va 
aconseguir la unanimitat de tots els grups polítics i el moviment veïnal.  
 
He trobat a faltar en el seu informe una cosa que nosaltres valorem positivament, des d’UpB, 
que és aquest decret que regularà la suspensió de llicències d’obra i activitat en els comerços 
emblemàtics de la ciutat de Barcelona. En aquest cas, en un prec que nosaltres vam entrar en 
el Plenari de gener a l’Ajuntament de Barcelona es demanava que el Govern actués amb 
celeritat per evitar que comerços com els que tots tenim en ment, concretament la cosa sorgeix 
pel Colmado Quílez, es poguessin salvar. Nosaltres entenem que tot aquest tipus de comerç, a 
part que durant molts anys els propietaris d’aquests comerços, que han passat de generació en 
generació, han hagut de fer un esforç per continuar amb el comerç obert, han creat llocs de 
treball, i a més aquestes botigues el que fan és formar part de la història cultural, arquitectònica 
de la nostra ciutat. Per tant, entenem que el fet de congelar les llicències tant d’obres com 
d’activitat és un primer pas per salvar tots els establiments. Jo crec que hem d’anar a fer un 
catàleg de protecció d’aquestes botigues, que en un tant per cent molt elevat es troben a 
l’Eixample.  
 
Sobre el seu informe, ens felicitem també per tot el que ha explicat dels interiors d’illa. Jo era a 
la inauguració de la plaça André Malraux i estic totalment d’acord amb vostè que s’ha guanyat 
un espai. Ja era hora, d’altra banda. Els veïns de la zona feia molt de temps que reclamaven 
aquesta plaça. Finalment, aquesta plaça està en marxa i, efectivament, hi ha molts usuaris fent-
ne ús.  
 
Sobre el carril bici del carrer Provença, a mi personalment m’han arribat moltes queixes a partir 
del carrer Viladomat cap a Entença, queixes per part dels botiguers, que diuen que han vist 
minvades les seves vendes perquè no hi ha pas de cotxes, només hi ha un carril per a cotxes, 
els contenidors de les escombraries estan al mig, i hi ha queixes. Jo crec que seria convenient, 
quan es fa una obra d’aquestes característiques, també fer-la més participativa i que en aquest 
cas, havent-hi com hi ha una associació de comerciants, potser haver-se posat en contacte 
amb l’associació de comerciants i haver-ne parlat una mica abans amb ells.  
 
Una cosa, el Plenari extraordinari d’abril. En principi està molt bé això de l’estat del districte, 
com allò d’estado de la nación, doncs l’estat del districte. Està molt bé que fem un debat a fons 
del que vostès han fet durant aquests tres anys que fa que governen. Jo el que els agrairia i els 
demanaria en nom del meu grup és que, efectivament, tot el material ens el faci arribar no a la 
Junta de Portaveus, que normalment es fa cinc o sis dies abans del Plenari, sinó, si pot ser, 
tant pel que fa al tema dels pressupostos i inversions del districte com a l’estat general del tema 
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del districte, que ens ho fes arribar en un temps raonable perquè ens ho poguéssim estudiar i 
ens ho poguéssim mirar bé.  
 
Com que suposo que encara em queda una mica de temps...  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
No li queda temps, però si vol, té un minut més, i després tindrà una segona intervenció que ja 
hauria esgotat, però com que el regidor també ha esgotat el temps amb escreix... 
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Dues coses molt curtes però que jo crec que són importants. Miri, com que els diners que es 
gasta l’Ajuntament fent obres són diners de tots, jo el que voldria explicar aquí en aquest 
Plenari és que sobre les dues zones infantils que hi ha al passeig de Sant Joan, entre l’Arc de 
Triomf i plaça Tetuan, fa un parell d’anys que es va inaugurar l’obra. Al cap de poc temps 
aquestes zones infantils van ser tancades durant uns quants dies, i s’hi van posar sorrals. 
Aquests sorrals han tingut un èxit enorme per part dels nens petits. Els sorrals han estat 
funcionant durant set o vuit mesos, es tornen a tancar les zones infantils, i ara treuen els sorrals 
i hi posen paviment. Caldria anar en compte com gastem els diners de tots els ciutadans.  
 
En la meva dèria de les petites coses per millorar al districte, en aquest cas els faig arribar —no 
ho llegiré, perquè seria llarguíssim— un document. He fet una volta amb altres companys pel 
barri de Sant Antoni, avui que parlem molt del barri de Sant Antoni, i els faig arribar un total de 
53 arbres que falten, i no li puc garantir que siguin tots els que falten al barri de Sant Antoni. 
Són 53 arbres que hem detectat, amb la qual cosa jo els ho faig arribar, i els agrairíem que ho 
passessin a Parcs i Jardins i poguessin anar plantant els arbres que toquen. I em deixo una 
mica de temps per a la rèplica.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Portaveu d’ICV-EUiA.  
 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Molt bé, moltes gràcies.  
 
En primer lloc, sobre aquest oferiment que ens fa d’un debat extraordinari, per la nostra part ja 
li comuniquem que estarem encantats de poder debatre sobre la situació del districte en 
general. I molt bé que la Junta de Portaveus pugui fixar les condicions d’aquest debat. També 
estaria bé que després es respectessin les condicions que es fixen en la Junta de Portaveus, 
que bàsicament fixa els temps i els temes, en aquest cas, els temps que no són gaire 
respectats en els ordinaris, esperem que es respectin en els extraordinaris. I respecte als 
temes, també agrairíem que ens fes aquest oferiment d’avançar-nos els materials. Entenc que 
per fer un bon debat, i per fer un debat democràtic, cal conèixer els temes que tractarem. I 
aquesta nova política de no avançar els temes de l’informe del regidor jo crec que és un pas 
enrere en l’aspecte democràtic d’aquest Consell Plenari.  
 
En segon lloc, vull fer felicitacions per temes positius. En primer lloc, donar la benvinguda al 
nou conseller del PP que s’incorpora. També felicitar-nos perquè en alguns districtes, com és el 
cas del nostre, s’hagi reduït la taxa d’atur. Això no amaga que també aquestes dades que vostè 
ens proporciona indiquen que s’està incrementant la clivella social. El mateix alcalde de 
Barcelona va reconèixer que estaven augmentant les diferències socials dins de la ciutat de 
Barcelona. Per aquest motiu, cal tenir molta cura. Vostè posava l’exemple del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, que té una taxa d’atur de 8 punts, a 4 punts de l’atur tècnic, que és del 
4%. I això demostra que aquells més afavorits tenen més possibilitats de sortir de la situació de 
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crisi que altres barris, altres districtes i altres famílies, que tenen moltes més dificultats. Per 
tant, que aquestes bones dades no amaguin una realitat que existeix.  
 
Una altra felicitació per al barri de Sant Antoni, per les seves festes, que com sempre han sigut 
magnífiques. En aquest cas, deixin-me remarcar un acte que va organitzar la Fundació 
Alternativa i la Fundació Nous Horitzons, que es deia «La corrupció a la sanitat catalana», que 
va tenir un gran èxit de públic. En el racó de cultura no hi cabíem i vam tenir l’honor que fos 
l’únic acte de les festes de Sant Antoni en el qual es va demanar des de l’Ajuntament que no es 
posés el logo de l’Ajuntament. Quan tots els actes de festa major porten el logo de 
l’Ajuntament, en aquest cas es va fer una excepció i es va demanar que no es posés. No sé si 
és perquè el tema de la corrupció a la sanitat catalana no es considera un tema que formi part 
del debat. En les festes majors es fa reflexió, es fa debat i també es fa festa. Hi ha moltes 
xerrades de molts temes, n’hem tingut moltes sobre el 1714, sobre el Tricentenari, i en aquest 
cas mai s’ha demanat que es tragués cap logo. Ens ha sorprès aquesta sol·licitud que 
justament en aquest acte, quan es parlava de la corrupció a la sanitat catalana, l’Ajuntament no 
volgués posar el seu logo en els cartells.  
 
En tercer lloc, voldria parlar també del projecte de Glòries, al qual el senyor regidor ha fet 
menció. S’ha fet aquest gran concurs internacional, no sabem si calia, perquè ja teníem un 
compromís per a Glòries, i el compromís ja estava signat per totes les associacions de veïns de 
l’entorn, ja era un acord, però en fi, es va decidir tornar a obrir el meló, fer aquest nou projecte. 
Hi havia deu propostes, molt bones totes deu. Les he seguit amb molta atenció, i realment 
m’han semblat interessants les propostes que feien els deu grups. Però si hi havia una cosa 
que tenien en comú totes les propostes és que en totes elles hi havia un tema, que era la 
reducció de la mobilitat, la connexió de la Diagonal i el manteniment del tramvia per la 
Diagonal. Cap de les deu propostes, cap dels deu equips internacionals, es va atrevir a fer una 
proposta que trenqués aquesta unitat del tramvia per la Diagonal. En canvi, ens trobem que 
l’actual Govern continua negant aquesta possibilitat d’unir el tramvia per la Diagonal. No 
trobaran urbanistes de prestigi que no els diguin que és la millor solució. Per tant, aprofitem 
Glòries per reduir el trànsit rodat, i aprofitem Glòries per unir el tramvia per la Diagonal d ’una 
vegada.  
 
Vostè mateix ha comentat que amb aquestes obres no s’estan produint caos circulatoris. 
Sempre ens anuncien que es produiran grans caos circulatoris que després no passen. Quan 
es van fer les obres a la Meridiana per a l’estació de metro de la Sagrera, ens van anunciar 
grans caos que no van succeir. I això ja ve de molt lluny, quan es va reduir un carril a Balmes 
deien que això no podia ser. Quan es va reduir un carril al carrer Aragó van dir que això no 
podia ser. I és possible, perquè el trànsit, ja ho hem parlat amb vostè diverses vegades, es 
comporta d’una manera ben estranya, es comporta com el fum i ocupa tot l’espai que se li 
dóna. Per tant, quan es redueix l’espai, s’acomoda. Per tant, hem d’anar cap a aquesta solució 
de reducció de trànsit.  
 
També són una solució de reducció de trànsit en el nostre districte en concret, que és un dels 
més contaminats de la ciutat, les superilles. Nosaltres vam aprovar l’11 d’octubre del 2012 una 
proposta d’acord en què instàvem a iniciar un procés participatiu amb les persones, grups i 
entitats del barri de l’Eixample per determinar les ubicacions preferents de les primeres 
superilles al districte de l’Eixample, i això fer-ho en quatre mesos. Ara ens trobem a la premsa 
un projecte que anomenen de superilles. Ben bé no són superilles, perquè són una cosa 
diferent. De fet, els periodistes ho reinterpreten i diuen «aquest projecte que des d’Hàbitat Urbà 
es presenta com creació de superilles, és que Barcelona tallarà el trànsit d’alguns carrers el 
cap de setmana». Evidentment, no es tracta d’això, ni de lluny. Per tant, instaríem al senyor 
regidor que, donant resposta a aquesta proposta d’acord aprovada en el Consell Plenari de l’11 
d’octubre del 2012, iniciï un procés participatiu amb les persones, grups i entitats del barri de 
l’Eixample per determinar les ubicacions de les superilles, i que això es fes com més 
ràpidament millor perquè, com vostè veu, ja anem tard, ja han passat molts mesos des 
d’aquesta aprovació.  
 
Respecte al tema de La Carboneria, que és un tema també molt important que ha ocorregut al 
nostre districte, jo no m’allargaré perquè dono ple suport a tot el que ha comentat la meva 
companya prèviament, el paper que feien les persones de La Carboneria i el reconeixement 
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que tenien per part de l’Associació de Veïns. Per tant, sí, hi ha maneres de fer les coses, i 
segurament hi ha possibilitats de mediació. No ho sé. En qualsevol cas, jo entenc que vostè 
estigui molest respecte a allò que ha sortit als diaris últimament, perquè han sortit una sèrie 
d’acusacions molt directes, i algunes en primera persona, cap a vostè, demanant el 
manteniment d’aquest edifici. Per exemple, n’hi ha una que es publica a El País en què diu: 
«D’aquests errors ja no en són culpables ni Franco ni l’alcalde Porcioles. De conservar obres 
com aquesta en seguirem diem nostàlgia?». Jo mai m’atreviria a comparar-lo a vostè amb 
Franco, però sí que li demanaria quina és la seva idea, què pensa fer sobre aquest projecte, 
perquè vostè ha tirat la pilota cap a la banda tècnica i científica, però hi ha l’ètica del polític i 
l’ètica del científic, que són diferents. I l’ètica del polític és l’ètica de la voluntat i, en canvi, la del 
científic ha de ser més arrelada a la terra. Per tant, la meva pregunta és quina és la seva 
voluntat respecte al manteniment d’aquest edifici.  
 
I vull acabar amb una lamentació. Avui hem pogut llegir una declaració institucional, i en canvi 
no hem pogut llegir-ne una segona respecte al 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. 
Ara estem molt a prop d’aquest dia. Quan arriba el 8 de març surten moltes notícies, es parla 
molt a la premsa, després aquest tema queda molt amagat, però avui mateix hem vist que tots 
els mitjans parlaven d’un informe de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea que 
deia que una de cada tres dones a la Unió Europea havia patit al llarg de la seva vida 
agressions físiques o agressions sexuals. I em sembla que hauríem de ser capaços, tots 
plegats, tant l’Ajuntament a la Casa Gran com aquí al Districte, de posar-nos d’acord per fer 
una declaració el dia 8 de març en defensa dels drets de les dones. En aquest cas no ens hem 
pogut posar d’acord perquè CiU i el PP no acceptaven que es fes menció a la retirada del 
projecte de llei de l’avortament, cosa que em sembla extraordinàriament sorprenent. Jo vaig 
veure l’altre dia una entrevista que feien a Marine Le Pen i Marine Le Pen deia que ella no 
donaria suport a aquest canvi legislatiu, a aquesta llei que aprovava el PP. I si la Sra. Le Pen a 
França no donaria suport a aquest canvi legislatiu, no pot ser que els consellers i conselleres 
de CiU no puguin votar una declaració institucional en aquest petit Consell de Districte de 
l’Eixample demanant la retirada d’aquest punt. Per tant, jo en aquest cas els demanaria que 
reflexionessin. I potser abans que acabi aquest Consell Plenari, que puguin canviar d’opinió i 
que puguem llegir aquesta declaració institucional a favor de les dones en una data tan propera 
al 8 de març. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Té la paraula la portaveu del Grup del PP.  
 
 
Sra. Eugenia Ávila Correas (GMPP): 
 
Gracias, señor presidente.  
 
Antes de nada, dar la bienvenida al nuevo conseller de nuestro grupo y desearle muchísima 
suerte. Procederé a pasar al informe del regidor.  
 
Agradecemos su informe, señor regidor, pero lamentamos como el resto de grupos su actitud 
ocultista. No hace mucho, cuando ustedes estaban en la oposición, acusaban al Gobierno de 
no proporcionar la información necesaria para el resto de grupos políticos, y ahora ustedes 
están actuando exactamente en la misma línea. No entendemos como sin previa comunicación 
a los diferentes grupos deciden dejar de informarnos de los puntos de su informe. Como 
mínimo creemos que deberían informar de las causas, ya que es algo que directamente ya ni 
se molestan en hacer.  
 
Lo que no tiene sentido es que ustedes se quejen de que tratamos temas diferentes a los 
temas de los que hablan en su informe, que solo faltaría que no pudiésemos hablar de los 
temas importantes y actuales que afectan a nuestro distrito, y entonces dejen de proporcionar 
la información necesaria. ¿Ello significa que van a contestar a todos los temas que hoy aquí 
expongamos? Antes se excusaban diciendo que eran demasiados temas y que no estaban 
incluidos en su informe, pero ¿qué excusa nos van a dar ahora? Creemos que antes de debatir 
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reglamentos de participación ciudadana deberían creérselo y ser los primeros en fomentar la 
participación y el debate. Como entiendo que en esta vía de fomentar al debate nos van a 
contestar a todas las diferentes preguntas que hoy aquí el resto de grupos formulemos, 
aprovecharemos para plantear diferentes temas que preocupan a nuestro distrito.  
 
Nos hubiera gustado una valoración del Mobile World Congress, un evento que tiene una 
repercusión importantísima para toda la ciudad, y en especial para este distrito. Durante unos 
días nos convertimos en escaparate de las nuevas tecnologías y de la innovación, Barcelona 
se sitúa en el centro de muchas miradas y nuestra imagen internacional se expande por todo el 
mundo. Por todo ello queríamos saber por qué siguen anclándose en el pasado y no permiten 
la liberalización de horarios comerciales. En un evento de tal calibre, ¿cómo puede concebirse 
que no se permita a los comercios abrir un domingo? Teniendo en cuenta que los congresistas 
solo están cuatro días, los comerciantes deberían tener libertad de elección, y por el contrario 
ustedes siguen haciendo oídos sordos. De todas maneras, esta actitud de no querer dar 
libertad y derecho a decidir sobre abrir un comercio o no, no solo afecta a periodos como el 
Congreso Mundial de Móviles, sino también al puerto de Barcelona, que recibe un gran número 
de cruceros, que hacen parada uno o dos días en la ciudad, no más. Todos aquellos que 
lleguen un sábado noche y se vayan un lunes a primera hora, no podrán realizar ninguna 
compra. ¿Acaso podemos competir con otras ciudades internacionales con estas normativas 
tan desfasadas y arcaicas?  
 
En un momento como el de ahora, en el que se están sentando las bases del crecimiento y la 
recuperación económica, ustedes deberían poner su granito de arena y no palos en las ruedas. 
Debemos potenciar la creación de negocios y agilizar los plazos de las licencias, un tema 
pendiente para ustedes, que siguen manteniendo unos plazos terriblemente largos para 
aquellos que soliciten una licencia. En definitiva, en este tema tienen mucho trabajo pendiente.  
 
Se debe ayudar a aquellos que cumplen con las normativas, pero deben ser estrictos con 
aquellos que las infrinjan. Porque si bien criticamos su falta de diligencia en cuanto al fomento 
de la actividad económica, también criticamos su laxitud a la hora de sancionar a aquellos que 
no cumplan las normativas.  
 
En este Pleno trataremos también la proliferación de pisos donde se ejerce la prostitución. No 
es sino una problemática más a sumar a la proliferación de apartamentos turísticos, así como 
de discotecas que o bien actúan sin la licencia necesaria, o bien no cumplen parte de la 
normativa vigente. ¿Podrían explicarme por qué un comerciante no puede abrir un domingo, 
pero sí se permite que existan vecinos que soporten ruidos y molestias hasta altas horas de la 
madrugada? ¿O bien que se explote sexualmente a mujeres, quienes la mayoría de veces 
están sujetas a amenazas y vejaciones y sometidas a mafias? Les pedimos que actúen con 
más diligencia, porque aquí, en este distrito, cuando un problema empieza, a causa de su falta 
de tomar decisiones, este tipo de negocios acaban proliferando en nuestro distrito.  
 
Asimismo, en relación con su laxitud, les pedimos que, ahora que se acerca el buen tiempo, se 
realicen todas las inspecciones necesarias para garantizar el descanso de los vecinos 
afectados por los pisos turísticos, así como aumentar la vigilancia en zonas turísticas para 
impedir que los carteristas sigan actuando a sus anchas y sitúen Barcelona como una de las 
ciudades con más robos e inseguridad en las guías extranjeras. Les pedimos que se 
replanteen la posibilidad de situar una comisaría móvil en el entorno de Sagrada Familia que 
pueda ayudar y dar soporte a los afectados por robos y hurtos.  
 
Siguiendo con esta línea, les pedimos que hagan cumplir las ordenanzas y se cumplan las 
sanciones. Hace un mes, desde nuestro grupo municipal denunciamos que el 89% de las 
sanciones por incivismo no se cobran, con lo cual queda demostrado que en Barcelona ser 
incívico sale gratis. ¿De qué sirve poner más multas si luego no se cobran? Durante el año 
pasado el Gobierno Municipal tan solo recaudó un 8% del importe de las multas por incivismo. 
Esta año, hasta la fecha presente, solo se han cobrado 2,8 millones de los 26,5 de las 
sanciones liquidadas, el 11%, lo cual contrasta con el aumento de las multas de tráfico, donde 
se ha conseguido recaudar más de lo presupuestado. 
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Asimismo, nos gustaría saber si se automultarán por tener más de 300 pisos públicos vacíos 
en toda Barcelona. Desde el PP hemos llegado a un acuerdo para destinar 15 millones a los 
100 millones ya acordados para políticas sociales y actuaciones en 2.223 viviendas, dando 
salida a promociones tan esperadas en nuestro distrito como Germanetes o Alí Bei. No 
entendemos cómo se pueden tener 300 pisos y 100 locales públicos vacíos en Barcelona, con 
el consecuente malgasto de recursos públicos que ello implica.  
 
Nos choca también que algunos grupos municipales hablen de compromiso con la vivienda 
social y luego desde el Consell Comarcal, ustedes, PSC, ICV-EUiA y ERC, vendan a un fondo 
privado el derecho de superficie de 298 pisos públicos. Supongo que es una cuestión de 
prioridades.  
 
Pasando a otros temas que afectan a este distrito, nos gustaría saber qué está pasando con la 
Casa Burés. ¿Cómo puede ser que una joya de nuestro patrimonio artístico se esté 
degradando a marchas forzadas ante la pasividad de este Gobierno? Nos gustaría que nos 
explicasen qué medidas piensan adoptar para poner remedio a esta penosa situación que 
llevamos arrastrando desde hace demasiado tiempo.  
 
Ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, a que por ahí por donde pasa la Generalitat, 
siempre nos deja problemas y deudas, pero como Gobierno Municipal es su obligación 
defender los intereses de sus ciudadanos y cuidar su patrimonio. Y ya de paso, podrían 
reclamar la deuda que tiene con Barcelona, que ya se ha incrementado en un 41% en tan solo 
dos meses. Esta Generalitat está costando muy cara a todos los barceloneses.  
 
Aprovecho también los últimos minutos para pedirles que pongan en marcha la comisión de 
obras, con el fin que toda la ciudad, en especial los vecinos afectados, puedan estar 
informados de todas las obras que se están llevando a cabo y los posibles problemas de 
movilidad derivados, así como cualquier otro tipo de información que puedan necesitar. No 
resulta lógico que tengamos que ir informándonos por la prensa de cómo evolucionan dichas 
obras. Sean más diligentes con el trato y con el acceso a la información por parte de todos.  
 
Y por último quería apuntar un par de temas. Uno es que se ha olvidado comentar la 
inauguración del intercambiador de paseo de Gracia, por el que pasan 40.000 viajeros al día, 
un tema bastante importante, con una inversión de 12 millones de euros, pagados 
íntegramente por el Gobierno de España. Creemos que es una inversión muy importante a 
tener en cuenta.  
 
Y ya para acabar, y para que vea que también valoramos el trabajo bien hecho, felicitarles por 
el trabajo realizado en el desalojo de La Carbonería, y nuestro apoyo a los agentes de 
seguridad, que se juegan cada día su integridad física. Gracias.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Té la paraula el portaveu del PSC. Sr. Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC) 
 
Moltes gràcies, senyor president.  
 
En primer lloc, abans d’entrar en matèria, donar la benvinguda al Sr. Alejandro, el nou conseller 
del PP. Només per la seva joventut segur que aporta un plus de modernitat al seu grup. Confio 
que també aporti una mica més de contacte amb la realitat social del nostre districte.  
 
Dit això, i sense marxar del PP, demano una cosa al senyor regidor... Jo crec que és una 
temeritat, en un mateix paràgraf, i sense respirar, vincular prostitució, llicències de discoteques, 
problemàtiques de sorolls i tràfic de dones. Demano, primer, un punt de rigor a la portaveu del 
PP, i demano al senyor regidor que no en faci cas, d’això. Em sembla una barbaritat.  
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Dit això, lamentar en primer lloc, ho ha comentat el portaveu d’ICV-EUiA, que no haguem estat 
capaços de consensuar una declaració institucional sobre el Dia de la Dona, i més quan estem 
en uns moments en què els drets de la dona es troben certament amenaçats per la proposta de 
llei de l’avortament que vol tirar endavant el ministre de Justícia.  
 
Celebrem l’alliberament del Marc Marginedas, i agraïm l’esment que ha fet el senyor regidor, 
perquè des del nostre grup vam tirar endavant la iniciativa que va rebre la solidaritat de tots els 
membres d’aquest Consell, amb la qual cosa, jo crec que és motiu de celebració el seu 
alliberament.  
 
I celebrem l’acord de la Junta de Portaveus, en vam parlar a la Junta i vostè ho ha anunciat, de 
fer un plenari extraordinari de debat de política general, pressupost, inversions, etcètera.  
 
Dit això, ja passo a temes potser no tan amables. Sobre el Nomenclàtor, ho sento, però fa 
quatre o cinc mesos que parlem del Nomenclàtor i no acabem de portar mai res en ferm a 
aquest Plenari. Jo tinc la sensació que el Govern del districte s’està fent un embolic, i no sap ni 
com fer-ho, ni què fer, i fins i tot en vam parlar a la Comissió de Serveis a les Persones, ho hem 
llegit als diaris, que hi ha el suport explícit del mateix alcalde de dedicar una plaça, de les 
quatre previstes al Paral·lel, a Pepe Rubianes, i no hem estat capaços de portar a la part 
decisòria del Plenari d’avui elevar a la Ponència del Nomenclàtor la proposta de Pepe 
Rubianes. Francament, no ho entenc. Hi havia la proposta de Victòria dels Àngels, hi ha un 
munt de propostes de noms per dedicar a un carrer de l’entorn de Glòries, abans parlava el 
senyor regidor de les obres, tenim diversos interiors d’illa, molts d’ells no tenen nom, i en cada 
Junta de Portaveus parlem de propostes, i no som capaços de consensuar res. Jo els diria que 
hi posin fil a l’agulla, o acceptin les propostes que els arriben d’altres llocs.  
 
