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Consell Plenari 
Districte de l’Eixample 

 
9 de març de 2015 

 
 

ACTA núm. 1 / 2015 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL PLENARI 

DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat 
de Barcelona, el dia NOU DE MARÇ DE DOS MIL QUINZE, 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, 
Víctor Eusebio Apolinario Muraña, 
Carme Mata Burgos, 
Joan Ramon Riera Alemany, 
Joan Sanchís Sánchez, 
Marta Sendra Ibáñez, 
Josep Lluch Vallmitjana, 
Eugenia Ávila Correas, 
Alejandro Muñoz Mateos  
Amaro Tagarro Bas, 
Isabel Giralt Sampedro, 
Josep Maria Gómez Gómez, 
M. Carme Méndez Bota, i 
Trini Capdevila i Burniol, 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García 
Cachafeiro, que certifica. 
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Hi concorren també el regidor Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata i els 
regidors adscrits: Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia, Im. Sr. Gabriel Colomé 
Garcia, i Im. Sr. Ricard Gomà Carmona. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els 
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. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. President, per decret d’Alcaldia, de 5 de febrer, es va nomenar com a 
conseller del Districte el Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña, en 
substitució del Sr. Miquel Díez i Folch. El conseller ha donat compliment 
a les normes reguladores de funcionament dels districtes per poder 
accedir al càrrec, i en especial a l’obligació de presentació de les 
corresponents declaracions per al registre d’interessos. En concret, ara 
cal preguntar al conseller, de cara a la presa de possessió, si l’afecta 
alguna prohibició o incompatibilitat per a l’exercici dels càrrecs públics 
de conformitat amb allò que s’estableix sobre aquest particular en 
l’ordenament jurídic vigent.  
 
Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña (GMPSC): 
 
No. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
D’altra banda, cal que el conseller presti jurament o promesa, de 
conformitat amb allò que disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
pel qual s’estableix la fórmula de jurament en càrrecs i funcions 
públiques.  
 
La fórmula és la següent: «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, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de 
Barcelona?». 
 
Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña (GMPSC): 
 
Lo prometo, gracias.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Molt bé, doncs passem al següent punt, que és l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior, del 3 de desembre del 2014. Si no hi ha cap 
inconvenient, es donaria per aprovada.  
 
Passaríem al següent punt, al despatx d’ofici. Senyora secretària. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Es dóna compte de les següents resolucions d’adjudicacions de 
contractes: adjudicació pel gerent del Districte, en data 6 de febrer del 
2015, del contracte de servei de suport a la gestió d’expedients de 
llicències i inspecció per import de 188.760 euros; adjudicació per la 
Comissió de Govern, de 26 de novembre del 2014, de la gestió i 
explotació del Centre Cívic Urgell a l’empresa Lúdic 3, per import de 
221.463,62 euros. 
 
D’altra banda, es dóna compte de l’aprovació inicial pel regidor del 
Districte de l’Eixample, en data 4 de febrer del 2015, del projecte 
d’ordenació singular de les terrasses de l’avinguda Gaudí.  
 
Això és tot, senyor President.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Molt bé.  
 
Ara passaríem a la part d’informes. Hi ha un doble informe, un informe 
del regidor del Districte i el balanç sobre el desenvolupament del 
Programa d’actuació del districte durant aquest mandat.  
 
Tindran dos torns, com sempre, amb els minuts que hem pactat a la 
Junta de Portaveus. Seran 30 per al regidor i 15 per als portaveus dels 
grups. Els prego brevetat perquè no estiguem aquí fins a més de les 24 
h. Té la paraula el regidor.  
 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Bona tarda a totes i a tots. 
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Us dono la benvinguda a aquest últim Plenari ordinari del mandat. En 
primer lloc, voldria aprofitar l’avinentesa per donar la benvinguda al 
Comissionat de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, el 
Sr. Carles Agustí, que avui ens acompanya. I alhora, aprofito aquest inici 
d’informe per donar la benvinguda al nou conseller i amic, el Víctor 
Apolinario, que d’una manera fugaç ens acompanyarà en aquest tram 
final de mandat. Estic convençut que la seva aportació rellevant, en el 
marc de col·laboració i de coneixement que el Víctor té del Districte de 
l’Eixample. Et donem una molt bona benvinguda i et desitgem molta sort 
en el aquest periple.  
 
Fets aquests dos aclariments i felicitacions, aquest, com he dit, és l’últim 
Plenari del mandat on tindrem part dispositiva i on podrem desenvolupar 
debat. Té aquest caràcter diferent de ser l’últim, però espero i desitjo, i 
estic convençut que serà un Plenari en el qual podrem, com sempre hem 
fet, debatre i enriquir-nos, i treballar a favor del districte de l’Eixample.  
 
En primer lloc, m’agradaria aprofitar aquesta avinentesa per agrair la 
feina feta a tots els consellers municipals, als de l’oposició pel seu 
tarannà crític però alhora constructiu, que sempre han cercat aquesta 
millora continua en el districte. Ho heu fet de manera absolutament lleial 
a la institució, cosa que és de molt respecte. Jo respecto moltíssim la 
feina que hem pogut desenvolupar a l’hora d’impulsar la política 
municipal en el nostre territori. És veritat que a vegades no hem arribat 
a acords i hem tingut debats intensíssims en aquest mandat, però 
alhora, considero que els consellers municipals de l’oposició han fet una 
molt bona feina i han ajudat clarament a millorar l’activitat i el 
funcionament del nostre districte.  
 
D’altra banda, agrair als consellers municipals del Govern la seva tasca a 
l’hora de gestionar el dia a dia del nostre territori, del nostre districte. 
Per tant, he de dir que han estat una gran ajuda, un gran suport, a 
l’hora de portar a terme aquest mandat.  
 
Finalment, voldria fer un especial reconeixement a tots els professionals 
d’aquest districte, a l’equip tècnic del Districte de l’Eixample. Sense el 
seu esforç, sense la seva dedicació, sense el seu compromís, hauria 
estat difícil tirar endavant totes les coses que en breu començaré a 
explicar amb visió de balanç de mandat. Per tant, moltíssimes gràcies. 
La seva implicació, el seu coneixement del territori, a mi personalment 
m’han enriquit i m’han ajudat a poder fer clarament la bona feina que en 
els pròxims minuts podré anar desgranant i que d’alguna manera posa 
l’accent en aquesta excel·lent competència dels professionals i les 
professionals del nostre districte.  
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Els demano a tots disculpes per tots els errors que he comès, que han 
estat moltíssims al llarg d’aquest mandat. Saben que intento ser sempre 
autocrític, i en aquest cas els demano excuses si en algun moment no he 
estat a l’altura de les circumstàncies, i els demano disculpes en aquest 
sentit. Ho he fet tan bé com he pogut i sabut i, per tant, a partir d’aquí, 
quedo a la vostra disposició.  
 
I d’altra banda, i per finalitzar aquest primer bloc de la meva 
intervenció, voldria recalcar l’orgull d’haver estat regidor del districte de 
l’Eixample aquest mandat. Ha estat un autèntic plaer, i un honor i un 
orgull haver tingut aquesta responsabilitat aquest mandat. El futur no 
sabem què ens depararà, però en