En segon lloc, felicitar l’Associació de Veïns de Sant Antoni i la Comissió de Festes per la bona 
Festa Major. Des d’aquest Ajuntament hem de treure una lliçó, una lliçó important, del que ha 
passat en aquesta festa. L’any passat el Districte va posar moltes pegues pel rigorós 
compliment de la normativa municipal, la qual cosa va portar fins i tot a l’Associació de Veïns a 
debatre si suspenien o no alguna de les activitats. Això l’any passat. I aquest any, si se’m 
permet, tot va ser, entre cometes, de bon rotllo o de més bon rotllo que l’any passat, i l’aplicació 
de la norma va ser notablement més laxa que l’any passat, cosa que el mateix vicepresident de 
l’Associació de Veïns va esmentar en el discurs del sopar. I des de l’any passat a aquest no hi 
ha hagut cap canvi normatiu en referència a via pública, llicències, etcètera. Jo crec que des 
d’aquest Ajuntament, i des del seu Govern, no es pot donar aquesta imatge d’arbitrarietat a 
l’hora d’aplicar la norma. La imatge d’arbitrarietat m’atreviria a dir que és un dels pitjors 
atemptats, juntament amb la impunitat, que podem fer a la nostra democràcia interna. Si em 
permet, tot just fa un any, un any clavat, el març del 2013, aprovàvem en aquest mateix Consell 
Plenari, i arran d’aquesta problemàtica, una proposta del nostre grup que deia «que el Districte 
estableixi un marc general vàlid a tot el districte acordat entre les diferents coordinadores de 
festa major, Districte de l’Eixample, bombers, Guàrdia Urbana, per a la celebració de festes 
majors», és a dir, el que vulgarment entre nosaltres en diem un protocol festiu. I això es va 
aprovar en aquest Consell Plenari. D’un any a l’altre no s’ha fet res, però en canvi el grau 
d’exigència ha canviat basant-se en què? En un tarannà? En el que la mateixa Associació de 
Veïns va dir, en l’arbitrarietat.  
 
Dit això, estem en ple procés de subvencions. Si no m’equivoco, encara estem en el termini de 
valoració de subvencions. Vostè no n’ha informat, però sí que demanaria aquest any poder 
veure els expedients. Fa dos anys no ho vam poder fer perquè hi va haver el canvi de govern, 
l’any passat vam veure els Excels amb la proposta d’atorgament, i precisament per no caure en 
elements com els que acabo d’esmentar en el punt anterior, i per garantir la transparència i el 
control polític i democràtic del procés, nosaltres demanaríem que no costa res reservar 48 
hores dins del procés de tramitació perquè tots els grups puguem veure els expedients i veure 
no només els Excels i la proposta, sinó les memòries i els projectes tècnics.  
 
Amb referència a mobilitat, avui portem un prec sobre mobilitat per abordar la congelació 
tarifària, però no hem d’oblidar, com ha esmentat el mateix regidor, del desplegament de la 
nova xarxa d’autobusos, que ja està en la tercera fase. Ja vam denunciar en el seu moment 
que s’havia desplegat una infraestructura de primer nivell, però que no hi havia servei. La 
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infraestructura està sobredimensionada, o dit d’una altra manera, el servei està infradotat. 
Parlar de temps d’espera de 19 o 22 minuts per esperar l’autobús al centre de la ciutat, en cap 
de setmana, és sinònim de dir que a Barcelona no hi ha autobús el cap de setmana. Per a 
nosaltres, parlar de 22 minuts d’espera... i només mirant les pantalles de les parades d’autobús 
es pot veure la dilatada espera i la dilatada freqüència de pas que hi ha, sobretot i especialment 
el cap de setmana. Si això passa al centre de Barcelona, jo em pregunto què deu estar passant 
en districtes més perifèrics i menys dotats que nosaltres pel que fa als autobusos.  
 
Respecte a urbanisme, ressaltar el que ja ha comentat el regidor, la inauguració de la plaça 
André Malraux, que ja ve d’un projecte anterior al 2011. Lamentar la confluència de les obres 
del Paral·lel amb Glòries, perquè estem aïllant... La forma d’entrada i sortida de la ciutat l’estem 
canviant d’una manera que jo crec que afecta bastant la mobilitat, sobretot la privada, però 
vaja, no seré jo el defensor de la mobilitat privada. 
 
I en darrer lloc, dins d’aquest apartat, sí que voldria abordar la qüestió de La Carboneria, o de 
la Casa Tarragó, com vostè ha esmentat. Sí que és veritat que l’Ordenança de l’Eixample, la 
Comissió de l’Eixample, preveu emetre dictamen per a qualsevol construcció construïda 
anterior al 1932, de manera, i ho dic així, que hi ha marge de maniobra. Celebro això que ha 
comentat abans que no ha firmat cap llicència d’enderroc, perquè és clar, jo també he vist 
l’article del Sr. Permanyer, que el tenia aquí, igual que el Sr. Gómez, i és clar, la cosa era una 
mica alarmant. Jo crec que s’hauria de posar en contacte amb el Sr. Permanyer i fer-li el 
comentari. Perquè si hi ha marge de maniobra, aleshores jo li demanaria una cosa, primer, que 
és un fet plausible i empíric que els xamfrans són singulars i que s’han de conservar. Segona, 
són molt poques les edificacions del segle XIX de pisos que estiguin a quatre vents en aquesta 
ciutat. Nosaltres no demanarem la protecció d’aquest edifici per la qüestió nostàlgica de ser el 
primer, o tot això, nosaltres no som uns romàntics, però sí que creiem que té elements 
singulars a protegir. I demanaríem que aquests elements singulars, com són els dos xamfrans, 
fossin protegits. De la mateixa manera que li direm que estarem molt atents a la rehabilitació o 
a l’enderroc parcial que es pugui fer, i també als usos posteriors. Perquè si és per fer una 
horterada d’hotel com ja van fer amb l’última casa ocupada que es va desallotjar, doncs quasi 
que no. És a dir, per fer segons què a la nostra ciutat, al nostre districte, doncs quasi que hi 
sortiríem perdent tots plegats.  
 
En darrer lloc, comentar que estarem molt amatents a l’interior d’illa de la Casa Macaya. Vostè 
en el seu informe s’ha mostrat molt optimista. Tant de bo tingui raó, i jo celebraré a bombo i 
plateret que vostè sigui capaç d’inaugurar l’interior d’illa de Macaya abans d’acabar el mandat. 
Jo vull manifestar la nostra inquietud en referència a aquest interior d’illa, perquè en la 
Comissió de Serveis Tècnics va quedar prou clar que es trobava en una dificultat tècnica, amb 
un pàrquing que hi ha a sota, i tal. Ara bé, això no eximeix el titular de la llicència de complir-ho. 
I jo crec que nosaltres hem d’anar a totes a exigir el compliment perquè hi ha una llicència 
subordinada a un interior d’illa, i hem d’anar a exigir el compliment dels compromisos per part 
de tots, i que aquest interior d’illa s’ha d’obrir com més aviat millor.  
 
En darrer lloc, un apunt de seguretat. Nosaltres no ens atrevim a dir si un dispositiu de 
seguretat, o d’ordre públic, està sobredimensionat o no sobredimensionat, però el que sí que 
ens atrevim a exigir-li és que una vegada més no pot ser el districte de l’Eixample només un 
simple escenari, un simple espectador, dels dispositius d’ordre públic que passen al nostre 
districte. O sigui, no pot ser que el cos de Mossos d’Esquadra no sàpiga o no tingui un 
assessorament en primera persona de l’espai públic de l’Eixample i de quina és la millor 
fórmula d’actuació. Nosaltres ho hem portat en diverses ocasions i n’hem parlat, que era 
important que algun coneixedor de l’espai públic del districte s’incorporés al CECOR o a la fase 
de disseny dels dispositius policials, però hi havíem de participar. Sobretot no el dia del 
desallotjament de La Carboneria, sinó sobretot ahir, els Mossos d’Esquadra no van estar a 
l’alçada. Vostès suposo que sabran, jo ho sé perquè... 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Riera, vagi finalitzant.  
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Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC) 
 
Vaig acabant. Ahir vaig deduir que hi havia una manifestació ocupa al llarg del barri de Sant 
Antoni, no sé si hi era o no, perquè jo la vaig deduir a partir del dispositiu policial que hi havia 
sota casa meva, amb la temeritat que les furgonetes de la BRIMO, de la brigada mòbil del cos 
de Mossos d’Esquadra, es van posar en el carril de serveis de l’avinguda Mistral, i sincerament, 
això és una autèntica... és a dir, allà no va passar res perquè els ocupes no van voler, perquè 
els Mossos es van, literalment, acorralar. Posar tres furgonetes en un carril de serveis en una 
zona per a vianants, vaja, no haurien pogut maniobrar per res del món, i allà algú hauria pogut 
prendre mal de debò. Sortosament no ho hem vist als diaris, no ho hem vist enlloc. O sigui, no 
ha existit, per a vostès, això.  
 
Acabo amb aquest mateix tema. Quan es munta un dispositiu, la primera prioritat és protegir el 
ciutadà. La segona prioritat és protegir-se ells mateixos, sigui cos de Mossos d’Esquadra, 
bombers, etcètera. I la tercera prioritat és protegir els béns materials. Això ahir no es va 
complir, perquè justament després d’això hi havia un mosso d’esquadra de paisà muntant 
guàrdia davant de la sucursal del Banc de Sabadell de l’avinguda Mistral amb Calàbria. Aquell 
mosso d’esquadra s’estava posant en risc ell. I què protegia? Protegia un banc? Protegia la 
companyia d’assegurances del banc? Jo, de debò, que tinc seriosos dubtes sobre els dissenys 
dels dispositius d’ordre públic en aquesta ciutat, i tant de bo estigui equivocat, però tinc mals 
auguris amb això, perquè al final algú podria prendre mal.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Té la paraula el portaveu de CiU. Si us plau, li prego molta brevetat.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Gràcies, president. 
 
Seré al més breu possible. Evidentment, no repetiré els temes que ha explicat a bastament el 
regidor d’una manera molt completa, però sí que voldria fer esment a tres o quatre coses que 
tenia previst dir i que han anat sortint també en les aportacions que han fet la resta de 
portaveus.  
 
Abans de començar, benvingut, Alejandro Muñoz, nou conseller, de part del nostre Grup 
Municipal de CiU. Et desitgem tota mena d’encerts i que et sentis còmode entre tots nosaltres.  
 
Dit això, jo voldria fer esment a tres iniciatives molt importants que es van aprovar aquesta 
setmana. Són iniciatives de ciutat, però que tenen una repercussió directa aquí a l’Eixample. 
Aquestes iniciatives són, d’una banda, el govern obert de la ciutat. Ha sortit diverses vegades 
en el discurs dels portaveus que hi havia manca d’informació, que no subministràvem dades, 
especialment la portaveu del Grup del PP diu que ens queixàvem quan estàvem a l’oposició 
que no donaven dades. Ara li dic, portaveu, que vostè té un portal, un govern obert, al qual pot 
accedir, i allà trobarà tota mena de dades directament de contractes, de subvencions, amb uns 
nivells de transparència que superen els barems que marca la Unió Europea. I jo crec que tot el 
que no trobi allà, tot i que és molt el que hi ha, perquè són 276 recursos disponibles, es pot 
dirigir a nosaltres i en la mesura que puguem li facilitarem la informació.  
 
Parlant de transparència, també dir que la ciutat ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives amb 
les quals es podrà, d’una manera més directa, participar en problemes, com esmentaven, 
relacionats amb el soroll o amb la inserció de col·lectius de discapacitats, amb una aplicació 
molt fàcil que es farà arribar a tots els ciutadans. I jo crec que com a ciutadans de l’Eixample, i 
com a portaveu del Grup de CiU, vull explicar-ho i és lògic que ho expliquem. Si tenen algun 
dubte, sobretot els ciutadans, es poden posar en contacte amb nosaltres i els facilitarem la 
manera de poder accedir a totes aquestes dades, i com participar directament i fer els seus 
suggeriments. Són importants la transparència i la participació.  
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Un altre tema és el tema d’habitatge social. Ja saben que es va aprovar una nova societat 
d’economia mixta, una societat que gestionarà els 26 pàrquings del perímetre central de la 
ciutat de Barcelona, per tant, de l’Eixample. A través d’aquesta societat obtindrem uns 
ingressos, 100 milions d’euros, que possibilitaran fer 1.000 habitatges de lloguer social. El 
nostre alcalde posa la persona al centre de les polítiques socials, i l’habitatge és una política 
social per part del nostre grup de govern. En aquest sentit, dir que 174 d’aquests habitatges 
aniran destinats al districte de l’Eixample, exactament a Germanetes, Alí Bei i Borrell, 
habitatges de protecció social en règim de lloguer.  
 
Tercer tema, el de les superilles, que ha sortit el tema. Precisament, jo pensava que el 
company portaveu d’ICV-EUiA estaria molt content que s’aprovessin les superilles, perquè és 
una conversa que hem tingut moltes vegades, i que la vam incloure al PAD, i que la vam 
discutir. Realment, jo quan em vaig assabentar que una de les quatre superilles es destinava a 
l’Eixample, ho vaig celebrar. El concepte que té de superilla ell no sé quin és, però el que és 
clar, i sí que els ho volia explicar en un moment, que la superilla proposada a l’Eixample 
comprèn quatre illes als voltants del carrer París, Entença, Muntaner i Mallorca, on els carrers 
de Viladomat i Comte d’Urgell actuen de xarxa bàsica, als barris de l’Antiga Esquerra i Nova 
Esquerra de l’Eixample. Té una superfície de 57 hectàrees, de les quals, 21,8 són d’espai 
públic. És la mes poblada, 26.000 habitants, i la més dinàmica econòmicament, hi ha 985 
activitats diferents en aquesta superilla. I té una densitat residencial de 453 habitants per 
hectàrea. Compta amb el recinte de l’Escola Industrial, l’Hospital Clínic, el mercat del Ninot com 
a pols de generació d’activitat, i com a principals espais de relació els jardins de Montserrat, els 
espais interiors de l’Escola Industrial, la plaça del Doctor Ferrer i Cajigal, els patis interiors d’illa, 
etcètera. Per tant, jo em felicito per la iniciativa que s’ha aprovat i que permetrà ser prova pilot 
en aquestes superilles que s’aniran estenent a tota la ciutat.  
 
No sé qui demanava la valoració del Mobile Congress. Jo la tinc, és una valoració molt bona. 
Aquest any han participat 91 empreses, 34 més que en l’edició anterior. D’aquestes, la meitat 
han tingut suport de Barcelona Activa. Dades de llocs de treball directes gràcies al congrés, i 
molts dels quals s’han creat aquí al districte de l’Eixample, 7.200 llocs de treball eventuals en 
una setmana, d’entre els quals destaquen 1.800 conductors; 2.500 persones de serveis de 
restauració, amb seu a l’Eixample, bàsicament; un cuiner per cada 2,5 cambrers, i 1.200 
informadors i personal de suport als estands. Això és una regeneració per a l’economia de 
Barcelona i per a l’economia de Catalunya. Per tant, felicitar-nos tots per l’èxit del Mobile, i 
esperem que l’any que ve tingui el mateix ressò que està tenint setmanes després de la seva 
celebració.  
 
Celebrem el Plenari extraordinari, com la resta de portaveus. És una mostra més de la 
transparència i voluntat de participació.  
 
Dir que a la Junta de Portaveus, i això ho contesto jo, es van proposar noms per al 
Nomenclàtor, com Victòria dels Àngels, que no ha pogut ser perquè ja està posat en un altre 
espai de la ciutat; Rosa Deulofeu, que s’aprovarà avui; Pepe Rubianes, que vam dir que 
d’acord, i es tirarà endavant; Xirinacs. I el que sí que vull dir és que sempre es porten a la Junta 
de Portaveus, cosa que en el Govern anterior socialista no estic segura, o sí que estic segura 
que en algun cas es van posar noms directament sense passar a consulta ni a la participació 
dels mateixos consellers. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé, ara passarem a un segon torn. Evidentment, serà bastant més curt que aquest, perquè 
si els dic els temps que han esgotat els portaveus i el regidor, segur que acabarem una dia 
després aquest Plenari, i jo crec que cap dels aquí presents vol acabar més tard de les 12 h de 
la nit. Prego brevetat. Tenim les coses bastant clares de tot el que estem parlant. Facin només 
puntualitzacions, si us plau.  
 
Pot contestar el regidor.  
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Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Gràcies.  
 
Algunes de les coses les ha contestat de manera molt adequada la portaveu del Govern. Jo 
voldria fer algunes anotacions, començant pel portaveu del PSC.  
 
Festa Major de Sant Antoni. Diu «l’aplicació de la norma, la duresa de fa dues festes, la menys 
duresa de l’última festa». Tot té dues direccions. Jo recordo, el gerent és aquí davant, com va 
anar fa dos anys la cosa, amb una falta de diàleg. La falta de diàleg tothom ja predisposa que 
és només d’una banda, deixem-ho així, però hi havia una norma de nova aplicació a la ciutat i 
nosaltres érem els primers, ja que la festa de Sant Antoni era la primera de l’any en què es 
portava a terme. Escoltin, d’un any a l’altre què ha canviat? Possiblement nosaltres hem 
canviat alguna percepció, però qui ha canviat és la gent de la Comissió de Festa Major. El que 
ha canviat més és la Comissió de Festa Major. Amb rifirrafes, que els hem tingut sempre, ara i 
abans, perquè sempre hi ha tensió, tothom està preocupat, hi ha nerviosisme, però el que jo he 
detectat és que molts dels suggeriments que nosaltres vam dir, i ens vam posar molt durs... 
mira, carpa nova, normativa complerta en un percentatge altíssim. Ara, actes que es posen a la 
Festa Major i que se’ls diu que no es poden fer per aquest motiu, i es fan igualment, doncs 
home, té un punt de provocació, ja ho entenc.  
 
Jo crec que de voluntat del Districte, tota, fins i tot per no arribar a l’últim instant, perquè jo he 
viscut negociacions a la meva vida en molts altres àmbits que no eren aquest, i negociar el 
mateix dia del pregó de festa major em sembla al·lucinant, al·lucinant, quan s’ha estès la mà, 
els serveis tècnics del Districte, tothom hi ha anat darrere, hi ha anat darrere, i l’últim dia... això 
és el que va passar fa dos anys. I jo vaig dir que no podíem arribar a aquesta situació. I 
després sentir-te dir coses gravíssimes al sopar de festa major, però gravíssimes, posant en 
dubte els serveis tècnics del Districte. Tu estaves en un altre mandat aquí, jo em vaig indignar i 
suposo que molta altra gent també, perquè home, no fotem! Dit això, bona feina de tothom. I 
canvi de perspectiva de tothom, també. I una cosa és adaptar la norma, intentar ajudar, que és 
el que sempre ha fet el Districte, sempre. I ara també. Mirar d’ajudar, d’acompanyar. El que 
passa és que qui s’acompanya s’ha de deixar acompanyar, també, no ho ha de pretendre que 
això sigui una negociació política, no, bàsicament és que les festes s’han de portar en els 
termes en què tothom es pugui sentir segur, i la Festa Major de Sant Antoni gràcies a Déu és 
una festa que té un impacte brutal a la ciutat de Barcelona, no és una festa de quatre que es 
reuneixen. Té molt impacte. Quan es fa una activitat pública en aquest sentit, no podem fer 
com si fossin quatre que tanquen un carrer i fan el que els sembli. Jo crec que hem de ser 
seriosos, en això.  
 
Per tant, no és que hagi canviat el nostre criteri, perquè sembla, per les teves paraules, que 
nosaltres ens hem relaxat, i això no és veritat. El que sí que hi ha hagut és més previsió per 
part d’ells, també. I això jo ho valoro positivament, vol dir que la feina s’ha fet millor per totes les 
bandes, i que la norma ha tingut un any per poder-se aplicar. I quan una norma tens un temps 
per poder-la aplicar, també et trobes aquells aspectes en què pots ajudar. Protocol festiu, que 
no vol dir que fem el que ens doni la gana, perquè la gent la tens allà, les 2.000 persones les 
tens allà, sigui festiu o no sigui festiu, les tens allà. I el que no podem fer és mirar cap a una 
altra banda perquè s’aplica un protocol festiu, només faltaria, perquè la responsabilitat no és ni 
de qui coordina la Festa Major. La responsabilitat és del tècnic que signa allò, del regidor que 
està per allà i també signa aquella història, i això ho he dit sempre, no vull ser irreverent, però 
ni qui sigui disposarà de la responsabilitat del regidor, a les més altes esferes, i menys el 
coordinador o l’equip coordinador de la Festa Major. Hem d’arribar a un acord, hem de parlar-
ho, hem de treballar-ho, però escolti, ningú ha de donar la cara per l’altre. Per tant, el concepte 
és: satisfacció, molta, perquè aquest any s’ha fet molt millor per totes les bandes. Per tant, a 
partir d’aquí, ens ha d’animar que la cosa tiri endavant. A vegades aquests problemes de 
comunicació, que no acabo d’entendre, perquè la veritat és que al·lucino bastant amb aquests 
problemes de comunicació, quan fas 14 reunions abans de la Festa Major, i un mes abans et 
reuneixes 3 vegades seguides, i al final resulta que és com si no haguessis parlat. Doncs aquí 
hi ha un problema de comprensió de les coses. Per tant, a partir d’aquí, millorable? Tot és 
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millorable, però aquest any hem visualitzat canvis molt substancials, i això jo crec que s’ha de 
posar en valor.  
 
Sobre la freqüència dels autobusos. Jo he estat usuari durant molts anys del 33, del 34, del 43, 
del 10, del 41, i jo m’he passat caps de setmana esperant 30 i 35 minuts un autobús. 19 minuts 
és el cap de setmana, el servei també s’ha d’adequar. Analitzem-ho una mica. Les noves línies 
tenen freqüències, entre setmana, que és el moment d’ús més intens, acceptables. Són 
millorables, però són acceptables. Hem reduït molt, respecte les línies tradicionals, la 
freqüència de pas, per tant, tenen molta fluïdesa. Ara, hi ha línies tradicionals de la ciutat de 
Barcelona, com el 33, que travessa la Diagonal, el 43 que va fins al Besòs, el 10 que puja a la 
muntanya, que hem de mirar de reduir-ne el temps d’espera. També és veritat que amb les 
línies ortogonals la intenció és d’anar a aquestes freqüències de pas més reduïdes, més 
ràpides, en cap de setmana, tot i que l’ús baixa de manera bastant exponencial. Per tant, la 
sensació d’autobusos buits jo crec que també l’hem de combatre entre tots per fer més eficient 
el recurs públic.  
 
Sobre La Carboneria, o la Casa Tarragó, jo el que he dit és el que he dit. El tema dels articles 
aquests, al·lucino bastant. Em sembla que quan la gent escriu una cosa s’ha de documentar 
una mica més. Si escrius sentint coses i fent les teves elucubracions, a mi em sap greu, perquè 
hi ha gent que jo respecto des del punt de vista del coneixement de la història del districte i de 
la ciutat, però al·lucino bastant amb el que escriu la gent. I després el tema de les 
comparatives, el que ha dit el periodista d’El País, i el periodista que ha escrit a La Vanguardia 
el seu article, l’edifici no està catalogat. Entrar en un procés de catalogació no ens competeix 
estrictament a nosaltres, competeix un altre organisme. Tenim aquesta comissió que el que fa 
és que qualsevol cosa que es faci allà s’ha de debatre intensament amb un grup d’experts, i 
entre aquest grup d’experts hi ha una persona que és el màxim defensor de que protegim 
aquest edifici. Per cert, aquest edifici que veiem en aquella cantonada i els plànols que hi ha a 
l’arxiu del districte, que són originals, res a veure. Són com un ou i una castanya. Per tant, tots 
plegats la reflexió també l’hem de fer, i és una decisió tècnica, perquè si som els polítics els 
que hem de decidir... jo crec que la subjectivitat... jo no em considero capacitat per jutjar si hem 
de protegir un tipus de patrimoni o un altre, jo crec que això és una qüestió molt tècnica, perquè 
si no, entrem en uns judicis de valor certament perillosos. Jo crec que la decisió científica és 
molt important, la decisió tècnica és molt important. Dels que som aquí, potser algú de vostès 
és expert en urbanisme, i és expert en edificació, perfecte, extraordinari, però jo em refio que 
els experts de la Comissió de Manteniment del Districte de l’Eixample tenen prou criteri perquè 
fa molts anys que treballen, i han treballat de forma molt adequada molts dels projectes. I de 
fet, a partir que aquesta comissió es va posar en funcionament, hem protegit i hem salvat parts 
importants del patrimoni del nostre districte. La interpretació d’arquitectura també és molt 
relativa, cadascú pot tenir la seva, però sobre això també cal fer una reflexió amb cura.  
 
Sobre els dispositius. Tu has viscut desallotjaments en altres èpoques, també. Jo crec que hem 
de ser extraordinàriament curosos en com es planteja un dispositiu dels Mossos d’Esquadra. Jo 
crec que el dispositiu del desallotjament de la Casa Tarragó va ser impecable. I va ser 
impecable, entre altres coses, pel bon treball previ que hi va haver entre l’Ajuntament i el 
Departament d’Interior, de coneixement de l’entorn, de treball de com podia estar l’estructura, 
d’anàlisi tècnica de l’estructura, d’anàlisi tècnica també de la Guàrdia Urbana, que coneixia 
l’entorn i que té un coneixement més intens de tot el que passava allà. I hi va haver 
coordinació. Nosaltres no hem desallotjat res, ha estat una ordre judicial i, per tant, a partir 
d’aquí, l’Ajuntament posa, com no pot ser d’una altra manera, tots els seus dispositius. El 
mateix dia del desallotjament, amb posterioritat, va ser una passada. Si tu com a veí vas 
visualitzar el que va passar, jo crec que els cossos de seguretat van actuar de manera molt 
correcta, i van fer-ho molt bé, des d’aquest punt de vista. Potser opino equivocadament, però jo 
crec que per les sensacions del que opinaven els professionals, jo crec que va ser tot molt 
acurat i molt correcte. De fet, el vandalisme que es va produir després és bàsicament perquè el 
procés de desallotjament es va fer correctament, i després hi ha una resposta, i aquesta és la 
resposta que malauradament els veïns van haver de suportar. I després ocupacions posteriors 
a l’entorn, i altres coses. En aquest sentit, crec que hem de confiar en el bon criteri dels 
professionals.  
 



23 
 

Afectacions del trànsit de Glòries i de l’avinguda Paral·lel. Jo crec que de sortida de Barcelona 
per Gran Via, el trànsit no té gaires dificultats per poder fer aquest recorregut de sortida. No en 
té, perquè bàsicament se substitueix la part de l’anella de mar per la part de l’anella muntanya i, 
per tant, el trànsit surt exactament de la mateixa manera, no hi ha problemàtiques en aquest 
sentit. I on hi pot haver alguna afectació és en l’avinguda del Paral·lel, perquè hi haurà una 
obra molt potent que realment provocarà un tall allà. No crec que la coincidència de les dues 
bloquegi el districte, bàsicament jo crec que s’està portant amb bastanta cura.  
 
Interior d’illa Palau Macaya. El que he dit són els acords que hi ha sobre aquest interior d’illa. El 
Districte, l’Ajuntament de Barcelona, es fa càrrec del reforçament estructural de l’espai de 
l’interior d’illa. Això és el que hi ha escrit, el que algú va negociar, i això és el que haurem de 
complir. Així com en altres casos, parlant de Niza, per exemple, és l’operador que desenvolupa 
l’obra el que s’ha de fer càrrec del desenvolupament de l’interior d’illa, el que ens marca el 
conveni de Macaya és que ho fem nosaltres. Algú es deuria descuidar de negociar-ho, o no sé 
com va anar això perquè no hi era, però l’estructura important, el Districte, la ciutat de 
Barcelona. Està així, quan normalment en altres casos es dóna d’una altra manera, però en 
aquest cas està així. Per tant, ho farem. El que jo he dit és que iniciarem els treballs de reforç 
de l’estructura del futur espai del Palau Macaya. Ja m’agradaria inaugurar-lo, però no hi 
arribaré a temps, perquè hi haurà el període electoral abans. Però el que farem és una part 
estratègicament vital, sense aquest reforçament no podem obrir un interior d’illa quan sigui. El 
que hem fet és preparar-ho tot, fem el reforçament estructural i, alhora, l’accés per Roger de 
Flor, que jo crec que són dos elements jo diria que prou rellevants i prou importants.  
 
Sobre el Nomenclàtor ja ha respost la consellera Pitarch, la portaveu del Govern. 
 
I passaria molt ràpidament a les reflexions que ha fet la portaveu del PP. Jo crec que barrejar-
ho tot, és veritat, no és correcte. Però bé, és la gestió del temps i dels conceptes que vostè fa. 
En qualsevol cas, nosaltres hem iniciat tot un procés de seguiment i control dels habitatges d’ús 
turístic que generen conflicte a l’entorn, i estem començant a fer aquest operatiu, a intentar que 
això es vagi reduint. Malauradament, no podem entrar en l’activitat. Ve regulat per un altre tipus 
de normativa, no és el nostre objectiu i, per tant, no ho farem, però el que sí que fem és protegir 
l’interès dels veïns. Totes aquelles activitats que provoquin molèsties, actuem amb aquest 
protocol que hem discutit en aquest Plenari i que crec que és prou important. També tenim 
protocols per actuar contra els locals de prostitució que actuen de manera il·lícita i les 
discoteques. Tenim seguiment de precintes de locals, tenim una sèrie de dispositius d’aquest 
tipus d’activitats. Per tant, parlar de permissivitat... en aquests moments quants locals tenim 
clausurats al districte? 20 locals. I fem seguiment de tancaments cada setmana. Jo crec que és 
rellevant, potser no suficient, però jo crec que és bastant rellevant l’activitat del Districte. No es 
pot parlar de laxitud en cap cas. 
 
I sobre els locals de prostitució, jo crec que hem de ser molt combatius, requereixen dispositius 
molt complexos per poder aconseguir el tancament definitiu d’aquests espais que actuen de 
manera il·lícita explotant dones. Per tant, en aquest sentit anem totalment coordinats amb els 
dispositius judicials i de policia judicial, totalment coordinats. Són processos lents, que algun 
dia potser podrem explicar amb tota tranquil·litat, i veuran que fins arribar al precinte d’un espai, 
o a la identificació de treballadores il·legals, o qualsevol senyal d’explotació requereix una 
investigació intensa. Cada any nosaltres tanquem prostíbuls al districte de l’Eixample, i un dia 
també en parlarem, del nombre de prostíbuls que tanquem. És veritat que després es 
desplacen i els hem d’anar perseguint, però és una feina ingent dels serveis tècnics, de la 
Guàrdia Urbana, dels dispositius judicials, policials i altres. Però hi ha una altra cosa que és 
important, no ens preocupa només el tema delictiu, ens preocupa també què passa amb 
aquestes persones. I jo això ho he trobat a faltar. Aquestes persones que són explotades són 
persones, no són delinqüents i, per tant, el que hem d’intentar és activar tots els dispositius 
socials per ajudar-les a sortir d’aquestes xarxes, i jo en aquest sentit li diria que no només fem 
el control d’aquests negocis, sinó que també intentem treure d’aquestes xarxes aquestes 
persones.  
 
Jo li llançaré un repte. Vostè diu que no he parlat de l’intercanviador del passeig de Gràcia, i és 
veritat. L’intercanviador del passeig de Gràcia s’ha finalitzat i ja pot, amb bones prestacions, 
donar servei a molts i molts viatgers que durant pràcticament dos anys no ho han pogut fer, i 
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les incomoditats que ha suposat ocupar la via pública, amb una mena de dispensadors de 
bitllets, i una mica de caos sobre on estaven les entrades i les sortides. Al final, per sort ho hem 
superat. Jo li llanço un repte, vostè que és del PP. Miri, ahir vaig estar amb uns veïns de la 
comunitat de propietaris número 7 i número 11 del carrer Provença. Sap on és? A la 
confluència del carrer Provença amb avinguda de Roma. Allà hi ha un forat des de fa dos anys 
que és d’Adif. Adif és Govern d’Espanya. Jo li demanaria... i també ho faré extensiu, perquè 
estem en un procés molt dur de negociació amb Adif. Adif no vol acabar això perquè diu «no 
tengo presupuesto y no me da la gana acabarlo». Això ens ho han dit, la gent d’Adif. Per tant, 
home, allà hi ha un seguit de veïns, i vaig estar gairebé 3 hores escoltant-los, vam estar 
passejant per l’entorn, vam estar identificant quins eren els problemes —problemes de 
seguretat, problemes de neteja—, li aconsello que ho vagi a veure, fins i tot li passaré el 
contacte de les comunitats, i home, que un personatge d’Adif digui «que esto no se hace 
porque no hay dinero y, además, porque el Ayuntamiento no nos pasa el proyecto de 
urbanización...», és que manda narices, com diria aquell. Per tant, en aquest sentit, molt bé, 
l’intercanviador del passeig de Gràcia, però és que les obres s’han de començar i acabar, i això 
vol dir entregar l’obra íntegra. Per tant, si anem junts en aquest tema, ens trobarem. I si anem a 
defensar els interessos d’aquestes comunitats de veïns, ens hi trobarem, i segur que ens hi 
trobarem perquè jo crec que tenim interès tots plegats.  
 
Sobre les obres. Bcn.cat, Hàbitat Urbà, obres. A Internet hi ha totes les obres de la ciutat, li 
aconsello que ho miri i que vegi com estan evolucionant totes les obres de la ciutat de 
Barcelona.  
 
A ICV-EUiA, sobre l’acte de la Festa Major en què finalment no hi va haver el logo de 
l’Ajuntament. Jo crec que no hi ha d’haver cap tipus de problema a fer debat sobre qualsevol 
cosa, jo sóc defensor del debat, és a dir, crec que és un bon instrument. Ara, també crec que 
els debats han de ser equilibrats i han de ser equànimes, han de visualitzar totes les cares de 
la moneda, o totes les cares del poliedre. És un comentari de reflexió personal, perquè 
finalment no sé com va anar, això. Però un acte de festa major com un acte de partit... CiU va 
fer el concurs de gossos, per dir alguna cosa, o ICV-EUiA va impulsar una activitat, molt 
respectable. Jo crec que quan hi ha un procés de reflexió sobre el sistema sanitari, està bé que 
es vegin tots els punts de vista. Jo vaig mirar el programa, perquè vaig rebre una queixa i m’ho 
vaig mirar. I entre nosaltres, jo només hi vaig veure una visió. Igual no ho vaig entendre bé, 
però només hi vaig veure una visió, i crec que el món no va començar el 2011, el món va 
començar fa molts anys, però pel mig hi va haver el 2007, el 2008, el 2009 i van passar coses, i 
tots ho sabem. I de estos polvos vienen aquellos lodos. Per tant, una mica de visió oberta a tots 
ens convé, no seré jo qui diré com heu d’organitzar les coses, només faltaria, però simplement 
aquesta reflexió.  
 
Sobre les superilles, però si està pactat amb vosaltres a escala de Casa Gran, si és un acord 
que tenim amb ICV-EUiA. No acabo d’entendre aquesta reflexió de si defensem amb 
entusiasme o no les superilles. No ho he acabat d’entendre. Però en qualsevol cas, hi ha un 
procés i hi ha una forma de treballar-ho i ho treballarem, i ho hem estat treballant. Els estudis 
previs, que suposo que coneixes, analitzen molt detalladament —per això s’ha trigat molt a fer-
se— tot aquest espai de l’Esquerra de l’Eixample. Jo crec que és un document que ens pot 
ajudar a treure reflexions a tots, i jo crec que hem d’anar cap a un procés de participació al més 
ampli possible, amb la millor informació possible, no amb el criteri només d’un tècnic, o amb el 
criteri només d’un polític o d’un grup polític d’un cantó i un grup polític de l’altre. Jo crec que 
s’ha fet una bona feina, i aquesta bona feina l’hem de poder transmetre i poder explicar i, a 
partir d’aquí, en cap moment hem dit que no farem això. Jo no ho he explicat en el meu informe 
perquè, si no, després em diuen que gasto massa temps. Però en qualsevol cas, s’ha discutit 
en el Plenari de Casa Gran i es discutirà les vegades que faci falta en aquest Plenari i a les 
comissions. També és veritat que el Districte el que pretendrà en tot aquest procés és que es 
pugui escoltar a tothom, hi ha defensors de les superilles i hi ha molta gent que no les 
defensarà, molts ciutadans. Per tant, en aquest sentit, crec que hem de ser molt equànimes i 
hem de treballar molt en aquesta direcció.  
 
A UpB, voldria respondre una mica el tema dels punts de l’informe. Jo crec que no és tan 
rellevant que els passi o no el meu guió. Jo crec que no és rellevant, entre altres coses perquè 
tothom adapta les intervencions des d’una òptica política, no és un informe tècnic on analitzem 
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tècnicament, estrictament, sinó que ho fem des d’una òptica política. Tots som polítics els que 
estem intervenint en aquest Plenari i, per tant, tots defensem les posicions des del punt de vista 
polític. Jo ho sé perquè he anat mirant les actes, i he anat mirant tots els plenaris, i normalment 
la preparació del discurs era d’un 15% o un 20% de tots vostès, per tant, no crec que sigui 
rellevant. Un 80% dels temes sobre els quals hem parlat eren temes que no sortien en el meu 
informe. Per tant, jo crec que tothom ha de poder expressar, i ho heu fet de manera molt 
correcta, tot aquest tema. Ho vaig decidir fer jo, abans tampoc es passava aquest guió, ho vaig 
fer perquè pensava que això ajudaria... es passava cap al final, hi va haver molt de temps que 
no es passava. En qualsevol cas, he decidit no fer-ho, però evidentment, la informació del 
Plenari extraordinari la tindreu, com no pot ser d’una altra manera, en temps i forma perquè es 
pugui fer aquest debat de manera correcta. Tot el que jo pugui fer per millorar-ho, ho faré.  
 
Respecte al tema dels comerços emblemàtics, hi ha uns 160 comerços emblemàtics catalogats 
en el districte de l’Eixample. És un percentatge rellevant respecte als gairebé 600 que hi ha a 
tota la ciutat. Entre Ciutat Vella i nosaltres ens en quedem més de la meitat. El que fem és fer 
un catàleg, que ja ho tenim, que això no ho teníem abans i ho tenim ara. Segona, suspendre 
llicències d’obres que afectin a canvi d’activitat fins que tinguem una norma, i ens hem marcat 
fer la norma i l’haurem de fer per consens tots nosaltres. Ens hem marcat un any de redacció 
d’aquesta norma, més un any més d’aplicació de la nova norma, si és que hem arribat a aquest 
bon port i bon acord. Per tant, ens tocarà treballar-ho des d’aquest punt de vista.  
 
I sobre el carril bici del carrer Provença, a mi em genera neguits, no només pel comerç, que 
podria ser també, però bàsicament de com encaixa a la xarxa. La gent també s’ha d’anar 
acostumant a la velocitat d’un carrer com Provença. En altres zones del districte el carrer 
Provença ja té aquesta situació de pacificació i no hem tingut queixes del comerç de l’entorn. 
Per tant, hem de veure com la cosa evoluciona. Quan fas un canvi, sempre genera neguit i, per 
tant, hem de veure, un cop el canvi s’ha fet, si realment ha funcionat o no, i buscar la 
reversibilitat o no. 
 
Respecte al sorral del passeig de Sant Joan, crèiem que era una bona millora, jo crec que es 
va valorar positivament, el que passa és que comportava unes dificultats de manteniment i 
Parcs i Jardins ens van dir que no ho podien mantenir i, per tant, s’ha tornat al parc original. 
Nosaltres pensàvem que sí, però després, un cop es va posar en funcionament, es va arribar a 
la conclusió que generava dificultat tècnica a l’hora de fer el manteniment.  
 
Respecte a Glòries, una cosa que sí que m’havia deixat del portaveu d’ICV-EUiA. Home, no en 
van tenir prou amb la consulta? Jo crec que els ciutadans de Barcelona ens van dir d’una 
manera bastant contundent que no volien el tramvia. Ara, hi ha alguns que continuen insistint 
sobre el tema. Jo crec que, en aquest sentit, hem de saber escoltar.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Segon torn. Té la paraula la portaveu d’UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Jo intentaré fer-ho molt curtet. Primera qüestió, si considera, regidor, que era irrellevant donar-
nos el guió del que havia de parlar, jo no entenc gaire bé per què ho ha fet fins ara. Ja ho he 
manifestat abans, jo crec que des del punt de vista democràtic, era molt més democràtic saber 
de què ens parlaria en el seu informe de Plenari de Districte que no saber-ho. Malgrat que, com 
he dit abans, després tenim naturalment la llibertat de parlar d’aquelles coses que vulguem. 
Potser vostè posa un punt de l’ordre del dia que és «Valoració de la diada de Sant Jordi», i 
francament, a mi potser no em ve de gust parlar de la valoració de la diada de Sant Jordi, i no 
en parlo, i parlo d’allò altre que em sembla més important per al districte. Una qüestió.  
 
Segona qüestió, el que volia dir abans de res, i que se m’ha oblidat en la meva primera 
intervenció, és que efectivament subscric al 100% les dues intervencions dels meus companys 
d’ICV-EUiA i del PSC pel que fa al drama, perquè ho és, d’en un moment com aquest, no haver 
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pogut arribar a consensuar que això fos una declaració institucional amb el suport del Govern. 
Per tant, com que la portaveu del Govern no ha contestat a la proposta del meu company 
d’ICV-EUiA, jo també li demano que d’aquí al final del Plenari es replantegin que, en definitiva, 
la llei de l’avortament és tornar 40 anys enrere. Jo vaig sortir a l’última manifestació que es va 
fer en contra de la llei de l’avortament, i pensi que estàvem demanant les dones allà el mateix 
que demanàvem 40 anys enrere. Vergonya. A mi, com a dona, em fa vergonya que un govern 
tingui l’atreviment de coartar de la manera que ha coartat la llibertat de les dones. La llibertat de 
decidir sobre el seu propi cos només la té la dona. I escolti, és tornar 40 anys enrere. Per tant, 
jo els demano que s’ho replantegin.  
 
El tema dels sorrals del passeig de Sant Joan, regidor. Resulta que vostè em diu que per un 
tema de manteniment han tancat els sorrals del passeig de Sant Joan, i a la plaça André 
Malraux, cosa que jo trobo perfecte, han fet un sorral immens. És a dir, un quart de la plaça és 
un sorral, i la meva néta, com les nens de la seva edat, en gaudeix molt. Per tant, no entenc de 
cap manera que hagin tapat uns sorrals perquè no els han pogut suportar pel manteniment, i 
acaben d’inaugurar la plaça i posen un sorral enormement gran i que fa feliç els nens. Per tant, 
no ho entenc.  
 
La meva estranyesa a la portaveu que fa una proposta de nom de dona a la Junta de 
Portaveus sense haver consultat abans si la Sra. Victòria dels Àngels ja tenia un carrer, o un 
equipament, o una plaça. A més, jo recordo que fa molt de temps el conseller Gómez ens va fer 
arribar a tots, i també al Govern, un llistat de noms de dones que tenia previstes el 
Nomenclàtor, i era tan fàcil com fer-hi un cop d’ull. Per tant, jo crec que això dels noms sí que, 
d’una vegada per totes, potser ho hauríem d’anar solucionant.  
 
I després una altra qüestió que si no em vol respondre el regidor perquè no hi ha temps, que ho 
faci després, si us plau, quan finalitzi el Plenari. Ahir es va tornar a obrir el hostel del carrer Alí 
Bei número 13. Jo vull pensar que l’Ajuntament haurà fet totes les inspeccions que hagin calgut 
per garantir que realment s’ha obert havent arreglat tot allò que causava gravíssimes molèsties 
als veïns. Simplement comentar-ho.  
 
I també volia comentar que UpB entrarem una pregunta per escrit, per ser contestada per 
escrit, demanant quin cost va tenir el desplegament policial de cossos de seguretat, Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana.  
 
I també vull denunciar en aquest Plenari que el diumenge passat, el dia 23, no aquest passat 
sinó l’anterior, el passeig de Sant Joan, a l’altura d’Ausiàs March, estava tallat per quatre 
tràilers immensos, amb una grua immensa, i no hi havia ni un sol guàrdia urbà controlant què 
passava. Aquella grua pujava unes peces davant del número 40 del passeig de Sant Joan, que 
devien ser com mitja sala d’aquestes, i allà no hi havia ni un guàrdia urbà privant el pas dels 
vianants. Allà hauria pogut passar una desgràcia. Vaig trucar a la Guàrdia Urbana, 
personalment, i em van dir que hi enviarien un cotxe, però que estaven amb el follón de la 
plaça de les Glòries. Jo no sé a quin follón es referia el dia 23. Total, que jo vaig estar més de 
mitja hora allà i no va aparèixer la Guàrdia Urbana. Vull dir que a vegades sobra Guàrdia 
Urbana, i a vegades en casos en què hi va la seguretat de la gent, no n’hi ha ni un. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Portaveu d’ICV-EUiA.  
 
 
Sr. Josep M. Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Molt bé. També breument, només enumeraré els temes.   
 
Sobre els debats i no debats en la Festa Major de Sant Antoni, entenc que si la Fundació 
Alternativa, la Fundació Nous Horitzons i l’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni decideix 
fer un debat, no correspon al Govern del districte ni al Govern de l’Ajuntament determinar els 
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temes i els ponents, sinó als organitzadors de l’acte. Per tant, continuo amb l’estranyesa que es 
faci un tracte diferencial a un determinat debat i no es faci a altres activitats.  
 
Sobre les superilles. Una superilla és el que definíem en la nostra proposta d’acord que va 
aprovar aquest Plenari. «És un espai per a vianants i per a bicicletes, tancat al vehicle de pas... 
—vaig passant— i les cruïlles dels interiors es recuperen per a l’ús de veïns, les places, com 
preveu el Pla Cerdà.» De moment nosaltres no tenim prou informació de com seran aquestes 
superilles, i molt menys les de l’Eixample. Quan els poetes manlleven les paraules m’agrada 
molt, quan els polítics manlleven les paraules em fa molta por, i em fa molta por que al final el 
que vostès ens diuen que és una superilla resulti ser una cosa molt diferent d’una superilla. Per 
tant, si és això, si estem en la mateixa línia, compleixin la nostra proposta d’acord, iniciïn el 
procés participatiu amb les persones, els grups i les entitats del barri de l’Eixample per 
determinar les ubicacions preferents de les primeres superilles. L’Associació de Veïns del barri 
de l’Esquerra de l’Eixample, per exemple, que és una de les que haurien d’estar més 
implicades, que estigui convocada, ens convoquen a tots, ens ensenyen el projecte i, a partir 
d’aquí, discutim. De moment tenim només una vaguetat.  
 
Govern obert. Govern obert és informació i és participació. La proposta que vostès han fet 
potser millora de manera telemàtica la informació, però el que no millora en absolut és la 
participació, i no m’estenc sobre aquest punt perquè després parlarem sobre les noves normes 
de participació de l’Ajuntament. Informació i participació és democràcia. Informació només és 
despotisme il·lustrat. Per tant, anem cap a informació i participació.  
 
Venda d’aparcaments. El senyor regidor no hi havia fet menció. Jo pensava que ho intentava 
amagar amablement, però després torna a sortir el tema. El Tribunal Europeu acaba de fer 
enrere els impostos del cèntim sanitari perquè deia que vostès estaven fent trampa i que els 
impostos no podien ser finalistes. Els diners que entren a la caixa són diners que entren a la 
caixa i es reparteixen. Parin d’intentar vendre’ns que vostès venen aquests aparcaments per fer 
habitatge. Si volen fer habitatges, els poden fer, perquè tenen superàvit, tenen un gran 
superàvit. Per tant, els diners els tenen i ho poden fer. Aquí el que hi ha al darrere són els 
interessos d’empreses de “la Caixa”. Al principi el PP no els donava suport, però ja sabem que 
els grans lobbies tampoc ofereixen gran resistència al PP, perquè finalment els han donat 
suport i es vendran aquests aparcaments, uns aparcaments que donen superàvit, que donen 
diners a la ciutat, i que permeten regular la mobilitat. I quins es venen? Els de l’Eixample. Per 
què? Perquè són els rendibles. Els altres, els que no són rendibles, ens els quedem.  
 
El tema del Nomenclàtor. El senyor regidor en l’últim Plenari va acceptar que aquest carrer de 
l’Eixample tingués un nom de dona. És un gran greuge que en tot el districte de l’Eixample no 
hi hagi cap nom de dona. Arribem a un acord. Ara resulta que aquest acord no és possible. Ens 
estranya molt, també, ens sorprèn aquesta falta de previsió. Simplement, ja que estem en 
aquest punt, jo els demanaria que contactin amb l’Associació de Veïns de Fort Pienc, que ells 
tenen propostes de noms per a aquests carrers. Contactin amb ells, no els costa res. Jo els he 
fet un truc abans d’aquest Plenari per explicar-los l’acord al qual s’havia arribat, perquè em 
semblava de cortesia, i m’ha sorprès molt que el Govern no s’hagi posat en contacte amb ells. 
Entenc que aquest acord, que aquest carrer tingui nom de dona, una de les poques 
oportunitats que tenim per donar nom a un carrer al districte de l’Eixample, l’hem de mantenir. 
Per tant, nosaltres continuarem treballant en aquesta línia. Però ja que això s’allargarà en el 
temps, obrin el procés participatiu. 
 
I per acabar, senyors consellers i senyores conselleres de CiU, vostès estan d’acord que es 
retiri aquest projecte de llei que ens porta als temps del tardofranquisme i que treu els drets de 
les dones sobre el seu propi cos? Si aquest és l’únic punt que tenim en discrepància per poder 
aprovar una declaració a favor del Dia Internacional de les Dones, miri, ja fa dues hores que ha 
començat el Plenari i, per tant, hi ha temps perquè reflexionin sobre aquest tema i arribem al 
final del Plenari amb una proposta d’acord.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Portaveu del Grup del PP.  
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Sra. Eugenia Ávila Correas (GMPP): 
 
Gracias, presidente.  
 
Yo sí que me ceñiré a los tiempos que habíamos acordado porque lo que no entiendo es que si 
en una Junta de Portavoces decidimos unos tiempos, si todo el mundo se los salta a la torera, 
al final pasa lo que pasa, que al final la sala acaba prácticamente vacía.  
 
Simplemente, al portavoz del PSC comentarle que me resulta muy curioso que se preocupe 
tanto de la declaración institucional por el Día de la Mujer, pero luego le pida al regidor que ni 
se moleste en contestarme mis preguntas acerca de la proliferación de negocios de 
prostitución, donde muchas mujeres son forzadas a trabajar. Allá cada uno con sus prioridades, 
Sr. Riera, pero me ha parecido bastante desafortunado su comentario.  
 
Al señor regidor, sobre su laxitud, no me lo diga a mí, dígaselo a los vecinos que sufren las 
molestias, a ver qué opinan ellos. Creo que tendrán bastante que decir sobre esto. Yo lo 
acompaño si quiere a la reunión y vamos los dos.  
 
Y si llego a saber que recordarle la inauguración del intercambiador de paseo de Gracia le iba a 
poner tan nervioso, me lo hubiese pensado dos veces. Es que no quiero no imaginarme cómo 
debe ponerse con todas las obras pendientes de la Generalitat, como la línea 9, y no enumero 
más porque me quedo aquí hasta el lunes. Yo acepto su propuesta, porque nosotros apoyamos 
a los vecinos de Provença, y reprobamos a este trabajador de Adif, y haremos lo que haga falta 
para resolver el problema. Pero le lanzo esta otra propuesta. Demuéstreme que lucha con la 
misma beligerancia con los incumplimientos de la Generalitat. Yo lo acompaño a las reuniones 
con los vecinos afectados de Provença y usted me lleva a una reunión con la Generalitat en la 
que reclame todas las obras pendientes que hay por parte de ellos. Le lanzo la propuesta, 
acéptela. Tiene que ser más consecuente, señor regidor. Yo lo acompaño a Provença sin 
ningún problema y espero que usted me mande la invitación para ir a hablar con la Generalitat. 
Muchísimas gracias.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Molt ràpidament, en dos minuts acabo.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
M’ho diu de veritat? 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
De veritat, m’ho he proposat.  
 
Parlar en un paràgraf, sense respirar, dels drets de les dones, l’avortament i la prostitució, 
també és una falta de rigor. La declaració institucional en parla i d’una forma molt clara i 
diàfana. Seguim amb la mateixa falta de rigor del Grup del PP.  
 
Quatre idees que han sortit en el debat. Sra. Pitarch, celebro que vostè es feliciti a si mateixa 
per les superilles. La seva intervenció passarà al top ten del cofoisme polític, però siguem 
sincers, jo crec que el que estan fent no són superilles. 
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Vostè ens ha donat la raó en una qüestió, sobre el Nomenclàtor. És veritat, s’han fet un 
embolic. Han portat una proposta a discutir que ja estava aprovada pel Nomenclàtor. La 
propera vegada treballin més, portin els papers més ben despatxats i tirem endavant les 
propostes serioses, i avui en teníem dos, i tenen dos acords fets, i no han estat capaços de 
portar-los, que eren Pepe Rubianes i Xirinacs.  
 
Tercera cosa, Festa Major de Sant Antoni. El senyor regidor i jo, amb paraules diferents, jo crec 
que hem dit el mateix. L’any passat va anar malament i aquest any va anar bé. Jo el que li dic 
és que vostè, des del març del 2013, té una proposició aprovada amb una proposta de solució 
per intentar garantir que el 2015 vagi bé. Perquè tal com estan avui les coses, no sabem si 
l’any que ve anirà millor o pitjor, no ho sabem. Dependrà en part del Districte, però és clar, 
també dependrà dels interlocutors, com vostè ha dit. Jo el que li dic és que tenim una proposta 
de fer un protocol festiu, de tractar amb totes les coordinadores de festa major de l’Eixample, i 
a escala de districte bombers i Guàrdia Urbana, per pactar un protocol. I a més, la proposta 
està aprovada. És a dir, en teoria estan obligats a fer-ho i compromesos. Encara recordo quan  
l’alcalde Trias va dir «nosaltres tirarem endavant tot allò que aprovi el Plenari», doncs això està 
aprovat del març del 2013. Tenen una via de solució per intentar garantir, com a mínim intentar, 
ja no dic garantir, que el 2015 la Festa Major funcioni sense problemes. Doncs confio que ho 
tirin endavant.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Ha dit dos minuts... 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Perdó, me’n queda una.  
 
També ha coincidit amb la meva diagnosi sobre l’autobús, fins i tot ha posat un temps de 
freqüència més elevat del que havia posat jo. Doncs això també solució. Un servei mal dotat 
que s’ha de dotar, i s’ha de dotar especialment el cap de setmana.  
 
I per acabar, jo no he entrat en el dispositiu del dia del desallotjament, però jo sí que puc dir 
que ahir Mossos d’Esquadra i un col·lectiu ocupa, no sé quin, van estar jugant al gat i a la rata 
al barri de Sant Antoni, i que es van posar en risc els Mossos d’Esquadra a si mateixos. Es van 
posar en risc ells. Jo crec que nosaltres, des del Districte, especialment el Govern, s’hi hauria 
de posar seriosament i intentar abordar aquesta qüestió de no posar en risc els ciutadans, no 
posar-se en risc ells mateixos, i no posar en risc els béns materials. Ja està.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé.  
 
La Sra. Pitarch acabaria aquest enorme debat de Ple extraordinari encobert que hem tingut.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU):  
 
Gràcies, president.  
 
Breument, Nomenclàtor. Lamento el disgust que tenen, ja sé que els agradava el nom, a mi 
també. Consellera d’UpB, no és que no ho preguntéssim. Conseller del PSC, no és que no ho 
treballéssim. Vam preguntar-ho. En un principi se’ns va dir que aquest nom era possible, 
després no ha estat possible perquè s’han detectat, perquè nosaltres hem tornat a demanar-ho 
per tirar-ho endavant, uns petits jardins. Jo penso que no és incompatible, però segons el 
famós Nomenclàtor sí que ho és. Per tant, ho lamentem. Acceptem més propostes. Vostè, que 
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també està en contacte amb Fort Pienc, ja li vaig dir que portés les propostes i que  les 
tornaríem a valorar, però no fem tan gros el tema, no és tan gros el tema del Nomenclàtor, 
trobarem una solució, els ho asseguro.  
 
El tema de la declaració de la dona. He fet no sé quants intents per apropar-me a vostès com a 
Grup de CiU. Els he passat la sisena versió de la declaració que es va fer a Casa Gran i que 
vostès no van voler signar. Jo només els demano una cosa: respectin la sensibilitat i les idees 
que hi poden haver en el Grup de CiU, com jo respecto les seves. Per què jo he de respectar la 
seva idea i vostès no poden respectar les nostres? Ho trobo lamentable. I el que els dic és que 
el que més greu trobo de tot això és l’ús partidista i electoralista que estan fent tots vostès de 
l’avantprojecte de llei de l’avortament. Això és el que em dol com a dona. Per tant, continuem 
en la nostra posició.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Doncs donaríem per finalitzat aquest debat.  
 
Passaríem, per fi, a la part decisòria. Primera proposta d’acord per part del Govern. Qui la 
presenta? Sr. Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Bona nit. Miraré de fer-ho breu.  
 
Es tracta d’informar del Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’edificació de la parcel·la de 
la plaça de la Sagrada Família 12, Rosselló 372. Això ja es va informar a les consultives i, 
tenint en compte com anem de temps, intentaré fer-ho molt ràpidament.  
 
Es tracta simplement del que s’ha parlat del cinema Niza, que tots coneixem. És un pla que el 
que proposa és fer una edifici de planta baixa més sis a la banda de Sagrada Família, de planta 
baixa més cinc al carrer Rosselló, i un interior d’illa al qual ha fet referència el regidor, de 900 
m², que atès el desnivell del terreny, resulta parcialment edificat en el subsòl, però en superfície 
és pla. Aquest interior d’illa és un pla d’iniciativa privada que sotmetem avui a aprovació aquí. 
Està en període d’informació i és aquest el tema. Tots tenen la informació, se’ls la fet arribar i 
crec que no val la pena estendre’s més.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé, per part d’UpB? 
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Votarem a favor, nosaltres.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Gómez. 
 
 
Sr. Josep M. Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Nosaltres votarem desfavorablement per dos motius. El primer és una mica més filosòfic. És a 
dir, és una pena que un espai cultural passi a ser un supermercat, però bé, legalment entenc 
que no és responsabilitat en aquest cas dels serveis tècnics de l’Ajuntament que això estigui 
fixat d’aquesta manera i sigui possible. I d’altra banda, sí que presentarem al·legacions al 
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projecte, tant pel desnivell que ha comentat dins de l’illa, i també perquè en el plànol hi ha 
dibuixada una àrea verda, però després aquesta àrea verda no està suficientment dotada 
d’espai de terra, amb la qual cosa ens fa por que finalment el que en el plànol és una àrea 
verda, en la realitat acabi sent una llosa. Per tant, fins que es resolguin aquestes al·legacions, 
la nostra posició és contrària.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Molt bé.  
 
Per par del PP.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Nosaltres votarem favorablement perquè considerem que és positiu per al barri.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sr. Miquel Díez Folch (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
 
El nostre vot serà desfavorable i ens hauria agradat que l’explicació del conseller d’avui hagués 
donat una resposta a les observacions i a les queixes que van expressar tant el representant 
de l’associació de veïns com de la Junta del Patronat del Mercat Municipal de Sagrada Família 
respecte a aquest pla. Entenem que la participació ciutadana no es pot limitar a la presentació 
d’al·legacions, que és el que es va suggerir a aquests representants. Va quedar palès que s ’ha 
dedicat un esforç notable a negociar amb els promotors privats d’aquest pla, i ens agradaria 
que també es dediqués el mateix esforç a escoltar aquests representants, perquè quan vostès 
negocien amb els promotors privats, estan negociant en nom de la ciutat, en nom de l’interès 
general. Per tant, aquestes entitats que representen interessos col·lectius, entenem que 
mereixen una especial atenció. 
 
I quines són les dues principals objeccions? El pla té dos objectius, un és que hi hagi un interior 
d’illa, res a dir en aquest cas. Però el segon gran objectiu és crear un ús privat del subsòl que 
pràcticament aboca a fer un equipament comercial de 1.500 m² amb una capacitat, una 
màxima demanda, que pot arribar, segons el que diu el document, a 4.000 clients per dia els 
dies de major afluència. Doncs bé, això crea unes afectacions a l’entorn, tant al comerç de 
proximitat com al mercat municipal, que creiem que s’haurien d’analitzar amb més deteniment. I 
crea afectacions a la mobilitat. En un barri que ja té especials dificultats de mobilitat, el pla 
proposa ni més ni menys que saltar-se allò que estableix el Pla especial d’equipaments 
comercials de la ciutat, que és l’obligació de tenir unes determinades places d’aparcament al 
servei d’aquest equipament. Són unes places mínimes que no és cap recomanació, és un 
aspecte normatiu que cal complir i que el pla vulnera descaradament d’acord amb un estudi de 
mobilitat, que per cert no hem pogut conèixer fins fa 24 hores, perquè no està a informació 
pública i, per tant, no l’hem pogut analitzar amb prou deteniment, però sí les conclusions que 
esmenta el document, que són bàsicament que no són necessàries aquestes places 
d’aparcament perquè s’utilitzarà l’espai de la via pública.  
 
Per tant, per totes aquestes afectacions, el nostre vot serà desfavorable.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
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Per part del Govern, Sr. Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Breument, un aclariment.  
 
Jo no he fet esment a aquest debat perquè, efectivament, és un debat que ja es va produir. 
 
Respecte al tema de l’estudi de mobilitat, jo el vaig enviar tan bon punt el vaig tenir, que va ser 
ahir. A mi també m’hauria agradat mirar-me’l amb més calma. I una apreciació que fa aquest 
estudi, a la qual vostè no ha fet esment, que és un estudi que es fa des de la iniciativa privada, 
des dels que proposen aquest planejament, i és un argument que jo poso sobre la taula, 
perquè igual que es posa sobre la taula el volum de mobilitat que representarà a la superfície 
comercial, el que es diu, el que s’al·lega en aquest estudi de mobilitat és que no es fan les 
places d’aparcament per evitar un efecte crida. L’argument que es diu és que si hi ha unes 
places d’aparcament hi anirà més gent amb cotxe de la que seria desitjable, i que hi ha 
suficient transport perquè els clients d’aquesta superfície comercial hi puguin accedir a peu. No 
valoraré aquest argument, dic que és l’argument que hi ha sobre la taula.  
 
Repeteixo que estem en període d’al·legacions fins al 19 de març i, per tant, és el moment de 
fer-les, perquè també es va dir a la comissió que si s’han d’afegir places d’aparcament es 
poden afegir, perquè es poden afegir cap a baix, es poden fer més plantes de subsòl. Per tant, 
ho deixo aquí. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, alguna cosa a afegir? No. Sr. Gómez? No. Sr. Soriano? No. Sr. Díez?  
 
Doncs quedaria aprovada i passaríem a la següent proposta. Qui la presenta per part del 
Govern? Sra. Pitarch.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Proposar al Consorci de Biblioteques de Barcelona assignar la denominació de Biblioteca 
Josep Maria Ainaud a la Biblioteca Sagrada Família, al carrer de Provença 480 del districte de 
l’Eixample. 
 
Com que en la darrera sessió ja vaig llegir tot el currículum, si els sembla, ens l’estalviem i 
passem directament a la votació. No cal que el llegeixi de nou.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
A favor.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Gómez.  
 
 
Sr. Josep M. Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
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En aquest cas, és una proposta que surt de l’Associació de Veïns. Nosaltres volem mantenir la 
nostra idea, entenem que amb el dèficit de noms de dona que tenim al districte, hauríem de 
mantenir aquest criteri, que els nous espais públics sempre que sigui possible portin nom de 
dona. Però en aquest cas, hi donarem suport. És una proposta que surt de l’Associació de 
Veïns.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Soriano.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Abstenció.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sra. Carme Mata  Burgos (GMPSC)  
 
Nosaltres votarem favorablement, primer, perquè entenem que la iniciativa surt de l’Associació 
de Veïns, i segon, perquè considerem que la figura del Sr. Ainaud de Lasarte com a historiador 
i referent del món cultural i de les lletres catalanes està al nivell que es requereix.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Alguna cosa a afegir?  
 
Quedaria aprovada i passaríem a la següent proposta d’acord. Si voleu fem un debat conjunt 
de les dues següents, perquè estan lligades.  
 
Sra. Pitarch.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Fem un debat conjunt i, si els sembla, els estalvio l’explicació dels PowerPoint per tercera 
vegada. Crec que ens ho podem estalviar. Si volen el passem, però crec que, atesa l’agilitat 
administrativa d’avui en aquest Plenari, seria bo anar directament a les idees clau.  
 
Avui sotmetem a la consideració dels grups la reforma del Reglament general d’organització i 
funcionament dels districtes, el Reglament de participació ciutadana, i el Reglament del Consell 
de Ciutat. El que avui sotmetem a consideració és una proposta que es va aprovar inicialment 
el desembre a la Comissió de Presidència. Per tant, no estem en un debat tancat, hi ha la 
voluntat d’obrir el debat i per això es donen 90 dies més perquè es puguin fer les aportacions 
necessàries.  
 
Aquestes tres normes regulen els òrgans, els processos i els mecanismes de participació dels 
afers municipals de Barcelona i els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes. Es vol enfortir els 
drets dels ciutadans i ciutadanes en matèria de participació, i aclarir i regular alguns 
procediments que fins ara no estaven del tot regulats. Crec que un dels que tenim pendents és 
el funcionament dels consells plenaris, entre tots hauríem de ser capaços potser de posar una 
mica més d’ordre i de temps per no arribar a situacions com la situació en què ens trobem avui. 
És un procés que surt d’un treball de ja fa temps. La comissió, que està formada per tots els 
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grups municipals, fa més d’un any que es reuneix. S’ha fet un procés de treball previ, s’han 
recollit aportacions de les associacions, està dins del Pla director 2010-2015, i els recordo que 
cap grup va votar-hi en contra, per tant, hi ha un ampli consens. I també està inclòs dins del II 
Congrés d’Associacions de Barcelona.  
 
De manera molt resumida, es vol tractar la realització de les consultes, la racionalització dels 
òrgans de participació i la iniciativa ciutadana. S’estan fent propostes en l’àmbit del Consell de 
Ciutat, i com vostès saben, durant el mes de febrer es va fer una presentació al Consell 
Ciutadà i a les comissions consultives. Per tant, obvio fer la presentació i passem directament 
el tema a informe.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Gràcies, president.  
 
La Comissió de Presidència i Règim Interior del setembre del 2011 va acordar, a proposta del 
Grup Municipal d’UpB, formar una comissió per treballar per abordar la modificació del 
Reglament orgànic municipal, les Normes reguladores del districte i les Normes reguladores de 
participació ciutadana, a fi i efecte d’actualitzar-les al context actual i d’introduir noves 
estratègies d’aprofundiment democràtic, transparència i participació ciutadana. En l’actual 
context de desencís polític, la proximitat de l’Administració a l’elector pot ser un factor 
d’implicació de la ciutadania que faciliti la participació i la implicació individual en projectes 
col·lectius de districte i de ciutat, així com desenvolupar eines de cohesió social i resolució de 
conflictes.  
 
Malgrat que les bases dels sistemes democràtics representatius estan fortament consolidades, 
les demandes de la ciutadania han posat en relleu la necessitat d’implementar noves mesures 
de participació que millorin la comunicació entre l’Administració i els ciutadans. Ens consta, 
doncs, la conveniència d’introduir noves pràctiques que vagin més enllà de la simple informació 
i que possibilitin la participació directa dels ciutadans i ciutadanes en la presa de decisions. Un 
primer pas va ser aprovar el Pla director municipal de participació ciutadana, una eina que cal 
treballar i vincular a les normes de participació.  
 
No sorprendrem ningú si diem que des d’UpB defensem un model republicà de l’Administració, 
un concepte republicà de la vida, de les relacions i del bon govern. Creiem en una nova cultura 
política i ciutadana en què s’entengui que preguntar, consultar i escoltar la ciutadania mai no és 
un error. Cal partir de la participació ciutadana promoguda per l’Administració i cap a la 
ciutadania, de l’aprofundiment de la democràcia participativa, del foment de la democràcia 
directa i de la revisió del funcionament i l’estructura dels òrgans de participació per tal de 
racionalitzar-los i que esdevinguin eines efectives de participació de la ciutadania i de proximitat 
de la presa de decisions avançant cap a la codecisió.  
 
Nosaltres, com a grup, hem entrat moltes propostes, propostes que entenem que són 
importants. A títol informatiu només en llegiré dues o tres que considerem que són de les més 
importants. Primer, que els consells sectorials de ciutat i les entitats declarades d’interès 
ciutadà podran fer propostes de punts de l’ordre del dia en les comissions del Consell Municipal 
a través del Consell de Ciutat. Una altra, que el Consell Ciutadà podrà fer propostes de punts 
de l’ordre del dia del Plenari del Consell Municipal. El 10% de les entitats registrades en el fitxer 
general d’entitats ciutadanes, l’1% dels majors de 16 anys de la ciutat, o el 3% dels majors de 
16 anys dels districtes de la ciutat podran fer propostes de punts de l’ordre del dia al Plenari del 
Consell Municipal en la regulació de la iniciativa ciutadana. En els consells de barri i en els 
consells ciutadans de districte, si es mantenen, podran fer-se propostes de punts de l’ordre del 
dia dels plenaris de consells de districte. Jo vull recordar que el mes de maig del 2013 el nostre 
grup, justament, va presentar en aquest Consell Plenari una proposició en què demanàvem 
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que des del Consell de Barri es poguessin elevar propostes al Plenari del Consell de Districte, i 
aquesta proposició va ser aprovada, no crec que per unanimitat, però va ser aprovada.  
 
Malgrat tot això, per tant, malgrat que nosaltres estem absolutament a favor d’aquest procés, 
entenem que potser no és el moment de presentar-lo, i explico per què. Perquè està en període 
d’al·legacions, perquè el nostre grup tenim punts de desacord amb la proposta i, per tant, hem 
entrat al·legacions. I a més, si no recordo malament, el període d’al·legacions acaba el dia 23 
d’abril. Per tant, entenem que aquest no és el moment de presentar-ho a aquest Consell  
Plenari, perquè els nostres grups en l’àmbit de Casa Gran estan treballant en aquest projecte i 
estan negociant per arribar a un consens. Per tant, nosaltres en aquest Consell Plenari i en 
aquest punt ens abstindrem.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Gómez.  
 
 
Sr. Josep M. Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Regidor, nosaltres votarem desfavorablement les dues propostes. No entraré en el debat 
perquè, com acaba de dir la meva companya després de fer tota la seva exposició, és un debat 
inútil perquè està en procés d’al·legacions i, per tant, és igual si informem favorablement o 
desfavorablement perquè el que finalment s’aprovarà potser no té res a veure amb el que ara 
estem discutint.  
 
Aquest projecte, quant a la part dels districtes, l’única cosa que fa és uniformitzar, treure poder 
als districtes per autoorganitzar-se i treure capacitat a les associacions veïnals per participar 
realment. Per tant, el que en diuen «normes de participació» són normes per retraure la 
participació. I un exemple de la filosofia de tot el projecte, que només amb aquest exemple ja 
n’hi hauria prou per votar-hi en contra, que és que quan parla de la iniciativa ciutadana, article 
7.4, diu que el Govern té la potestat d’admetre o no una iniciativa ciutadana per motivacions, 
sense definir que poden ser de caràcter polític o amb relació als continguts que es plantegin. 
Això no pot ser, l’admissió de les iniciatives ciutadanes només pot respondre a motius de 
caràcter estrictament formal, no pot ser que quedi a la voluntat del Govern acceptar una 
iniciativa ciutadana en funció del contingut.  
 
Per tant, ni les normes de ciutat ni les normes del districte considerem que puguin passar a 
aprovació tal com estan redactades. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Gràcies, president.  
 
Nosaltres estem a favor del sentit de la norma, però ens abstindrem perquè està en fase 
d’al·legacions. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
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Gràcies, president.  
 
Nosaltres també farem una abstenció. Ja hem presentat algunes al·legacions i en presentarem 
algunes més, bastantes més.  
 
Els faig una reflexió ràpida. La participació ciutadana és un element fonamental de l’acció 
municipal, i hem de tenir present que com més a prop estigui del Govern, com més a prop 
estigui la participació de la presa de decisions, més útil és i més valor aporta a la ciutat. Des del 
Grup del PSC tenim la sensació que amb l’excusa que es tracta d’un debat obert, un debat 
participatiu, amb un període molt ampli d’al·legacions, no sabem què pensa el Govern respecte 
a la proposta, no ho sabem. Hem fet dues sessions aquí al districte, les dues han estat dirigides 
i exposades per tècnics de la casa, per tècnics de l’Àrea de Participació, en les quals quan jo 
vaig preguntar quin era el capteniment del Govern respecte als interrogants que havia plantejat 
la ponent, lògicament no em va saber contestar perquè no és membre del Govern. Vostès 
s’estan parapetant darrere de tècnics de la casa i no estan agafant el toro per les banyes i no 
estan dient quin és el seu model de participació ciutadana.  
 
A la vegada, vostès volen modificar les Normes reguladores, però jo me’n vaig a les que fins 
avui estan vigents. L’article 27 diu: «El regidor de districte comptarà amb el suport d’un 
conseller tècnic que també assumirà la funció d’impulsar els òrgans de participació i de 
govern». Hi ha un conseller tècnic i hi ha un govern que és el responsable de participació, o 
sigui, que pot tenir el suport tècnic de l’estructura de la casa, només faltaria, però la 
responsabilitat de la participació és seva i només seva. I nosaltres, a dia d’avui, no sabem 
encara què en pensen.  
 
De l’exposició que es va fer en les dues sessions que es van fer al districte, ja vam aixecar una 
bandera vermella perquè hi mancaven coses. I els dono algunes indicacions per als temes que 
es portin a votació final. La participació, com a mínim al districte de l’Eixample, està molt 
vinculada al control polític i a la transparència. Aquesta norma, tal com està avui, podria 
desembocar en més opacitat, menys control polític i més arbitrarietat i impunitat. No es pot 
parlar a la babalà de suprimir consells, de suprimir consells rectors, de suprimir tot un seguit de 
coses. Tinc la sensació que vostès tenen ganes de treure la tisora, com en altres camps de la 
política d’aquest país.  
 
Estan plantejant un model continuista del model amb el qual nosaltres, ja l’any 1979, dèiem que 
entrava amb nosaltres a l’Ajuntament, un model ja superat, i avui la societat demana més. 
Nosaltres, des del 2007, fa set anys, ja no parlem de participació, parlem de participació i 
aprofundiment democràtic, un element fonamental per fer de la democràcia representativa, que 
és la que tenim, una democràcia més substantiva. Fer que el ciutadà en comptes de ser 
objecte sigui més subjecte. Ara estem en un debat ampli, en un període d’al·legacions ampli, 
que ens hauria de portar a aquesta línia. Ara jo els pregunto, perquè abans he dit que tenia una 
sospita, i és una sospita perquè no sé on volen anar a parar. A dia d’avui, tot i que encara hi ha 
temps, encara no sabem què pensa el Govern. Sabem què pensen moltes entitats, sabem què 
pensa el Consell Ciutadà, sabem què pensa molta gent, però vostès, que són els impulsors de 
la norma, no sabem on volen arribar.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Pitarch, vol afegir alguna cosa?  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Diverses coses. Agraeixo les aportacions, però em sap greu que no les fessin ni al Consell 
Ciutadà ni a les comissions consultives, perquè allí no estàvem limitats de temps, allí teníem tot 
el temps que volguéssim i la tècnica referent del procés per contestar les preguntes o rebre les 
propostes que volguessin, que d’això es tractava. Agraeixo que avui siguin tan col·laboradors. 
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Aquest és un procés participatiu, el va presentar un tècnic, és un tècnic qui l’ha de presentar. 
Darrere hi ha una idea del Govern sobre el procés participatiu, i vostès no pateixin, que quan 
facin les aportacions i totes les propostes i el Govern rebi de vostès allò que volen que sigui 
aquest sistema de participació, elaborarem la nostra idea, o no han entès que estem en un 
procés participatiu? O és que volen que els expliqui on volem arribar sense tenir en compte les 
seves propostes i la seva participació? Em sembla que no ho han entès.  
 
De totes maneres, els diré que tenen 90 dies per endavant i que les poden fer arribar. Durant 
aquest 90 dies hi haurà actes i mecanismes de participació suficients perquè puguin fer arribar 
tot allò que vulguin i més. I jo, com a govern, em comprometo a explicar aquí al Plenari o a la 
comissió consultiva quin és el capteniment, però ara no em facin dir una cosa abans que jo 
escolti què em volen dir vostès. Crec que és així, és un sistema de participació.  
 
Dit això, em fa gràcia perquè em diuen que no és el moment. Em fa vergonya escoltar això. Qui 
va aprovar el ROM? El va aprovar el PSC amb ICV-EUiA quan governaven. Què diu el ROM? 
Que jo avui he de venir amb aquest informe aquí i passar aquest tràmit, però perquè vostès el 
van posar. Evidentment estic d’acord que es un tràmit totalment innecessari, però jo em limito a 
complir la llei que vostès han posat en marxa. Això és tot.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Simplement dir a la consellera Pitarch que, com que em mirava a mi, jo no sóc ni del PSC ni 
d’ICV-EUiA, malgrat que són amics meus, però no ho sóc. Per tant, jo el ROM no l’he aprovat.  
 
Sincerament, a mi em va estranyar molt, em sembla que és la primera vegada que ho he vist, 
que presentés un informe com aquest justament una funcionària. I el que feia la funcionària era 
llegir un paper. Crec que si realment vostès defensen el projecte, qui ho ha de defensar és algú 
del Govern. Aquest és el meu punt de vista, Sra. Pitarch.  
 
D’altra banda, ja ho he expressat en la primera intervenció, crec que no és el moment perquè 
està en període d’al·legacions, perquè el meu grup municipal està treballant aquest tema. No 
puc votar-hi a favor perquè no sé com acabarà, no sé quin serà el document final, i com que no 
sé quin serà el document final, crec que per coherència política no puc votar-hi a favor. Per 
tant, com que estic a favor del procés, però no estic a favor de votar-ho en aquest moment, el 
nostre grup s’absté.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Gómez.  
 
 
Sr. Josep M. Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
La portaveu té el costum d’explicar-nos el que tothom sap. No sé si vostè hi era, a les 
consultives, nosaltres sí que hi érem, i persones del meu grup van prendre la paraula, van fer 
aportacions i van ser recollides en aquell moment. Pel que fa a les al·legacions, no es preocupi 
que n’estem presentant i en presentarem moltes. No pateixi per això.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Soriano. No?. Sr. Riera.  
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Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Molt ràpidament, senyor president.  
 
Vostè no estava atenta el dia de la Comissió de Serveis a les Persones perquè vaig intervenir 
en la mateixa línia, exigint transparència i control democràtic. I vaig llançar aquesta reflexió 
d’anar amb compte a l’hora de treure i eliminar consells rectors. Un debat participatiu el meu 
grup l’entén com un debat entre iguals, on la gent opina i participa i diu la seva. Si vostè se 
situa en un pla espiritual superior, «que tothom digui la seva i després jo decidiré», vostè no 
està fent participació, o com a mínim no està fent un debat entre ciutadans iguals. La seva 
intervenció d’ara ens allunya del consens. Crec que estàvem a prop, hi ha una feina a fer, i s’ha 
de seguir construint, però si el Govern va en la línia que vostè ha dit això ens allunya del 
consens, primer, i segon, demostra que vostè no té opinió.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Doncs quedarien aprovades aquestes dues propostes d’acord i passaríem a la part d’impuls i 
control.  
 
La primera proposició és la presentada pel Grup del PSC. Sr. Riera, vostè mateix?  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Abans de donar lectura a la proposició estrictament, voldria explicar ràpidament l’origen i el 
perquè d’aquesta proposició. Fa un parell de mesos un veí de Fort Pienc se’m va acostar i em 
va dir «he anat a una visita mèdica a l’Hospital Dos de Maig i em van facilitar un díptic 
informatiu, que estava a disposició de tots els pacients», ell hi anava per una visita a la sanitat 
pública, i llegeixo alguns dels elements d’aquest díptic: «Centre Integral de Promoció de la 
Salut, el millor complement per a la teva salut. Hospital Dos de Maig, quarta planta, unitat nou». 
Hi podem veure el logo de l’òrgan gestor de l’Hospital Dos de Maig, l’obrim i mirem quins 
serveis presta aquesta entitat. «Cirurgia plàstica, lífting, rinoplàstia, liposucció, cirurgia de la 
mama, augment, reducció, elevació, bòtox, reompliment d’arrugues, rejoveniment, depilació 
làser, eliminació de tatuatges». Es fa evident que s’està desenvolupant medicina privada en un 
hospital públic, es fa evident, ja està passant avui.  
 
A partir d’aquí, nosaltres vam donar-hi unes quantes voltes, vam preguntar, vam investigar una 
mica, i vam descobrir que si bé l’oferta privada està enormement detallada amb díptics —hi ha 
més coses, he llegit el més rocambolesc, però hi ha més activitat privada—, l’oferta pública no 
està publicada. Vas al web de l’hospital, mires la cartera de serveis, i no sabem quins serveis 
públics presta la sanitat pública a l’Hospital Dos de Maig. Fas clic a la pàgina i posa «informació 
disponible aviat, disculpeu les molèsties». Seguim investigant i descobrim que en el Registre 
Mercantil hi ha vuit societats mercantils, totes amb l’objecte social de prestar serveis sanitaris, 
de les quals tres han estat constituïdes els darrers dos anys, i fins i tot una d’elles té el nom 
d’una doctora, doctora tal tal tal SL. No sé si aquestes societats mercantils en aquests 
moments estan operant i facturant en el si de l’hospital. En qualsevol cas, descobrim que 
passen coses i no sabem què està passant.  
 
Potser en l’àmbit de la salut hi ha una manca de control polític important, ja que hi ha molta 
activitat gerencial, hi ha molta activitat de gestió, però crec que hi ha poca activitat de control i 
poca activitat de transparència, de manera que per veure una bona gestió hospitalària, t’has 
d’acabar refiant dels bons gestors, o dels mals gestors, perquè no hi ha forma humana d’entrar 
a fer control polític en aquests espais. 
 
És per això que portem a debat i a votació la següent proposta d’acord: Convocar de forma 
urgent un consell de salut per tal que la gerència de l’hospital informi dels darrers canvis, ja 
siguin en gestió com en decisions estratègiques d’ençà de la campanya veïnal i dels 
treballadors de l’hospital de finals del 2011, que com saben va culminar a finals del 2011 amb 
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un acord sindical. Instar el Departament de Salut a revisar els usos privats que es realitzen dins 
l’equipament sanitari de l’Hospital Dos de Maig i que s’informi públicament de quins són els 
nous usos privats previstos. I en tercer lloc, que el Consorci Sanitari Integral faci pública la 
cartera de serveis de l’Hospital Dos de Maig vigent avui i la cartera de serveis vigent el 2011, 
per saber quins canvis s’han produït en els últims dos o tres anys.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Fa dues juntes de portaveus vaig agafar el compromís de fer l’explicació de vot en 30 segons i, 
per tant, és el que faré.  
 
El nostre grup, pel que fa a aquesta proposició que presenta el PSC, hi donarem suport. 
Entenem que cal saber si en un centre de titularitat pública s’hi fa medicina privada i, per tant, 
estem d’acord amb els tres punts que planteja la proposició. És per això que votarem a favor.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
El nostre grup també votarà a favor, especialment perquè pensem que cal donar més força al 
Consell de Salut de l’Eixample. Molt sovint hem parlat de coses interessants en el Consell, com 
el projecte Radars, el Districte Saludable, l’abordatge del sobrepès, però en canvi va fer falta 
tota la demanda dels veïns perquè parléssim de la reforma del CAP de Roger de Flor, que 
després es va fer finalment en un consell de salut, i ara crec que és important que en aquest 
Consell de Salut s’escolti bé què està passant a l’Hospital Dos de Maig.  
 
El nostre sistema sanitari és un sistema molt complicat publicoprivat, i molt sovint diners públics 
van a parar als privats de forma poc clara, i per això hi ha la justícia i per això vam parlar a les 
festes de Sant Antoni de la corrupció, perquè d’aquesta se’n parla poc però realment existeix. 
Jo no dic que aquí hi hagi corrupció, però sí que dic que cal que en parlem i que ho fem de 
forma participativa amb els veïns i veïnes. Per tant, hi votem favorablement. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Gràcies, president.  
 
Nosaltres votarem a favor perquè estem d’acord que hi hagi transparència i informació, i a partir 
d’aquí, actuar en conseqüència. El sistema públic l’hem de vigilar amb més ull que el sistema 
privat perquè són els diners de tots. Gràcies.  
 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
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Per part del Govern.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater, (CiU) 
 
Gràcies, president.  
 
Dir-los, primer de tot, que l’Hospital Dos de Maig és un centre concertat, un proveïdor de 
serveis de la sanitat pública, però pot tenir espais on treballi la sanitat privada. 
 
A part d’això, sí que estem d’acord a convocar un consell de salut, pensem que és una bona 
iniciativa, i que vingui la gerència de l’hospital a explicar tots aquests dubtes. Dir-los que la 
cartera de serveis, que me l’han passat, és la mateixa que la del 2011, però tot això els ho 
explicaran des de la gerència. Aquest centre d’estètica que vostè ha comentat que apareix en 
aquests díptics és un acord amb la Creu Roja, s’ha llogat un espai buit de l’hospital. 
Convocarem el Consell de Salut, ja he tingut contacte amb la gerència, i se’ls convocarà 
properament. Per tant, hi votem a favor. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Riera, li prego brevetat.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Estic molt agraït per haver aconseguit la unanimitat en aquest Consell, això no passa gaire 
sovint, però vull fer una reflexió ràpida. Aquesta proposta d’acord l’he volgut plantejar no des 
d’un punt de vista de salut o sanitari, sinó des d’un punt de vista de transparència. Crec que en 
l’àmbit de la salut hi ha un problema de transparència en la gestió, perquè ja vam tenir un 
problema amb el CAP Roger de Flor, ara ha sortit això, i crec que els responsables polítics 
estem tots per la transparència, per tant, tots votem a favor, però cal abordar i ser capaços de 
preveure els elements de futur que es puguin derivar d’aquest àmbit sanitari. Gràcies pel suport 
de tots.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, alguna cosa més? Sra. Giralt. Sr. Soriano. Per part del Govern, tampoc. 
S’aprovaria per unanimitat.  
 
Passem a la segona proposició, presentada pel Grup del PP. Hi ha una paraula demanada. Sr. 
Soriano.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Gràcies, president.  
 
És la proposta sobre Rosa Deulofeu, i llegiré una petita història d’ella molt ràpida.  
 
El 5 de gener del 2009 es va iniciar un procés de reconeixement públic de Rosa Deulofeu 
González a través d’un procés de beatificació d’aquesta jove del nostre temps que va viure 
entregada als altres i a la tasca social de Barcelona. Morí el 5 de gener del 2004.  
 
Va néixer a Barcelona el 19 d’abril del 1959, filla d’una coneguda família barcelonina dedicada 
al comerç tèxtil que tenia una botiga molt coneguda de Barcelona, i germana del mossèn 
Antoni, que actualment ocupa la seva parròquia a Terrassa. En una decidida aposta per la 
presència femenina i laica dins de l’Església, va ser nomenada delegada diocesana pastoral de 
joventut de l’arxidiòcesi de Barcelona, servei que va exercir durant més de 10 anys. La seva 
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feina en aquesta delegació la va convertir en una de les seglars més conegudes i estimades de 
Catalunya.  
 
Va contribuir de forma determinant en la integració de joves discapacitats a l’Església, a través 
de l’Escola de Pregària per a Joves de la Catedral. Des de la delegació va fer una gran tasca 
social a tots els barris de Barcelona, i va organitzar des de Barcelona les Jornades Mundials de 
la Joventut. Va portar també la coordinació i l’organització de la peregrinació de confiança 
sobre la terra, la trobada de Taizé, celebrada a Barcelona l’any 2000, on més de 100.000 joves 
es van reunir a la nostra ciutat provinents de tots els indrets d’Europa, donant mostra de la 
fortalesa de la joventut. Va ser presidenta del Consell Directiu de Moviment de Centres 
d’Esplais Cristians.  
 
Durant tots aquests anys es va esforçar a donar un gran impuls a la preparació i a la formació 
social del col·lectiu de monitors, directors i educadors de lleure dels dispensaris de Barcelona. 
Des de la Fundació Pere Tarrés i des de l’Escola de l’Esplai de Barcelona va participar com a 
formadora de directors de lleure, jornades de formació, monogràfics, diades de taller, etcètera. 
Un bon nombre de monitors i monitores dels esplais de la ciutat van passar pels seus cursos, 
sessions de formació i xerrades. Ja en aquell moment es començà a requerir la seva presència 
a les parròquies de la ciutat i al conjunt de la diòcesi per fer conferències, taules rodones i 
col·loquis sobre els temes que feien referència, sobretot, al món dels infants, adolescents i 
joves i al lleure.  
 
Rosa Deulofeu va fer un gran servei a la ciutat de Barcelona des de la seva intensa tasca i 
dedicació a la joventut barcelonina a través de la desinteressada feina feta als esplais de tota la 
ciutat. Creiem que és un bon referent per al jovent en aquesta època en què la nostra societat 
pateix una forta crisi de valors, on sovint falten exemples de dedicació desinteressada. 
 
Per tot això, i perquè creiem que Rosa Deulofeu va fer una gran tasca en l’àmbit social amb la 
joventut de Barcelona durant la seva curta però intensa vida al servei dels altres, volem 
demanar que es posi el nom de Rosa Deulofeu a l’interior d’una illa, i creiem que pot ser adient 
la que està ubicada a París-Viladomat-Calàbria-Còrsega, l’antiga illa Bayer. Ho fem mitjançant 
aquesta proposició perquè creiem que la figura de la Rosa és una figura transversal, de 
consens, com ho va demostrar el suport a la declaració institucional de l’Ajuntament de 
Barcelona del 2011. La seva tasca al servei de la joventut de Barcelona no va ser política, i 
creiem que el seu reconeixement tampoc ho ha de ser. Moltes gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Hi ha una paraula demanada per part de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.  
 
 
Sra. Sylvane Dahan (Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns) 
 
S’ha presentat com una cosa ja aprovada, pel que he sentit en la intervenció, ja està aprovada. 
Per a nosaltres, tot i tractar-se de trobar un nom de dona per a un nou interior d’illa, ningú n’ha 
fet esment al Consell de Dones que es va reunir el dilluns, el passat 3 de març, després d’haver 
canviat la data per deixar lloc al debat sobre participació. El tema de la participació de les 
dones em sembla que podria ser un debat molt important. Una cosa és el debat sobre 
participació i una altra la participació pròpiament dita.  
 
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes que acaba d’instal·lar-se a tocar d’aquest interior d’illa, 
havíem pensat organitzar un procés participatiu entre la gent associada i el veïnatge per fer una 
proposta al Districte. Acabem de fer el trasllat, ens ha costat molta feina, perquè tota la gent ha 
fet el trasllat de manera voluntària, i no hem pogut entrar en aquest debat. És cert que tard o 
d’hora cal sortir de la provisionalitat, però no hi ha cap urgència històrica. Necessitaríem unes 
setmanes per preparar decisions que el veïnatge, i en particular les veïnes, poguessin fer-se 
seves. És un lloc on hem decidit treballar tota l’associació i totes les dones que participem, 
majoritàriament, en el treball de l’associació de veïns on està ubicada aquesta illa. És molt 
important que el nom sigui consensuat i acceptat per tothom.  



42 
 

 
Idees i propostes de dones no en falten, d’aquí i d’arreu del món, que han esdevingut referents 
intel·lectuals de compromís ètic i social. Per exemple, Tomasa Cuevas Rodríguez, lluitadora 
antifranquista que va viure i morir al nostre barri; la mestra i pedagoga Dolors Canals i Ferrer; 
una representant de la dignitat popular al capdavant de les revoltes del pa com Josepa Vilaret, 
o bé personalitats internacionalment reconegudes com Louise Michel, com Eleanor Roosevelt, 
com Alexandra Kollontai, o Virginia Woolf, que no tenen a la nostra ciutat cap carrer, plaça o 
jardí que evoqui la seva memòria.  
 
No resulta fàcil per a les dones prendre la paraula, i encara menys ser escoltades, sobretot 
quan no diuen allò que els homes esperen que diguem. Massa sovint es prenen decisions en el 
nostre nom i en contra del nostre parer. Fins i tot decisions sobre el nostre cos i les nostres 
vides, com no deixarem de denunciar-ho aquest 8 de març.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Li prego que vagi finalitzant, si us plau.  
 
 
Sra. Sylvane Dahan (Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns) 
 
Aquest 8 de març lluitarem pels drets de les dones i pels drets dels infants a ser desitjats. 
Deixeu-nos, com a mínim, dir la nostra sobre un nom de dona en un lloc on vam treballar 
quotidianament. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Té la paraula la portaveu d’UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Inicialment el PP ho havia presentat com a prec, després ho va passar a proposició i no hi 
tenim res a dir. El que sí és cert és que en l’exposició de motius es parlava d’una declaració 
institucional que s’havia presentat al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 25 de març del 
2011, i en aquesta declaració institucional s’instava a posar el nom de la senyora Rosa 
Deulofeu a un equipament, a una plaça o a un carrer de la ciutat. El nostre grup municipal no 
va donar suport a aquesta declaració institucional, per tant, per coherència política, avui tampoc 
donarem suport a la proposta d’acord.  
 
La companya representant de l’associació de veïns ho ha deixat clar, en general sempre que 
s’ha buscat un nom per a un interior d’illa, per a una plaça o per a un carrer, com a mínim cal 
consultar les entitats més properes, l’associació de veïns. Estic pensant no només en 
l’associació de veïns, sinó també en l’eix comercial Nou Eixample, per exemple, que està dins 
del territori de l’illa coneguda per tots com illa Bayer. Jo no faré cap valoració ni política ni moral 
de la persona, que segurament deu ser una gran persona, però no estem d’acord com s’ha 
portat el tema per part del PP. Per tant, com he dit abans, hi votarem en contra.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
El representant del PP en la seva exposició ha dit que és un nom de consens i sap que en la 
declaració institucional no va votar favorablement ni ICV-EUiA ni UpB, per tant, no serà tant de 
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consens. Diu que no vol polititzar aquest nom i el porta a votació, per tant, l’està polititzant. Si 
l’hagués mantingut com a prec, com a suggeriment, o l’hagués portat als òrgans participatius, 
no l’hauria polititzat. Obligar-nos a votar polititza aquest tema. I en tercer lloc, si estem parlant 
del nom d’una plaça on hi ha l’Associació de Veïns, l’Associació de Veïns hi hauria de 
participar, ho hauria de conèixer i dir quina és la seva opinió sobre quin nom s’ha de donar a 
aquest espai. Per tant, nosaltres de cap de les maneres podem donar suport a aquesta 
proposta. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sra. Carme Mata Burgos (GMPSC) 
 
Gràcies, president.  
 
En primer lloc, deixi’m dir-los que nosaltres pensem que s’hauria d’haver fet d’una alta manera. 
S’hauria d’haver demanat un procés participatiu, en això estem absolutament d’acord. En altres 
ocasions nosaltres ho hem fet des del Govern, i lamentem molt que en aquest cas, sobretot 
perquè hi ha l’Associació de Veïns ubicada en aquell espai, no s’hagi fet un procés obert.  
 
Tot i això, hi votarem a favor. I hi votarem a favor perquè les qualitats de la Rosa Deulofeu bé 
s’ho mereixen. Certament va triar el camí de la cristiandat i del treball en l’educació per 
transmetre els valors que els que la van conèixer, llegir, escoltar o aprendre saben que són els 
valors més sòlids de l’humanisme, i això per si sol ja és de gran rellevància a l’hora de cercar el 
nom d’una dona de renom. Nosaltres, com a iniciadors dels anomenats interiors d’illes de 
dones de gran rellevància, cadascuna en el seu àmbit, n’hi ha de molt variades, reconeixem 
també algunes de les dones que ha esmentat la representant de l’Associació de Veïns, altres 
potser s’allunyen més de Barcelona, però també la Rosa Deulofeu ho és en el seu àmbit, i cal 
respectar-ho. 
 
Tenen el nostre vot favorable i la propera vegada, si us plau, no tinguin por de fer un procés 
participatiu. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Nosaltres entenem que això és un Consell Plenari, és un lloc de diàleg i participació i, per tant, 
no veig tan desencertat portar un tema així a Plenari. Dit això, saben que el nostre grup 
municipal defensa la justícia social. En aquest cas, amb aquest nom crec que es posa en valor 
una obra social molt important, l’obra social de l’Església. És important per volum i per qualitat, i 
jo sempre dic que potser a vegades no ho tenim present però ajuda molt a les polítiques socials 
de qualsevol govern, aquesta obra. Aquesta dona és una dona catalana, és una dona d’aquí, ja 
sé que hi ha altres noms, però crec que hem d’intentar posar noms de dones catalanes amb 
uns valors i unes accions molt destacades, i en aquest cas, per part del nostre grup municipal, 
trobem molt encertat el nom i donarem suport a la proposta.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Soriano, vol afegir alguna cosa més?  
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Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Agrair al PSC i a CiU el seu suport.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
UpB?  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
A mi em sap greu que no es valori, per exemple, el que ha dit la representant de l’Associació de 
Veïns, que pensaven obrir un procés participatiu amb diversos noms de dona i que els veïns de 
la zona triessin. I després parlem de participació, és bastant contradictori.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
 
Sr. Josep M. Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Aquí tenim un partit nacionalista i catòlic, com el PP, i un partit nacionalista que dóna suport als 
principis del catolicisme, com és CiU, però això no ha d’impedir que altres persones parlin. La 
portaveu de CiU no pot dir que aquest és un element de debat i que, per tant, el que aquí 
decidim... Sí, és una decisió democràtica, compleix les regles, és veritat, però no pot dir que 
això sigui un procés participatiu, perquè és una cosa totalment lògica, no tinc ja ni arguments 
per explicar-ho perquè el sistema ja té una lògica, no entenc que si hi ha associacions i entitats 
que participen en els barris no siguin escoltades, i a això vostè en diu un procés participatiu? 
Pot dir que és un procés legitimat, però no un procés participatiu.  
 
Per tant, entenc que és bastant desafortunada la manera de fer aquestes coses, i això lliga 
amb tot el debat anterior que hem tingut, lliga amb la concepció que vostès tenen de la 
participació, i lliga amb el fet que els valors morals o els valors de l’Església s’han de 
sobreposar als valors individuals, i per això fan aquestes polítiques i no donen suport a 
determinades propostes d’acord. Per tant, haurien de deslligar aquests temes. I si vostès en el 
debat diuen que no volen polititzar i ens porten aquestes propostes d’acord sense parlar-ho 
amb les associacions, sense parlar-ho amb el Consell de Dones, sense parlar-ho amb les 
persones de l’entorn que viuen en aquest espai, el que estan fent és polititzar un tema d’una 
manera inútil. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC, Sra. Mata.  
 
 
Sra. Carme Mata Burgos (GMPSC) 
 
Jo vull reiterar, novament, que ens hauria agradat molt més, i dissociant la decisió de la 
persona del que és el procés participatiu, estem d’acord que tant el Consell de Dones, en el 
qual jo participo, com els altres processos en què hem aprovat noms d’interior d’illa... ens 
hauria agradat més que s’hagués fet en obert. Reitero una altra vegada el que he dit abans, si 
us plau, no tinguin por de fer processos participatius, obrin-los, nosaltres estarem molt més 
còmodes i molt més oberts a qualsevol debat i a qualsevol altra posició. Gràcies. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
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Per part del Govern, vol afegir alguna cosa més? Doncs quedaria aprovada aquesta proposta.  
 
Passaríem a la següent proposició presentada per ICV-EUiA. Sra. Giralt.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
És una proposició que parla d’educació.  
 
Atès que el proper dia 11 de març s’inicia el procés de preinscripció per a les escoles i instituts 
públics i per als centres concertats, procés molt important perquè afecta milers de famílies dels 
barris de l’Eixample amb relació a un dels pocs serveis públics que té uns trams obligatoris i 
universals; atesos els dèficits i desequilibris d’oferta i demanda que històricament arrossega 
aquest districte municipal, cada any neixen a l’Eixample uns 2.000 infants pels quals 
administració només ofereix unes 600 places públiques d’inici a P3, força menys per cursar la 
secundària i encara moltes menys per a l’escola bressol o altres nivells educatius; coneixedors 
que en aquest mandat s’han aturat noves construccions que podrien donar resposta a la 
demanda ciutadana frenant el procés de millora assolit en anys anteriors, els augments d’oferta 
s’han produït per la via d’empitjorar les condicions, amb l’augment de ràtios d’alumnes a les 
aules i la incorporació d’algunes noves classes als centres ja existents, els anomenats bolets, 
tot això, quan al mateix temps s’ha retallat el nombre de docents; sabent també que, per contra, 
molts centres concertats no tenen inicialment demanda ciutadana per omplir les aules i acaben 
omplint i justificant el concert perquè els arriben moltes famílies que no han pogut accedir a la 
plaça pública que demanaven; atès que en aquest mandat s’han ampliat les zones d’influència 
dels centres, com demanaven alguns concertats, amb la qual cosa la distribució de places es 
concentra encara més en els que ja estan plens, siguin públics o concertats, i l’excedent de 
demanda es reparteix de forma més aleatòria depenent del sorteig i sense tenir en compte la 
proximitat del centre; la proposició és la següent: 
 
Que si es torna a produir més demanda que oferta, com és previsible, per començar a P3 
l’escolarització en centres públics de l’Eixample, només es derivin cap als centres concertats 
quan les famílies així ho hagin expressat a la sol·licitud, però que es respecti la voluntat de les 
famílies que volen anar a un centre públic. Segon, que es donin a conèixer les dades de 
preinscripció assolides a tots els centres sostinguts amb fons públics, i no només les dels 
centres públics, com es fa darrerament. Que no se segueixi més la via aplicada aquests tres 
últims anys dels bolets als centres existents per evitar construir-ne de nous. Només es 
justificaria l’alternativa si s’aprova la construcció d’una nova escola i es presenta com a mesura 
de transició. Que comenci la construcció dels dos IES pendents des de fa molts anys a 
l’Esquerra de l’Eixample, al solar cedit de Germanetes, i el de la Dreta de l’Eixample, Angeleta 
Ferrer. I que es posi a consideració del Consell Escolar Municipal de l’Eixample retornar a la 
zonificació de les àrees de matriculació que s’havien consensuat fa uns anys al Consell Escolar 
Municipal de ciutat i de districte, perquè les dues gran àrees que s’han imposat últimament a 
l’Eixample no diferencien si vius davant d’un centre o potser a 15 carrers de distància. No es 
reparteix la demanda excedent a partir del criteri de la proximitat i tot es decideix en el sorteig 
global. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposició que presenta ICV-EUiA perquè estem absolutament 
d’acord amb tots els criteris generals que ha exposat la consellera. De fet, aquesta proposta, 
entre altres coses, recull alguns punts que ja vam presentar conjuntament els tres grups 
d’esquerres en el Plenari del mes de juliol. Per tant, com no podia ser d’una altra manera, té el 
nostre vot favorable.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Gràcies, president. 
 
Nosaltres ens abstindrem perquè estem d’acord en diversos punts de la seva proposta, però 
crec que hem de reflexionar tots i no fer cinc propostes en una, perquè al final vostès estan 
indicant cinc punts. Nosaltres estem d’acord, evidentment, que es construeixin noves places 
d’escola pública, o que hi hagi molta més informació sobre la preinscripció, però no podem 
estar d’acord amb el tema de l’àrea, i vostès ho saben, nosaltres volem l’àrea única. No volem 
treure la llibertat als pares que puguin triar l’escola que vulguin a Barcelona, no han d’agafar 
l’escola que tenen davant de casa, això és contrari a la llibertat. I és per aquest motiu que ens 
abstindrem. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) 
 
Nosaltres estem d’acord amb la proposició presentada per ICV-EUiA perquè demana vetllar per 
una escolarització equilibrada i equitativa a partir de planificar i pressupostar. Si tenim en 
compte que a Barcelona ciutat d’aquí a sis anys hi haurà 5.000 alumnes més que estudiaran 
secundària, que encara hi ha crisi i hi ha traspàs d’escola concertada a escola pública, i 
manquen places d’escola pública, comptant també que s’han disminuït beques a les famílies, i 
a més a més l’escola concertada no rep els ajuts per a alumnes amb necessitats sociofamiliars 
desfavorables, tot això fa preveure més traspàs cap a l’escola pública. Tenint en compte tot 
això, creiem que estaria bé planificar Germanetes i Angeleta Ferrer. I el Consorci aquests dies 
ha publicat aquestes dades i les coneix tothom. La Comissió de Matriculació del Consell 
Escolar aquest any ja preveu fer un estudi de la zona i preveu valorar els criteris de puntuació i 
preinscripció. Per tant, el que demana ens sembla que es pot revisar en un moment com 
l’actual. Per tant, votarem favorablement aquesta proposició.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del govern.  
 
 
Sr. Jordi Cabrafiga i Macias (CiU) 
 
Nosaltres no donarem suport a la proposició.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Giralt.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
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Em sap greu que el Govern no vulgui explicar per què no dóna suport a la proposició.  
 
Voldria donar les gràcies a UpB i al PSC pel suport. Conseller del PP, penso que l’àrea única al 
final porta a una cosa molt injusta, que és a un sorteig. Vostès parlen de la llibertat i al final el 
que passa és que la gent va a una escola o a una altra per un sorteig global. Hi ha una cosa 
molt important, que és la proximitat, i això dóna també ciutadania, que els nens vagin a casa de 
l’amic que viu al costat, i això s’està trencant amb la zonificació actual, i al final es va a parar a 
un sorteig. 
 
També estaria molt bé que sabéssim realment quina és la via aplicada per repartir i per donar a 
aquestes escoles concertades... Per què aquests nens han d’anar a escoles concertades quan 
no ho han demanat, ens agradaria que ens expliquessin això i que s’arribés a un criteri més just 
quan les famílies han demanat anar a una escola pública.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’UpB? No. Per part del Grup del PP? No. El PSC? Regidor, vol contestar?  
 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Primer de tot, crec que els consellers i conselleres han de ser conscients, hem de ser 
conscients tots els representants del Plenari, que les proposicions tenen una repercussió, i el 
desconeixement del marc que desenvolupeu quan plantegeu aquesta proposició posa en risc 
moltes coses. Esteu plantejant canviar la zonificació de Barcelona, encara que aquesta 
proposició no tirarà endavant, però esteu fent un plantejament d’una planificació de ciutat 
mirada des del districte, per començar. Quan el districte no és competent per elaborar 
planificació al territori. Primera cosa.  
 
Segona cosa. La prioritat d’elecció de centre educatiu a la ciutat de Barcelona passa per 
l’elecció de les famílies del tipus d’educació que volen per als seus fills, i això és absolutament 
democràtic. No afirmar-ho és un gran error per part vostra, perquè en aquests moments, si no 
fos així, no hi hauria cap ampliació de ràtio enlloc, s’assignaria d’ofici. Els que sou aquí i 
coneixeu el sistema educatiu, sabeu que els sortejos de places han existit sempre, amb 
zonificacions més petites i més grans. Quan vosaltres fèieu la planificació educativa de la ciutat 
de Barcelona, també hi havia sortejos.  
 
Per tant, jo només demano una cosa, alguns de vosaltres sou coneixedors del sistema educatiu 
i sabeu com funciona, i em sembla una mica fora de lloc. Per sort, proposicions com aquesta 
no tenen sentit i no passaran l’aritmètica, però alguns discursos reduccionistes... No hi ha ni 
una sola família a Barcelona a la qual s’hagi obligat a anar a una escola concertada, ni una. 
Una altra cosa és que l’escola pública que li toca a una família determinada no la vol, i en vol 
una altra, això és una cosa diferent, però la tipologia de titularitat es respecta en tots els punts. 
Per tant, una part important del teu plantejament, si em permets que t’ho digui, és totalment 
errònia. Podríem pensar que el Govern actual aposta per l’assignació directa, d’ofici, i això no 
és així. I si esteu a les comissions d’escolarització, si teniu gent a les comissions 
d’escolarització, hauríeu de saber que això no és així.  Feu el que vulgueu, òbviament, no seré 
jo qui us digui el que heu de fer, però demostra una falta de rigor estrepitosa, increïble. Amb tot 
el respecte del món, ho dic amb molta cura, però hi ha molta gent darrere que no té color polític 
que està fent una planificació educativa, les previsions de creixement d’alumnat no són les que 
es diuen. 5.000 alumnes més quan? L’any que ve? D’aquí dos cursos? D’aquí tres cursos, 
quatre, cinc? Quants?  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Sis anys.  
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Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Ho pots afirmar ara això? Ja en parlarem. Ningú hauria dit fa tres cursos que tindríem una 
baixada de gairebé 1.500 alumnes en dos cursos acumulats, ningú ho hauria dit. Segurament 
les previsions de fa dos cursos en secundària a la ciutat de Barcelona podien dir que potser 
necessitàvem els instituts, que per cert no es van construir, algú va decidir que no era tan 
prioritari, fa cinc i sis anys. El curs passat no hi va haver problemes a la secundària en el 
districte de l’Eixample, ni un. 
 
La decisió de la construcció d’un institut és molt seriosa, i a vegades la defensa de coses que 
estan molt bé s’ha de fer si són necessàries. Jo ho he dit sempre, així com el de Germanetes 
segurament és necessari, tot i que el curs passat no va ser necessari, l’Angeleta Ferrer no el 
necessitem, avui en dia no el necessitem. Alguns que fa cinc o sis anys van planificar que 
necessitàvem set instituts a Barcelona, no se n’ha fet cap perquè algú va decidir que no se 
n’havia de fer cap, i ara diuen que fan falta 5.000 places. Home, no sé on les veus aquestes 
5.000 places. Perquè hi ha coses que els que sabeu d’educació hauríeu de saber, quan baixa 
la primària i la infantil, hi ha centres que potser canvien la seva tipologia, i hi ha centres 
d’infantil i primària que es converteixen en instituts. Oi que això no s’havia previst? Amb el diner 
públic, eficiència. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Quedaria rebutjada aquesta proposta.  
 
Vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sr. Jordi Cabrafiga i Macias (CiU) 
 
Només voldria afegir que si la consellera Giralt vol debatre sobre educació, la convido a venir 
algun dia al Consell Municipal d’Educació del districte o a alguna de les reunions de la 
permanent d’Educació o a la Comissió de Seguiment del Mapa Escolar. Allà és el lloc per 
debatre sobre educació, si no, sovint tenim la sensació que parlem entre nosaltres. Si avui 
mirem aquesta sala, veiem l’interès de determinats discursos. Per tant, si vostè realment vol 
parlar d’educació, si vostè vol mirar de treballar, com ha dit abans la consellera d’ICV-EUiA, i 
fer algunes propostes per tal de millorar, parlem-ne, vingui primer al Consell Municipal 
d’Educació, i en parlem. Però aquí, com deia el regidor, són debats estèrils que fem entre 
nosaltres.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Per al·lusions.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
No hi ha més torns.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Per al·lusions, sí.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Perquè digui «Sra. Giralt» no significa que ara s’estigui obrint un altre debat, evidentment s’ha 
de parlar a algú.  
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Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
És per al·lusions.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Que no.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Aquí no es pot parlar d’educació? Què vol dir que aquí no es pot parlar d’educació? Només 
això, ja està. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Giralt, ha quedat tot explicat.  
 
Passem a la següent proposició, presentada pel Grup d’UpB. Tenen dos torns, tothom té dos 
torns, esgotin el que vulguin, però dos torns.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
La proposta d’acord que avui presentem, la presentem amb l’objectiu de posar-nos al costat 
dels veïns i veïnes de la Sagrada Família davant la situació, que no d’immediat però sí d’aquí 
poc temps, pot afectar una quantitat molt important de veïns i veïnes i comerciants del barri.  
 
En el barri de la Sagrada Família, com és sabut per tots, el boom turístic que podríem situar en 
els últims vint anys està afectant i molt greument la qualitat de vida dels seus veïns, i està 
generant una gran quantitat de molèsties que alteren la vida quotidiana, molt especialment la 
de tots els veïns que viuen als voltants del temple. Molèsties de tot tipus, de soroll, 
mediambientals, i massificació, que alteren greument la convivència. Aquest és el testimoni que 
donen els veïns representants de l’associació, però també a títol individual, en cada un dels 
consells de barri que s’han anat celebrant els últims anys. Podríem dir, i segurament hi 
estaríem tots d’acord, que aquest s’ha convertit en un clàssic en els consells de barri de 
Sagrada Família, i si se’n segueix parlant és, al nostre entendre, perquè algunes mesures que 
s’han pres no han estat suficients per solucionar gran part d’aquests problemes que genera el 
boom turístic del qual abans parlava.  
 
He fet aquesta reflexió en el sentit de constatar una realitat, i és que l’Administració, en aquest 
cas el Govern de la ciutat i el Govern del districte, no ha sabut donar solució a aquest 
segurament complex tema. Però a vegades fa la sensació que hi ha falta de voluntat política. 
Vull recordar que el nostre grup va presentar un prec en l’últim Plenari de Districte del mes de 
desembre en el sentit que el Districte es comprometés a ordenar el fluxos de turistes per 
accedir al temple, i el Govern el va rebutjar, tot i que és una de les queixes principals dels 
veïns. Quan es va rebutjar es va dir que ja ho estaven fent, veurem si en el proper Consell de 
Barri els veïns donen fe que efectivament s’han ordenat els fluxos de turistes que pugen pel 
carrer Marina.  
 
Afegit a tota aquesta problemàtica que he exposat, ara els veïns estan alarmats per un tema 
que pot presentar per a molts d’ells la pèrdua del seu actual habitatge, ja que les obres del 
temple avancen amb rapidesa i la finalització del temple és cada cop més propera. Així va 
quedar palès en les dues últimes assemblees organitzades per l’Associació de Veïns, que van 
reunir més de 300 persones. Per tant, és el moment d’abordar, planificar i resoldre l’enorme 
impacte que tindria per a molts veïns la creació de la nova avinguda d’accés al temple, prevista 
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en el vigent pla metropolità, entre els carrers Mallorca i Aragó. L’operació concreta pot afectar 
en graus diferents unes 3.000 persones que hi viuen i treballen, 1.100 pisos i 150 locals 
comercials. Aquestes dades són dades que dóna l’Associació de Veïns, segons càlculs 
aproximats.  
 
Des d’UpB recollim les revindicacions veïnals en el sentit que l’Ajuntament és qui ha de liderar 
aquest procés, junt amb la fundació eclesiàstica del temple. Que es tingui en compte els veïns, 
i com van afirmar alguns, que s’acabin el moviments de despatx que marginen els veïns 
afectats. Que es treballi immediatament per trobar una solució per a totes les finques incloses 
en la reserva urbanística vigent i que els reallotjaments conseqüents siguin en habitatges 
pròxims, i per descomptat, al mateix barri. I per altra banda, compensar el cessament d’activitat 
econòmica per als comerços que hagin de tancar el temps que sigui. Que la qüestió s’abordi 
amb una visió global, perquè afecta molta més gent que la que viu al bloc del carrer Mallorca 
just davant de la façana de la Glòria, acabada l’any 1977. Entenem que a partir d’ara mateix la 
transparència en la informació sobre tot el que afecti aquest projecte és imprescindible per a 
tots els ciutadans i les ciutadanes que estan afectats pel projecte. Des d’UpB volem constatar 
que, al nostre entendre, la responsabilitat dels reallotjaments dels veïns afectats és del 
promotor, de qui fa l’obra, per tant, la fundació eclesiàstica de la Sagrada Família, i hauria de 
ser la fundació eclesiàstica de la Sagrada Família qui hauria de resoldre aquest problema i 
nosaltres vetllarem perquè així sigui.  
 
Des del nostre grup entenem que tot plegat és un tema complex, és un tema important que s’ha 
d’abordar des de l’Ajuntament conjuntament amb els veïns afectats per tal de poder arribar a un 
consens. Efectivament, entenent la seva complexitat, potser depassa l’àmbit del Districte, i 
s’hauria d’arribar a un consens, salvant les diferències, com s’ha aconseguit en el cas de les 
Glòries. És en aquesta línia que va la nostra proposta que avui els presentem i que passo a 
llegir.  
 
Que el Consell Plenari del Districte de l’Eixample insti l’Ajuntament de Barcelona a crear una 
comissió de seguiment en la qual estiguin representats l’Ajuntament, la Junta del temple de la 
Sagrada Família, l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, una representació dels 
veïns i veïnes afectats, i els representats dels partits polítics amb representació a l’Ajuntament. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
 
Sra. M.Carme Méndez Bota (ICV-EUiA) 
 
Gràcies, president.  
 
El nostre grup votarà favorablement la proposició presentada per la consellera Capdevila 
d’UpB. Nosaltres pensem que el tema del turisme al barri de la Sagrada Família està afectant 
molts àmbits, i pensem que és un tema que al Districte no li preocupa gaire i cal buscar millors 
solucions, i encara no hem vist cap proposta sobre la taula. Els veïns i veïnes, preocupats per 
aquesta situació, ja han començat a mobilitzar-se fent assemblees i demanant atenció a la seva 
situació. 
 
Nosaltres donem suport a la proposta d’UpB per fer una comissió de seguiment formada per 
l’Associació de Veïns, per la comissió dels veïns i veïnes afectats, el Districte, la Junta del 
temple i els representants del parts polítics per abordar d’una forma global tots els problemes 
que té en aquests moments el barri de la Sagrada Família. No hem d’oblidar que a sobre la 
taula no només hi ha el tema de l’obertura de l’avinguda prevista pel PGM davant de la façana 
de la Glòria i la solució no prevista per als veïns i veïnes, sinó que hi ha també els busos 
turístics, hi ha les cues que es formen a la vorera per visitar el temple, hi ha les botigues de 
souvenirs i la riada de gent que va amunt i avall. Hi ha un munt de problemes que ja vam 
presentar en el Plenari anterior i no hem tingut resposta. Vam demanar l’informe jurídic que van 
dir que havia modificat la ruta dels busos turístics i a hores d’ara, el mes de març, encara no en 
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tenim resposta. Esperem que aquesta comissió es posi en marxa al més aviat possible. 
Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Gràcies, president.  
 
Nosaltres estàvem d’acord amb aquesta proposta, l’únic que vam demanar a la Sra. Capdevila 
d’UpB va ser transaccionar i ampliar el ventall, que no només fos l’Associació de Veïns sinó 
ampliar-ho a tot el teixit associatiu del barri. La resposta va ser un no rotund, un no a 
l’Associació de Comerciants, un no a altres entitats com els joves, l’aula ambiental, etcètera. 
Vostès demanen una visió global i es neguen que hi hagi més teixit associatiu que l’Associació 
de Veïns, ens resulta bastant curiós i estrany. És per aquest motiu que ens abstindrem. 
Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC) 
 
Gràcies, president.  
 
Nosaltres donarem suport a la proposició que ha presentat el Grup d’UpB perquè creiem que, 
davant d’aquest fet i del que veiem venir, és important que totes les parts implicades hi tinguin 
la seva representació, la seva part d’opinió i la màxima transparència.  
 
I també aprofitem aquesta proposició per demanar a l’Ajuntament que vagi més enllà, és a dir, 
el que no ens agrada és que ara vénen les presses. Quan jo era petit i vivia al barri, semblava 
que la finalització del temple era una cosa que dèiem que no veuríem, ara sembla que tenen 
pressa, i a partir d’aquí, plantegem el reallotjament dels veïns. Si hi ha d’haver un reallotjament, 
el temple se n’hauria de fer càrrec. Nosaltres demanem a l’Ajuntament que estigui clarament al 
costat de qui ha d’estar en tot aquest procés, que és al costat dels veïns, i si hem de començar 
a plantejar aquest tema, parlem de tot. Aprofitem per veure el calendari que s’ha de seguir, quin 
és el seguiment, i això significa saber els projectes executius, si hi ha o no llicència d’obres 
majors, etcètera, per poder fer una reflexió global sobre què volem per al barri. Potser sobre 
allò que es va escriure fa 100 any, és moment de plantejar si avui en dia segueix sent vàlid. No 
podem permetre que el temple faci i desfaci segons la seva voluntat i que l’Ajuntament no hi 
tingui res a dir.  
 
Per tant, totalment a favor d’aquesta comissió, però que sobretot serveixi perquè l’Ajuntament 
estigui en primera línia defensant els interessos dels ciutadans i no d’un edifici religiós. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sra. Irene Garcia Abellán (GMCiU) 
 
Gràcies, president.  
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Nosaltres, des del Grup de CiU, també hi donarem suport. A més a més, amb la particularitat 
que si a la consellera li sembla bé, més enllà que se celebri una comissió, que quan sigui 
necessari requerirem sessions informatives perquè no seria sobrer fer un exercici de 
transparència i d’informació. I nosaltres tampoc tindríem cap inconvenient a afegir associacions 
de comerciants, per exemple, com abans s’ha dit, que també estarien afectades. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Agraeixo el vot dels grups que han votat la proposta. No és un tema que sigui excloent per a 
ningú. En la proposició quan parlem de l’Associació de Veïns entenem que representa una part 
important dels veïns de la Sagrada Família, però també parlem de veïns i veïnes afectats, això 
vol dir que dins aquest grup de veïns i veïnes afectats, hi poden haver comerciants, 
representant una entitat o a títol individual. Per exemple, jo tinc grans amics, posem per cas, a 
les associacions de cultura popular de la Sagrada Família, i no les poso aquí, perquè entenc 
que els grups de cultura popular de la Sagrada Família potser no cal que hi siguin, en aquesta 
comissió.  
 
Quant al no rotund, dic al conseller Soriano que en el meu mail no va sortir mai, simplement li 
vaig dir que manteníem el text tal com estava, no li vaig dir en cap moment un no rotund, no és 
cert, i pot mirar un altre cop el correu i veure-ho. I no és excloent sinó al contrari, penso que 
tots aquells afectats... Però en una comissió, perquè sigui eficaç, no hi pot haver 32 
associacions representades, que en aquest cas concret potser no hi tenen gaire a dir. En 
aquest cas concret qui té coses a dir? Doncs l’Associació de Veïns, que representa els veïns, 
per una banda, i els veïns i veïnes a títol individual que, encara que no estiguin en el marc de 
l’Associació de Veïns o pel motiu que sigui, com a afectats han d’estar dins la comissió. Per 
tant, aquest és el motiu, no és un motiu de no cedir a la proposta del PP, simplement enteníem 
que tothom quedava representat en la proposta d’acord que fèiem.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA? No. Per part del PP? No. Per part del PSC?  
 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC) 
 
Molt breument.  
 
Per la meva experiència, com que he participat en comissions de seguiment en el barri de la 
Sagrada Família, i també indirectament tenim incidència en el temple de la Sagrada Família, 
confio que el Govern sabrà trobar la manera que hi hagi una comissió de seguiment on hi hagi 
veïns afectats, l’Associació de Veïns, comerciants afectats i la gent de l’entorn, perquè poden 
ser operatives i estic segur que ningú dels que estem en aquest Consell Plenari vol vetar la 
presència de ningú, s’haurà de trobar la manera. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern, vol afegir alguna cosa? No. Doncs quedaria aprovada.  
 
Passaríem a l’apartat de precs, el primer prec el presenta el Grup del PSC. Sr. Díez.  
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Sr. Miquel Díez Folch (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
 
Com és públic, el Grup Municipal del PSC s’ha pronunciat en contra de la privatització de 26 
aparcaments municipals durant 25 anys per obtenir 100 milions d’euros l’any 2014 per invertir 
en habitatge social. Aquest és un argument que, com hem expressat públicament, no se 
sustenta per raons econòmiques, com també s’ha dit fa una estona aquí. El 2013 el superàvit 
de l’Ajuntament ha superat els 100 milions d’euros, per tant, és evident que no fa falta aquesta 
privatització per justificar una política d’habitatge. Crec que s’hauria de separar la mobilitat de 
les polítiques d’habitatge.  
 
Per aquest motiu presentem el prec des d’aquest districte, perquè la majoria d’aparcaments 
estan situats al districte de l’Eixample, i la gestió pública d’aquests aparcaments és fonamental 
per a una gestió integrada del sistema de mobilitat. Per què diem això? Perquè aquest sistema 
té una part que genera superàvit, que són els aparcaments municipals, mentre que una altra 
part és deficitària, la del transport públic, com és conegut. Per tant, si enfoquem la mobilitat des 
d’una perspectiva integral, el superàvit o el benefici que generen els aparcaments municipals 
s’hauria de destinar a reequilibrar el sistema i invertir-lo en allò que en aquests moments és 
deficitari. Per tant, no hi hauria millor política social a la qual destinar aquests beneficis que 
generen els aparcaments que a no apujar les tarifes del transport públic.  
 
Com també és conegut, la pujada de tarifes genera un fort rebuig social i s’entén perfectament 
perquè aquest increment repercuteix sobre la capacitat adquisitiva de molts ciutadans que 
veuen com s’incrementa el preu de la majoria de serveis bàsics. Però també des d’un punt de 
vista econòmic, estem veient que la política de preus és fonamental per frenar la davallada 
d’usuaris del transport públic d’aquests darrers anys. Des del 2011 cap aquí, el sistema ha 
perdut 30 milions de viatges. Per tant, frenar la davallada de viatgers és fonamental per a 
qualsevol política de millora del sistema de transport. Abans s’ha parlat de la xarxa ortogonal 
d’autobús i de la incongruència d’esmerçar uns recursos per millorar un sistema que 
paral·lelament no té l’increment de viatgers esperat.  
 
Per acabar, des d’un punt de vista ambiental, en aquest districte, i en tots els de la plana 
central de Barcelona, el transport públic és fonamental per lluitar contra la contaminació 
atmosfèrica i garantir la salut dels ciutadans que hi viuen i hi treballen.  
 
Per tot això, formulem aquest prec, que diu: instar el Govern de la ciutat a destinar els beneficis 
dels aparcaments municipals a congelar les tarifes del transport públic. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Pitarch.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Gràcies.  
 
Jo li voldria preguntar per què els dol tant aquesta política d’habitatges que estem fent. Una 
política social bona en la qual posem la persona com a centre de l’habitatge.  
 
El tema que vostè planteja de BAMSA ja es va aprovar l’altre dia a la comissió, ho he explicat 
abans, i va tenir el suport del Grup del PP, va tenir el suport de CiU, i va tenir el suport d ’UpB. 
Per tant, la creació de la societat d’economia mixta ja tira endavant i crec que no he de tornar a 
explicar el tema dels habitatges. Crec que vostè no vol parlar del tema dels habitatges, vostè 
vol parlar de transport. Vol parlar de les pujades del transport i ha decidit lligar un tema amb un 
altre. No hi trobo sentit. Si vol parlar de transport, presenti un prec sobre el transport i en 
parlem.  
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Jo li contesto el tema del transport. Per què tenim les pujades del transport? En primer lloc, 
perquè l’Estat espanyol no paga la part que li correspon, directament. Perquè del 2011 al 2013 
l’Estat espanyol ha passat de pagar 200 milions d’euros a pagar-ne 94, hi ha hagut una 
davallada d’un 110%. La Generalitat ha mantingut la seva aportació, l’Ajuntament de Barcelona 
l’ha pujat en 10 milions, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona també ha mantingut la seva 
aportació. Aquí tenim una deslleialtat per part de l’Estat que acaben pagant els pobres usuaris 
del nostre transport.  
 
Què més hem de tenir en compte? La T-Mes, la T-Trimestre i la T-Jove no han pujat, mantenen 
el seu preu actual, no ho hem apujat tot. La pujada no ha sigut unilateral, no és lineal. El bitllet 
senzill, que és el que ha pujat, vostè sap que només l’utilitzen un 3% dels usuaris molt 
puntualment i gent que ve de fora? Li diré que pel que fa a la resta, s’han mantingut tarifes 
socials. El 22% dels usuaris tenen bonificacions o viatgen gratis. Li estic parlant del transport 
gratuït fins als 13 anys, que ha estat introduït a proposta de CiU. El manteniment de 
bonificacions per a persones jubilades i discapacitats, això ho sap vostè. La congelació de 
l’abonament per a menors de 25 anys. El manteniment del descompte del 80%, també introduït 
per  CiU, de les persones aturades, un 80% de bonificació. Descomptes per a famílies 
nombroses i monoparentals.  
 
Vostè sap que perquè sigui sostenible, el percentatge que ha de subvencionar el Govern, 
l’Administració, ha de ser un 50% i l’usuari un altre 50%. Aquestes són les normes de 
sostenibilitat i de finançament del transport públic que hi ha. El que paga l’usuari no arriba al 
43%, no arribem al 50%. A més, li diré que en comparació amb altres capitals europees, li estic 
parlant de Madrid, de París, de Londres, de Berlín, de Brussel·les, la T-10 de Barcelona és 
l’abonament més barat amb diferència. Només n’hi ha dos de més barats, que són Roma i 
Lisboa, però no tenen transport integrat, per tant, per a mi no val. La integració tarifària és molt 
important i s’està promovent, i vostès ho coneixen. Som el model més complet i universal del 
món, no d’Europa, del món.  
 
Què passa aquí? Tota la culpa no és de l’Estat espanyol, aquí hi ha un dèficit, i un dèficit de 
546 milions que van generar vostès, el PSC, i aquest dèficit s’ha d’eixugar d’alguna manera. 
Per tant, expliqui’m una altra cosa perquè barrejar una política d’habitatge amb una de 
transport no m’acaba de quadrar.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Díez, té un segon torn.  
 
Només dir-li una cosa, han baixat les aportacions de l’Estat de l’any 2010 fins ara de 130 
milions d’euros a 94, no de 200 a 94. La resta de dades que ha donat no dic que no, però 
aquesta és així perquè l’altre dia a l’Àrea Metropolitana en vam parlar. Ha baixat de 130 a 94, 
no és el mateix que de 200 a 94.  
 
Sr. Díez.  
 
 
Sr. Miquel Díez Folch (GMPSC): 
 
Gràcies.  
 
No és que no ens agradi parlar de polítiques d’habitatge, evidentment que ens agrada parlar de 
polítiques d’habitatge, el que li estem dient és que no és necessari barrejar transport i 
habitatge, que és el que estan fent vostès. Hi ha altres fórmules per finançar l’habitatge, com ho 
demostra el fet que l’Ajuntament té superàvit en el pressupost municipal. Per tant, insisteixo, 
allò que és positiu és no barrejar les polítiques perquè cadascuna s’equilibri per si mateixa.  
 
Vostè ara ens porta a un debat general sobre el finançament del transport públic. Fixi’s que el 
prec que li estem fent és molt més concret que això, perquè aquest debat superaria l’àmbit 
d’aquest Consell de Districte. El prec que li estem fent és un prec des d’aquest districte perquè 
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aquestes infraestructures que generen beneficis estan en aquest districte. I el més natural és 
que, com que aquest districte perquè funcioni bé necessita un transport públic potent i eficaç, i 
la política de preus és una política que té a veure directament amb el nombre d’usuaris que 
utilitzen aquest servei, s’utilitzin els beneficis d’una part excedentària del sistema de transport 
per reequilibrar aquella part que genera dèficit. Per tant, el prec és més que raonable des 
d’aquest punt de vista.  
 
D’altra banda, hem tornat a veure una mostra del seu cofoisme, jo no sé en quina ciutat viu 
vostè. No sé si s’ha assabentat que des de fa setmanes reiteradament els ciutadans surten al 
carrer per protestar per aquests incrementes de preus. Per tant, si tot fos tan meravellós com 
aquesta ciutat idíl·lica que vostè ens acaba de presentar, no tindrien sentit aquestes protestes 
ciutadanes. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Pitarch.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Insisteixo que s’ha de repensar i redefinir el model... Vostès barregen les polítiques, jo no les 
barrejo. El que vostès volen és tapar un forat d’uns ingressos amb un altre que no té res a 
veure, més enllà del debat que podríem tenir sobre si es pot o no pressupostàriament destinar 
unes inversions que vénen d’aquí a finançar aquest dèficit.  
 
Jo el que li dic és que nosaltres hem constituït una comissió, el 17 de febrer, Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana, per planificar com es portarà a terme 
tot el sistema de transport, com eixugarem aquest dèficit, i com no ens carregarem el model de 
transport de Barcelona. La gent es queixa, però crec que a vegades la gent no rep la 
informació, no per part nostra, sinó per part d’altres grups i altres partits, de la manera que s’ha 
de donar aquesta informació. Estic convençuda que amb les xifres a la mà i explicant-ho als 
ciutadans, molts d’ells entendrien que s’ha de preservar el model i que s’ha de fer aquest esforç 
en aquest moment per tapar un forat que no hem fet nosaltres. Per tant, el que s’ha de fer és 
planificar, intentar eixugar dèficit i tirar endavant les polítiques d’habitatge, que trobo que són 
prou importants en aquest moment per a la nostra ciutat.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Passem al següent prec, presentat pel Grup del PP. Hi ha una paraula demanada.  
 
Sr. Soriano.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Gràcies, president.  
 
El meu temps el cedeixo a Charo Martínez perquè il·lustri perfectament la problemàtica.  
 
Ràpidament llegiré el prec, que és a conseqüència del greu problema de la probable prostitució 
que existeix en locals comercials i pisos de comunitats de veïns del nostre districte. Instem el 
Govern municipal a portar a terme un pla d’inspecció integral en aquells barris o sectors on s’ha 
detectat aquesta problemàtica de prostitució per controlar l’adequació de l’activitat realitzada en 
locals i/o pisos respecte a la llicència concedida i el compliment de la legislació vigent. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
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Té la paraula la Sra. Charo Martínez.  
 
 
Sra. Charo Martínez (portaveu de l’Associació Eixample Sostenible) 
 
Si plantegem de nou aquest tema no és únicament per demanar un control i una acció contra la 
prostitució clandestina, o contra les perruqueries prostíbuls, o els massatges prostíbuls, sinó 
bàsicament com una defensa de barri i identitat de barri, que ara veiem com es transforma a 
poc a poc, per uns comerços que estan ben lluny de ser comerços de proximitat o, si em 
permeten la ironia, que potser són d’excessiva proximitat, i que defineixen el teixit social de 
qualsevol barri que vulgui mantenir un equilibri del seu comerç. Una massificació i concentració 
excessiva de perruqueries i cases de massatges no respon a cap lògica comercial, excepte que 
no sigui la de l’activitat clandestina que s’amaga dins, que s’amaga i se’ls amaga a vostès.  
 
I una pregunta, què pensaria l’alcalde Trias si a les botigues de l’edifici on viu apareguessin 
perruqueries prostíbuls clandestins, o massatges prostíbuls clandestins, o un pis prostíbul al 
seu costat? O encara més a prop, què pensarien vostès, senyors i senyores de la mesa, si 
també els passés? O què pensaria l’intendent dels Mossos, Sr. Teixidor, que diu que tot està 
en ordre, llicències, papers, etcètera, i que només són percepcions dels veïns? El que pensaria 
el Sr. Trias, o vostès, o l’intendent, el Sr. Teixidor, és el mateix que pensem tots els veïns 
afectats per aquest tipus de comerços que atempten contra el normal desenvolupament del 
comerç i de la convivència d’un barri.  
 
Que jo sàpiga, en una democràcia és igual i val el mateix el que pensi el Sr. Trias o el que 
pensi qualsevol veí o veïna, com jo mateixa i tots els veïns que represento. Per tant, els 
pregaria que tinguessin molt en compte la prostitució clandestina que es fa en aquests locals 
pel bé del barri. Sé que és una qüestió difícil però, per exemple, des de l’última batuda que hi 
va haver, ens pensàvem que no havia canviat res, doncs sí que ha canviat. Als massatges de 
la ronda de Sant Pere 25, 49, del carrer Trafalgar número 7, i del carrer Consell de Cent 
número 5, les noies gairebé no es veuen, les tenen tancades, i ara als vestíbuls hi ha els 
homes xinesos de 35-40 anys que suposo que donen seriositat al comerç. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Amb tot els respectes, president, però acabo de comprovar la dada i de l’última reunió amb el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 20 de febrer, la xifra que em surt és de 
200 milions d’euros. Si vol després vostè m’ensenya la seva font d’informació i jo li ensenyo la 
meva. Era un aclariment, perquè consti.  
 
Dit això, pel que fa al tema de la prostitució, els cossos i serveis de seguretat del districte 
actuen normalment i regularment cada cop que tenen coneixement d’una situació o bé a través 
del programa IRIS, de l’Audiència Pública, però bàsicament actuen en funció de peticions i 
col·laboració ciutadana. Quan hi ha qualsevol entrada aquí al Districte, s’activen, el que no fan 
és entrar als locals i preguntar quin tipus d’activitat s’hi fa, sense cap tipus de sarcasme, mirant 
els diaris o les pàgines dels diaris per saber on es realitza una activitat.  
 
Dit això, quan tenen constància que hi ha una activitat d’aquest tipus, fan el seguiment amb una 
patrulla de paisà, quan en tenen coneixement directe. Si es constata aquella activitat i es pot 
demanar testimoni d’algú que ho ha vist, també ho fan, i em consta que els testimonis 
normalment no s’hi neguen. Quan intervé algú que és estranger, demanen col·laboració, en 
aquest cas, al cos de Policia Nacional per intervenir. I en moltes ocasions actuen sempre 
coordinadament Guàrdia Urbana i els cossos de Mossos d’Esquadra. Una vegada que es 
concreta i es fa la inspecció, s’envia un informe detallat aquí al Districte, que en fa el seguiment 
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a través dels serveis tècnics. Per tant, existeix un protocol d’actuació, existeix una planificació 
per part dels cossos de seguretat i per part dels funcionaris del Districte.  
 
Insisteixo en un tema, és molt important la col·laboració ciutadana. I aquí tenim una mostra, la 
Sra. Charo Martínez, que a instància seva els cossos de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana 
han actuat moltes vegades, i crec que sempre li han donat una resposta. M’agradaria que 
constés en acta que les actuacions han estat sempre ateses.  
 
Això és complica quan la prostitució es porta a terme dins dels domicilis particulars, perquè 
suposa un problema afegit. He de dir que s’han fet inspeccions massives. Hi va haver una 
macrooperació el mes de novembre en la qual Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van fer 
una operació de registre de més de 40 locals, i en la qual es van identificar 115 persones i 44 
eren clients. Per tant, planificació, actuació, activitat policial prou planificada.  
 
Jo diria al grup que presenta la proposta que potser haurien d’assistir una mica més als 
consells de seguretat, que és on els cossos policials expliquen l’activitat que fan, i hi estan 
presents per atendre qualsevol dubte i per rebre qualsevol proposta. Jo els convido a participar 
en aquest àmbit, lamentablement en l’últim Consell de Seguretat no vaig veure gaire 
representació dels seus consellers.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Soriano.  
 
 
Sr. Oscar Soriano Mullor (GMPP): 
 
Probablement el que potser haurien de fer vostès és anar per diversos barris del districte, per 
exemple per Ausiàs March, Trafalgar, etcètera, i veure la multiplicació exponencial de locals on 
probablement, només en tenim indicis, es practica la prostitució. Vagi i ho veurà, veurà que 
necessitem un pla integral de xoc per veure quina adequació de llicències hi ha. Segurament 
amb els cossos de seguretat no és suficient. El resultat és el que és, és constant l’augment del 
nombre de perruqueries, locals de massatges, etcètera, on probablement s’exerceix la 
prostitució. Si vostès volen continuar posant el cap sota l’ala, facin-ho, però això degradarà el 
barri i també les persones que estan explotades allà. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Pitarch.  
 
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU) 
 
Per a aquest Govern el tema de la prostitució no és tan sols un tema de seguretat. L’explotació 
sexual de les dones i l’atemptat cap als seus drets crec que és el tema prioritari. Lamento que 
en la seva proposició no es faci ni una sola menció als drets de les dones explotades 
sexualment i que s’abordi el tema tan sols com un tema de seguretat, molt lamentable.  
 
Com li deia, aquest Govern actua, com hem dit, dins de l’àmbit de la seguretat, evidentment, i 
del control de llicències, però no es limita a fer això només. En el Plenari del mes de juliol del 
2012 es va aprovar una modificació de dos articles de l’Ordenança del civisme, el 39 i 40, 
referents a la prostitució a la via pública. Aquests articles van modificar, precisament, aquesta 
regulació i feien caure el pes de les sancions sobre els clients i no sobre les dones. Es 
preveuen multes de més de 1.500 euros per als clients que demanin serveis sexuals als 
carrers, per a les prostitutes, en canvi, les multes baixen molt d’import, són sancions que van 
de 100 a 300 euros. A més, amb l’aplicació del nou text, les prostitutes poden evitar el 
pagament d’aquestes multes seguint un curs de formació laboral, cosa que trobo molt 
encertada i molt adient.     
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En aquesta mateixa línia, l’Agència ABITS va veure incrementat el seu pressupost, el primer 
any del present mandat nostre, un 67%, es va invertir la tendència a la baixa del pressupost, i 
gràcies a aquest increment pressupostari, els nous programes d’inserció laboral han permès 
que l’any passat poguessin inserir 99 dones al mercat laboral, van trobar feina, i durant el 2012 
es van signar 125 contractes. Per a mi aquesta és realment la política que s’ha de fer per 
combatre la prostitució. Una política de seguretat que ja es fa, que és planificada, que és 
eficient, s’actua, però combinada també amb una política social per combatre aquest vessant 
d’agressió i d’explotació. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
El següent prec el presenta també el Grup del PP.  
 
 
Sr. Amaro Tagarro Bas,  (GMPP) 
 
Atesa la transformació de la plaça de les Glòries durant els propers anys i l’afectació que 
comportaran aquestes obres, aquest conseller formula el següent prec: instar el Govern 
municipal, de comú acord amb TMB, a instal·lar un punt d’informació a la plaça de les Glòries 
per informar sobre els canvis urbanístics, el transport públic, la mobilitat del trànsit rodat, així 
com del calendari i les afectacions que comportarà la transformació de les Glòries. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Nosaltres no podem acceptar aquest prec, no perquè no compartim la idea de fons, que és que 
el ciutadà estigui ben informat respecte a la mobilitat a Glòries i els canvis que implica la 
transformació de l’àmbit, sinó perquè considerem que la millor manera de fer-ho és aquesta i 
no la que proposen vostès d’instal·lar un punt fix a la plaça.  
 
 
Sr. Amaro Tagarro Bas (GMPP) 
 
Actualment hi ha tres informadors a peu de carrer al voltant de la plaça de les Glòries donant 
una guia de mobilitat durant la fase de desconstrucció de l’anella. Aquí hi ha dos temes. Per 
una banda, una de les preguntes més freqüents que fan els veïns de l’Eixample als informadors 
és com quedaran les obres. I dos, quan obre el mercat dels Encants, hi ha una afluència 
massiva de turistes. Amb l’obertura d’una caseta informativa provisional a peu del carrer al 
voltant de les Glòries, es podria donar una informació més completa de les obres, que manca a 
la guia de mobilitat, i atendre millor les sol·licituds dels turistes, tan necessaris per a la 
recuperació econòmica.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Repeteixo que és una diferència de criteri respecte a quina és la millor manera d’informar. Des 
de l’Ajuntament es considera que la millor manera d’informar és el que s’està fent ara, que és 
tenir un operatiu d’informadors, hi ha sis punts d’informació, no tres, que informen 
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itinerantment, de manera proactiva, la gent que circula per Glòries, la gent que circula a peu, la 
gent que circula amb bici i amb motos, a les sortides del metro, als accessos dels Encants, als 
accessos del centre comercial. Aquests sis punts d’informació, que estan situats en aquests 
punts estratègics, ho dic perquè tots ens fem una idea del que estem parlant, la setmana del 24 
de febrer al 2 de març van estar repartint aquests fullets, i en van repartir 44.000 en una 
setmana. I els van repartir de forma proactiva, és a dir, en cada moment de l’obra, en el lloc 
que es considerava més prioritari fer-ho, on podia fer més bon servei.  
 
De la mateixa manera, també li dic que ara estem en una fase d’obra que és diferent, estem 
desmuntant una part de l’anella i això anirà canviant amb el temps, i això ens permet adaptar-
nos en cada moment de la transformació de la plaça. Per no dir, a més a més, que tal com està 
ara la plaça envoltada d’obra, amb el trasllat del material provinent de l’anella, potser no és el 
millor escenari per afegir-hi un altre espai fix. Dit això, també hi ha un web de Glòries i s’han fet 
1.000 campanyes en premsa, s’han fet 1.000 comissions consultives, 3.000 comissions de 
Glòries, i 4.000 consells de barri explicant-ho, i està previst, i vostè ho sap perquè vostès també 
són a la Comissió de Glòries, que un cop l’anella estigui desconstruïda i un cop la Gran Via 
passi ja en superfície, que no serà el moment en què la transformació estigui acabada, ja es 
podrà instal·lar un pavelló... Dins dels usos provisionals hi ha un pavelló informatiu a la part mar 
de la plaça que servirà d’informació turística i, precisament, d’informació del projecte de la 
Canòpia Urbana que en aquell moment ja començarà a estar més definit, i també explicarà com 
funcionarà l’intercanviador del trànsit, el transport, etcètera.  
 
Per tant, no acceptem el prec no per una diferència en la idea de fons, sinó perquè es 
considera que no és la millor manera de donar resposta a aquesta necessitat. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
El següent prec el presenta ICV-EUiA.  
 
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
Gràcies, president.  
 
Atesa la intenció del Govern municipal de reformar l’avinguda Diagonal en el tram comprès 
entre Francesc Macià fins a passeig de Gràcia aquest any 2014, sense el debat i la participació 
ciutadana per definir el projecte i preveient les necessitats veïnals, formulem el següent prec. 
 
Que el Govern del districte de l’Eixample convoqui i constitueixi una taula amb les entitats 
veïnals i associacions de comerç del districte de l’Eixample per iniciar un procés participatiu i de 
debat, i acabar amb una exposició pública que reculli les peticions i els suggeriments veïnals, 
així com les del petit comerç dels barris afectats en el procés de reforma de la Diagonal.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Consellera Méndez, el projecte de la Diagonal està fet tenint en compte totes les aportacions 
que es van fer en el seu moment l’any 2009, no faré referència a la consulta que jo qualificaria 
de funesta respecte al tema del tramvia, però el 2009 hi va haver un procés participatiu, es van 
fer aportacions del Consell de Ciutat, del Pacte per la Mobilitat, de la Plataforma Diagonal per a 
tothom, del BAC, del RACC, etcètera, i aquestes aportacions bàsicament estan recollides. 
Vostè em dirà «n’hi ha que no estan recollides», d’acord, parlarem del tramvia per la Diagonal, 
però també és cert que la solució per la qual s’aposta ara no hipoteca el tema del tramvia si en 
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un futur es vol abordar, perquè el tram central de la Diagonal queda intacte. Per tant, 
considerem que el procés participatiu ja es va fer el 2009 i el 2010, amb aspectes positius i 
aspectes negatius, però considerem que ja està fet i el projecte presentat actualment recull en 
bona mesura el que allò suposava.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Méndez.  
 
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
La reforma de la Diagonal per a nosaltres no és una prioritat en aquests moments, hi ha altres 
prioritats socials i veïnals que haurien de ser ateses pel Govern municipal abans i no ho estan. 
Això no vol dir que estiguem en contra de reformar la Diagonal, però sí que estem en contra de 
la seva proposta de reforma de la Diagonal. Una reforma que només ha aconseguit tirar 
endavant amb els vots del PP. Una reforma oportunista, a mida dels interessos econòmics 
d’uns pocs. Un govern que gastarà una inversió de 20 milions d’euros, sumats als 8 milions del 
passeig de Gràcia, que suposen una despesa superior a les inversions que tindran altres barris 
més necessitats de la ciutat, i això contribueix a la fragmentació entre els diferents barris. Un 
govern que se supedita als interessos dels lobbies comercials i turístics. Una reforma que situa 
l’espai públic a disposició de terrasses i al servei de determinats comerços d’elit. Una reforma 
que prioritza els interessos del transport privat i dóna poca seguretat al carril bici. Una reforma 
que no preveu la millora del transport públic ni la incorporació de la connexió del tramvia. 
Nosaltres no vam fer un procés participatiu per incorporar el tramvia, era el procés de la 
Diagonal. Una reforma que és pobra, és elitista i no respon a la majoria de problemes. Una 
reforma que respon a un model de ciutat al servei dels lobbies, dels grans empresaris del 
turisme i del comerç, i que no dóna resposta a les necessitats de les persones.  
 
Ens lamentem de l’absoluta manca de deliberació ciutadana al voltant del projecte, i que aquest 
es limiti al tram entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia. La Diagonal és molt més 
que aquest tram. Volem insistir en la participació. Cal parlar amb les entitats veïnals, cal parlar 
amb el petit comerç, cal parlar amb les persones amb discapacitat, cal parlar amb tots els 
agents dels barris de l’Eixample afectats per arribar a propostes i consens. Per això insistim 
que cal constituir una taula amb tots els agents implicats i iniciar un procés participatiu i 
democràtic, i cloure amb una exposició pública. Reformar la Diagonal, sí, però no així ni ara. 
Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez, endavant.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
No sé si és que ja fa tantes hores que hem començat que ja caço mosques...però no l’entenc. 
Una reforma elitista i a favor dels lobbies? Però si és una reforma que el que fa és duplicar 
l’espai per als vianants. Els lobbies no passegen per la Diagonal, els vianants sí, i les veïnes i 
els veïns de l’Eixample també hi passegen i no han de ser penalitzats perquè en l’entorn de la 
Diagonal hi hagi determinades empreses instal·lades ni per la centralitat de la Diagonal. La 
Diagonal és el lloc on s’instal·len determinades empreses, determinats despatxos i 
determinades entitats corporatives, si això vol dir que l’Eixample, pel que fa a les inversions,  ha 
d’estar sempre com havia estat en altres governs anteriors, no ho comparteixo ni ho entenc, 
que és el que més em preocupa.  
 
Considera que aquest no és el tram adequat per començar la reforma, doncs jo tampoc ho 
entenc. La Diagonal, en conjunt, està partida en tres segments, des de l’entrada de Barcelona 
fins a Francesc Macià, que té una configuració determinada i diferent que el segment que va de 
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Francesc Macià a Glòries, que és una altra configuració, i que al mateix temps és diferent del 
segment que va de Glòries a Diagonal Mar, que és una configuració de rambla i que entenem 
que ja funciona.  
 
El tram de Francesc Macià a Glòries, que és el que ens ocupa com a districte, i una altra nota 
al peu, en això l’Eixample no està sol, diria que Gràcia i Sant Gervasi també hi tenen alguna 
cosa a dir, en aquest tram el que és normal és començar per un dels extrems, des del meu 
punt de vista, potser estic equivocat però les coses es comencen per una punta i s’acaben per 
l’altra, podríem discutir si calia començar-lo per la banda de Glòries, però entenc que tal com 
està Glòries a dia d’avui, no és el més adequat. Per tant, comencem per Francesc Macià, 
arribem fins a passeig de Gràcia, mirem com funciona, i a partir d’aquí, anem estenent el model 
cap avall. Recordo que el passeig de Sant Joan es va començar per baix i ara s’acabarà per 
dalt, no es va començar pel mig.  
 
Dit això, participació, participació, participació. Molt bé. 10 de juliol del 2013, Consell de Barri 
Extraordinari de Sarrià-Sant Gervasi, al barri de Galvany. 23 de juliol del 2013, sessió 
informativa prèvia a l’Audiència Pública aquí en aquesta sala. 17 de setembre del 2013, 
Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme, Obres Públiques, etcètera, aquí a 
l’Eixample. 19 de novembre del 2013, comissió conjunta de les comissions de treball 
d’Urbanisme, Habitatge, Manteniment i Serveis Municipals del Districte de Gràcia. 20 de 
novembre del 2013, Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample. 21 de novembre del 2013, 
Consell de Barri de la Vila de Gràcia. 6 de març i 4 d’octubre del 2012, 30 de maig i 15 
d’octubre del 2013, reunió amb Diagonal Centre. 30 d’abril del 2013, Associació de Veïns i 
Veïnes de la Dreta de l’Eixample. 19 de juliol del 2013 i 8 de gener del 2014, Associació per a 
la Promoció del Transport Públic. 19 de juliol del 2013 i 8 de gener del 2014, Fundació RACC. 
19 de juliol del 2013 i 8 de gener del 2014, Bicicleta Club de Catalunya. 8 de gener del 2014, 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Sra. Méndez, participació, 
participació i participació, d’acord, però execució, si us plau. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
El següent prec el presenta UpB. Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
El prec que avui presentarem està vinculat al fet que el dia 20 de gener, finalment, i després 
d’esperar més d’un any, va ser posada la placa a la nova plaça de l’Esquerra de l’Eixample que 
a partir del dia 20 de gener es diu plaça d’Enriqueta Gallinat.  
 
Primer de tot voldria fer un comentari, que aquí no crec que hi hagi responsabilitat del districte 
sinó en tot cas de Nomenclàtor o del plaquero. No sé si heu anat a mirar on són les plaques, 
però francament fa pena perquè d’aquí dos mesos estaran, parlant amb totes les lletres, 
pixades per tots els gossos que la gent porta deslligats. Altres places que hi ha al districte de 
similar característiques, que són places que estan entre carrers i és difícil posar-hi la placa, per 
exemple a la plaça de Pablo Neruda, als parterres hi ha dues plataformes d’acer inoxidable que 
queden alçades, es veu molt millor en nom de la plaça, i la situació dels gossets es podria 
haver estalviat.  
 
Després hi ha un tema que amb el conseller Rodríguez en vam parlar, que és què hi posaria 
sota el nom de la placa, i amb el conseller Rodríguez vam estar d’acord que sota el nom 
d’aquesta senyora estaria bé posar-hi «lluitadora antifranquista i per les llibertats de 
Catalunya», que era una cosa prou àmplia que englobava molt el que realment va ser la vida 
d’aquesta dona, de l’Enriqueta Gallinat. Simplement s’han molestat a posar sota el nom la 
paraula «política». Efectivament, sí que va ser política, perquè va ser consellera d’aquest 
Districte, però aquesta persona no destaca com a política sinó com a lluitadora antifranquista, 
com a creadora, entre moltes altres dones, de l’Institut Català de la Dona, de les Dones del 38, 
etcètera. Per tant, la meva consideració és que està molt mal fet.  
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Avui presentem aquest prec en el sentit que, primer, és una plaça nova que fins ara no tenia 
nom i potser hem trobat a faltar per part del Districte que hi hagi una petita cerimònia de bateig 
de la plaça nova. Vull recordar que l’últim any el Districte ha fet tres actes, un quan es va posar 
una placa amb el nom de la Montserrat Roig al lloc on va néixer, al carrer Bailèn, es va fer un 
senzill però sentit homenatge, es va convidar familiars, etcètera. I al cap de molt pocs dies, es 
va fer la col·locació de dues plaques, una davant de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample, al local antic, en honor a la Maite Cebrián, una gran activista del barri, i també el 
Districte va fer un senzill però sentit homenatge, i el mateix dia es va posar una placa al carrer 
Urgell, on va néixer Joan Salvat-Papasseit. No és que demanem cap gran cosa, simplement 
demanem que es faci un bateig, entre cometes, d’una nova plaça del barri.  
 
És per això que nosaltres presentem un prec clar i concís que diu: que el Districte de l’Eixample 
es comprometi, en el termini màxim d’un mes, a fer un acte de celebració de la nova plaça 
d’Enriqueta Gallinat. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Ens hi comprometem. Estic d’acord en el que ha dit, no ha dit res que no s’ajusti a la realitat. 
Lamento aquests desajustos que hi ha hagut amb el tema de la placa, però vist com ha anat 
tot, jo particularment estic content. Fem aquest acte. El format que tenia al cap és el que diu 
vostè, el de Salvat-Papasseit, etcètera, i ja acordarem la data i si cal convidarem el plaquero 
perquè deu ser el plaquero més famós de la història del districte.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
30 segons.  
 
Pel que fa a les plaques, en què s’hi pixaran els gossos, en els jardinets que hi ha per tota la 
plaça no sé si hi hauria la possibilitat de posar-hi algun tipus de peanya d’acer inoxidable, 
alçada, amb el nom de la plaça. I si fos esmenable el tema de «política», que sí que ho era, 
però no va destacar especialment per fer de política.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Estudiarem la proposta. Entenc que potser si féssim aquesta peanya s’hi podria posar la 
inscripció. Pel que fa al tema dels gossos, no s’amoïni perquè ara amb la nova ordenança no 
aniran deslligats.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, següent prec.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
De tots és coneguda la greu situació per la qual està passant el petit comerç del nostre 
districte. Totes les iniciatives que vagin en el sentit d’ajudar aquest sector a millorar la seva 
situació han de ser, al nostre entendre, ateses pel Govern del districte. Recollint una demanda 
feta per alguns eixos comercials de portar el comerç al carrer en una festa tan assenyalada 
com la diada de Sant Jordi, presentem el següent prec.  
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Que el Districte de l’Eixample autoritzi tots els comerciants que així ho sol·licitin a posar una 
paradeta davant del seu local comercial el proper dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi. 
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sr. Xavier de Gispert Díez (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Conseller Capdevila, ja ajudem el comerç a sortir al carrer quan toca, i nosaltres creiem que la 
diada de Sant Jordi no toca. Des del Govern del districte creiem i estem convençuts que la 
diada de Sant Jordi és i ha de ser el dia del llibre i de la rosa, ni més ni menys. I volem que així 
segueixi sent. Per això no acceptem el prec. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Vostè és conseller de Comerç i pot tenir aquest pensament, jo crec que en un moment com 
l’actual en què qualsevol petita cosa que ajudi que un dia els comerciants del districte venguin 
un 10% o un 20% més del que poden vendre un dia normal, valdria la pena que s’hi donés 
suport, perquè a més per part del Districte no hi ha cap cost. No estem parlant ni de tallar 
carrers perquè, com vostè molt bé diu, ja hi ha dies determinats en què el comerç surt al carrer. 
Simplement demanem que la senyora que té una botiga de flors pugui posar la paradeta de 
flors, i la senyora que ven, per exemple, qualsevol altre article de regal, la pugui posar, o la 
senyora que ven tortells pugui treure una tauleta amb el tortell de Sant Jordi, si és que hi ha 
tortell de Sant Jordi.  
 
Per tant, no siguem més papistes que el Papa. Crec que el que vostès han de fer és recollir la 
proposta que fan els comerciants, perquè la situació dels comerciants realment és molt greu al 
nostre districte. Què costa deixar-los posar una paradeta davant la botiga quan no té cap cost 
per al Districte, zero euros de cost. No es talla el trànsit, no han de posar cap equipament de 
cap tipus i, a més, el comerciant té la delicadesa de demanar-ho al Districte. És agafar la 
tauleta, posar-la les hores que siguin davant de la botiga... Vostè diu que és un dia que surt 
molta gent al carrer, la gent surt al carrer, se’n va a la Rambla, se’n va a la rambla de 
Catalunya. Per exemple, una bona iniciativa al districte de cara al dia de Sant Jordi, passeig de 
Sant Joan, perfecte, ara bé, això no té res a veure amb el prec que nosaltres presentem.  
 
Nosaltres presentem el prec en el sentit que ens consta que concretament Cor Eixample ha 
demanat permís perquè qui vulgui tregui una paradeta d’un metre per metre i mig davant la 
seva botiga. No puc entendre que vostès no acceptin aquest prec. Vostès, que són tan 
defensors del petit comerç i bla, bla, bla. Donin l’oportunitat que el dia de Sant Jordi, perquè és 
un dia que la gent surt al carrer, que qui vulgui comprar llibres compri llibres, qui vulgui comprar 
la rosa compri la rosa, i si a mi em ve de gust comprar un tortell i quan vaig pel carrer veig una 
pastisseria que m’ofereix uns tortells que m’agraden i els tinc més a l’abast que entrant dintre 
de la botiga, compro un tortell. Sincerament, no ho entenc. Expliqui-m’ho. No ho entenc.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Gispert.  
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Sr. Xavier de Gispert Díez (GMCiU): 
 
Insisteixo que el dia de Sant Jordi no toca. No volem que es perdi l’essència i l’esperit 
d’aquesta festa. Tampoc volem convertir la diada de Sant Jordi en una mena de Sant Valentí 
Shopping Night. No ho volem. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Passem ara a l’apartat de preguntes. Una pregunta del PSC.  
 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
 
La pregunta és molt concreta i molt curta. Es refereix a quines accions ha dut a terme el 
Govern del districte de l’Eixample sobre polítiques d’adolescència i joventut durant aquest 
darrer any, a partir de l’informe que tenim del Pla d’adolescència i joventut 2013-2016, on hi ha 
la valoració de les accions que s’han fet l’últim any a la ciutat i l’elaboració del pla d’accions 
dels propers anys. Entenem que és un informe genèric, a vegades difícil d’entendre, amb 
mesures que costa visualitzar. Abans s’ha parlat en l’informe del regidor dels equipaments 
pendents a l’Eixample, i voldríem saber quin és l’estat de la situació. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMCiU) 
 
Gràcies, president.  
 
Intentaré ser breu, més que res per l’hora que és.  
 
Pel que fa a joventut, l’any passat es va desbloquejar el pressupost per acabar l’espai de les 
Arenes, que està en fase final d’obra, i està previst que comenci a mitjan maig-juny. Sé que el 
van poder visitar. Tot i que com molt bé ha dit la consellera Capdevila no és un equipament 
jove, sí que va destinat a joves. En aquest sentit, la incorporació també del centre esportiu 
Roser a la Casa Groga, que comparteix espai amb l’esplai Xiroc. L’esplai Boix passa al local de 
l’Anglada.  
 
El mes d’octubre es va posar en marxa un pla de dinamització amb l’objectiu d’aglutinar una 
massa jove participativa al districte. Això també fa referència a algun prec que s’ha rebut. És un 
projecte per potenciar les activitats dels joves, i sobretot basat en activitats que es fan als 
instituts i als centres educatius, perquè són les activitats que a ells els interessen. Per tant, 
potenciar-ho i ajudar-los amb els equipaments i amb l’equip del Districte.  
 
Punts «Jove, Informa’t i Participa». Són punts que estan situats als instituts públics i a les 
escoles concertades que han començat aquest any. Al districte ara en tenim set. Són punts que 
tenen tots els àmbits, des de turisme fins a informació formativa, apartats d’oci. Dades que 
demanava, s’han rebut 373 consultes.  
 
Sales d’estudi nocturnes. Permanent, la de Sagrada Família, que es va fer el canvi. I la puntual 
del Centre Cívic Urgell. Per la sala d’estudi permanent hi han passat 6.484 estudiants, o si més 
no usuaris que s’entén que hi van a estudiar.  
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Quant al Punt d’Informació Jove, tot i que pròpiament de l’Ajuntament de Barcelona no en tenim 
cap, sí que és cert que tenim conveniat el punt d’informació que hi ha al carrer Calàbria, que 
pertany a la Direcció de Joventut, però tenim un conveni d’ús. S’hi han fet campanyes com la 
campanya «Informa’t», que anava destinada a alumnes de quart d’ESO per poder-se informar 
sobre les opcions formatives que tenien quan finalitzessin els seus estudis, o les xerrades «Tria 
via», que anaven enfocades a cicles de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o grau 
superior. Em sap greu dir-li que no tinc dades actualitzades del 2013, però si li interessen, les 
puc buscar i enviar-li.  
 
Per acabar, centres d’informació i assessorament per a joves, que formen part de 
l’assessorament laboral per a joves d’ocupació i emprenedoria, i paral·lelament assessorament 
de mobilitat internacional i europea. Aquesta oficina jove, només pel que fa a la part de treball, 
ha rebut 265 peticions. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Sanchís.  
 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
 
Lligat a un debat que hem tingut en un punt anterior, aquest punt és una manera de veure que 
és important portar els temes al Plenari perquè si fa uns 20 minuts escoltàvem que el Plenari 
potser no era el lloc on portar els temes d’educació, els temes de joventut, com que no tenim 
cap comissió ni cap lloc on poder parlar d’aquests temes, està bé poder venir aquí i que la 
consellera ens faci una explicació de les accions que s’han fet.  
 
El motiu de la preocupació en què es basava aquesta pregunta és que jo m’he estat mirant no 
només el resum gran sinó també el PowerPoint explicatiu que s’ha donat als diferents grups, i 
et sorprens quan diu «hem fet un Access on tenim totes les mesures que pensem fer, ens hem 
reunit amb molta gent internament, i hem complert un 80% de les accions fetes». La meva 
preocupació és si quan vostès no fan diuen que fan, quan diuen que hi ha un 20% que no han 
fet, jo ja tremolo, perquè si normalment quan no fan diuen que fan el 100%, si vostès mateixos 
es neguen, un ja s’espanta.  
 
Mirant els indicadors de les mesures, que són les que avaluen sobretot la política de joventut, i 
des d’aquí agraeixo que s’hagi donat el detall de l’Eixample, una mesura és «disposar de 
referents tècnics i polítics de joventut», que no és una gran acció a fer que hi hagi un conseller 
de Joventut i un tècnic de Joventut, que des de fa anys funciona a la casa. Al mateix nivell 
d’aquest indicador tenim «desenvolupar la xarxa d’equipaments juvenils», potser no és el 
mateix tenir un conseller de Joventut que posar en genèric la xarxa d’equipaments. La meva 
pregunta anava més enfocada cap a aquest segona línia, més enllà de totes les mesures que 
aprofundeixin, ampliïn, valorin, impulsin, difonguin, etcètera, que ja estan fent, que són 
polítiques de continuïtat, saber què s’està fent de nou, més enllà de les polítiques de 
continuïtat, també aquelles accions que van enfocades a la millora de l’associacionisme juvenil 
i que es puguin treballar amb les seves propostes. Vostè deia que l’espai de les Arenes és un 
espai destinat als joves però que pròpiament no és un espai juvenil. Quan parlem de 
desenvolupar la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat a l’Eixample, quina situació tenim? 
Gràcies.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMCiU) 
 
Em fa molta gràcia que si no porta explícitament el nom d’equipament juvenil els falta alguna 
cosa. Per vostès, el nom fa la cosa. Perfecte, ho entenc.  
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El que em comentava del Consell de Joventut, tot i que el primer va ser una mica funest, hi ha 
la previsió de fer-ne un altre per tornar-ho a intentar. Els arribarà la convocatòria amb els punts 
a tractar i, si cal, farem un repàs una altra vegada de totes les activitats.  
 
Quant a què es fa de nou. Vostè m’ha preguntat durant aquest any, però el 2014 estan 
previstes les obres de Transformadors, on hi va un punt jove, serà compartit, però serà 
equipament juvenil.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
La següent pregunta la presenta ICV-EUiA.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
És una pregunta de nou sobre el Clínic, és una tradició parlar cada vegada del Clínic, sobretot 
perquè no s’acaba d’arreglar el tema. Seguim amb 16 llits tancats al Clínic i 4 quiròfans tancats 
i, en canvi, l’Hospital del Sagrat Cor va rebent malalts, especialment gent gran amb fractura de 
maluc, i segueix sense haver-hi història compartida, tampoc hi ha ordinadors al quiròfan, no es 
pot fer un bon seguiment del malalt, el malalt no sap quin cirurgià l’operarà, ni qui l’ha operat 
més tard, per tant, no sap a qui ha de preguntar. A més a més, els metges i metgesses hi estan 
anant, tot i que en una assemblea van dir que no hi volien anar i que ho volien aturar, 
bàsicament perquè no se sentien còmodes allà.  
 
Per tant, la nostra pregunta és quina previsió hi ha d’aturar aquests trasllats i, en cas que no 
n’hi hagi, cosa que ens temem, quins canvis i en quins terminis tenen previstos el Sagrat Cor i 
el Clínic fer per millorar la qualitat de la atenció dels nostres malalts que en aquest moment, 
atesos aquests problemes que li he dit, ha disminuït clarament.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Endavant, consellera.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferreter (GMCiU) 
 
Els problemes de tipus organitzatiu dels quals parlàvem el desembre realment s’estan 
solucionant. En el cas de la història clínica compartida, ja està instal·lada a consultes externes i 
a urgències, i a la resta de serveis s’està instal·lant ara mateix. Per tant, en breu estarà 
solucionat. Igual que el tema dels ordinadors, que també s’han començat a instal·lar.  
 
El mateixos professionals que operen al Clínic operen allà, no han d’estar menys atesos els 
usuaris. A vegades no és la percepció de l’usuari, és la percepció dels professionals. És un cas 
de gestió del Clínic i de l’Hospital del Sagrat Cor, ells són els professionals. Per tant, la 
reordenació d’aquesta atenció especialitzada i el treball en xarxa, que afecta tant el Clínic, com 
la Plató, com el Sagrat Cor, i en el cas de pediatria Sant Joan de Déu, se seguirà portant a 
terme perquè és un projecte que té continuïtat. Això comporta, en alguns casos, la creació 
d’estructures funcionals compartides entre institucions, com la mobilitat de personal, que està 
prevista en la Llei d’ordenació de professions sanitàries. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Giralt, endavant.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
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Jo el que li explico no és percepció dels pacients, és percepció dels professionals, que no se 
senten còmodes treballant al Sagrat Cor perquè no tenen les instal·lacions adequades com 
tenen al Clínic, per tant, són aquests professionals els que estan dient que la qualitat ha minvat.  
 
Hi ha una altra cosa claríssima, i és que d’un mateix pressupost, ara hi ha d’haver algú, en 
aquest cas una empresa privada, que hi ha de guanyar diners. Per tant, tants caps tants 
barrets. Si a més a més una empresa privada ha de guanyar diners, és evident que la qualitat 
baixarà. Una altra cosa és el gerundi «s’estan instal·lant», fa molts dies que s’estan instal·lant, 
va molt a poc a poc, perquè que estigui a urgències i a consultes externes no vol dir que la 
història compartida estigui als quiròfans quan estan operant algú d’una fractura de maluc. 
Potser que ens posem les piles perquè tingui la mateixa qualitat que té el Clínic.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Alguna cosa més a afegir? No.  
 
Passem al seguiment de proposicions, n’hi ha dues, una del PSC i una d’UpB.  
 
Endavant, la del PSC, Sr. Díez. Li prego brevetat perquè ja no podem més.  
 
 
Sr. Miquel Díez Folch (GMPSC): 
 
L’any 2012 aquest Consell Plenari va aprovar per unanimitat una proposició que tenia dos 
punts. El primer, convocar amb la màxima urgència una comissió de la Model del Districte de 
l’Eixample, i segon, presentar un informe anual de l’esmentada comissió al Plenari d’aquest 
Consell. El 2013 ja vam fer un seguiment d’aquesta proposició, ja que no s’havia fet cap dels 
dos punts. En aquell moment va semblar que es prenia el compromís d’executar aquest acord, i 
cinc mesos més tard hem de repetir el seguiment perquè no hi ha hagut encara cap moviment.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferreter (GMCiU)  
 
Des del desembre estem en permanent contacte amb la Generalitat i amb el Departament de 
Justícia perquè nosaltres estem a favor de crear aquesta comissió. També estem d’acord que 
sigui una comissió de qualitat i amb contingut, i amb novetats sobre els temes. Actualment no 
hi ha cap més contingut ni cap més novetat i, sincerament, convocar una comissió per 
convocar-la, no hi trobem gaire sentit.  
 
Repeteixo que continuem estant a favor de convocar aquesta comissió quan sigui el moment 
de comunicar alguna cosa. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Díez.  
 
 
Sr. Miquel Díez Folch (GMPSC): 
 
Consellera, llegeixo literalment l’acta del Consell Plenari del mes d’octubre. Vostè diu ara que 
no hi ha cap novetat ni cap tema a parlar, fa cinc mesos vostè mateixa deia: «Com vostè molt 
bé diu, a partir d’aquest 3 d’octubre, en què s’ha presentat el projecte del Pla director 
d’equipaments penitenciaris, sí que tenim alguna cosa sobre què parlar.» Més endavant diu: 
«Jo crec que ara sí, ara és el moment de convocar aquesta comissió.» Això ho deia fa cinc 
mesos.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
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Consellera.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferreter (GMCiU)  
 
Simplement dir-li que li vam dir això el desembre, perquè a partir de l’octubre es quan es va 
publicar la notícia i es va avisar que a partir del 2015 començaria el trasllat de la Model, però no 
hi ha hagut cap altra cosa. Si vol convocar una comissió per no explicar res de nou, no hi 
trobem sentit, sincerament. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
El darrer seguiment de proposició el presenta UpB.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
En el Plenari del 12 de març del 2013 es va aprovar la següent proposició: Després que la 
Biblioteca Agustí Centelles hagi hagut de tancar poc després de la seva inauguració per 
problemes del seus treballadors relacionats amb la lipoatròfia semicircular, instem el Districte 
de l’Eixample a iniciar el procés de reclamar a qui correspongui les responsabilitats pels danys 
causats un cop determinats; incloure en l’adjudicació de futurs projectes criteris tècnics que 
evitin que tornin a succeir casos similars en el futur; informar en el proper Plenari del resultat 
d’aquestes accions.  
 
La demanda de seguiment diu: que el Govern informi en quin estat es troba l’execució de la 
proposició aprovada aquest dia.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Respecte a aquest tema hi ha dos aclariments importants a fer. D’una banda, el tema de les 
clàusules en la contractació i, d’altra banda, el tema de la responsabilitat. Intentaré explicar-me 
bé.  
 
Si parlem de les responsabilitats, es va fer un primer informe el març del 2013, que era 
l’informe de les asseguradores, per determinar de qui era la responsabilitat de tot plegat, si era 
atribuïble a algú. Aquest primer informe va determinar que sí que era atribuïble, i a partir d’aquí 
el Districte va demanar l’obertura d’un expedient de responsabilitat patrimonial a la Direcció de 
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest expedient de reclamació de responsabilitat 
està obert, i és en el marc d’aquest expedient que hi ha un segon informe que concreta més les 
responsabilitats a priori, presumptament, i apunten a la direcció d’obra, d’una banda, i als 
contractistes de les instal·lacions, d’una altra banda.  
 
En quin moment estem ara? Estem en el moment en què la direcció d’obra i els contractistes 
de les instal·lacions estan en període de vista per fer les al·legacions que considerin, i pel que 
fa a l’Ajuntament, s’ha demanat a tots els operadors de l’edifici que facin la valoració 
econòmica dels costos que ha tingut aquest tema, el fet d’haver de tancar, traslladar-ho a Lola 
Anglada, etcètera. Això està en aquest punt i va evolucionant.  
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A partir d’aquí, quant al tema de les clàusules, els plecs de condicions ens diuen que no es pot 
introduir directament una clàusula que faci referència a la lipoatròfia. Això ve compensat pel fet 
que les clàusules fan una referència a la normativa que és d’obligat compliment en cada 
projecte, i en aquesta normativa es pot recollir aquest tema. A mesura que va evolucionant tot, 
la normativa també ho fa i es va introduint.  
 
Vostè em dirà «no han fet res en el tema de les clàusules», però sí que s’ha fet, s’ha començat 
a fer una cosa que no es feia abans, que és que BIMSA fa una auditoria en el moment del 
projecte, en el moment previ al lliurament de l’obra, i en el moment de l’inici de l’activitat. Vostè 
em dirà «i això es fa sempre?». No, perquè potser tampoc no cal. Això es fa sempre que 
parlem de projectes en què l’experiència ens fa pensar que cal per l’ús, perquè és un edifici que 
ja existeix, perquè ha tingut patologies amb anterioritat, o perquè se’n farà un ús en què hi 
haurà gent treballant. Es fa això que abans no es feia en els projectes que es considera 
tècnicament que cal fer-ho. Gràcies.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
No li diré res del que vostè m’ha dit que jo li diria, entre altres coses perquè estic cansadíssima 
i ja em serveix l’explicació. L’única cosa que vull dir és que si realment s’han trobat els 
responsables, que segons vostè són la direcció d’obra i el contractista, en aquest Plenari el 
regidor va informar que unes primeres obres de condicionament valien gairebé un milió d’euros, 
per tant, vull pensar que es reclamarà la quantitat als responsables.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
És això. Jo sempre parlaré de «presumptament». Tot apunta que són ells, ells tenen ara el 
període de vista, però la responsabilitat en principi apunta cap a ells, i estem en el període de 
valoració dels costos. Voldria felicitar la Marina.  
 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Jo voldria demanar per a la Marina la Medalla d’Honor de la ciutat, però ja la té. No cal.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez: 
 
Però segur que per streaming ens està veient un munt de gent.  
 
Donem per finalitzat aquest debat, tot i que el Sr. Rodríguez té molta energia per explicar-nos 
moltes coses, però el donem per finalitzat. Molt bona nit a tothom.  
 
S’ aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i vint-i-dos minuts. 
 

El secretari del Consell 
 
 
 
     Jordi Fandos Cases 


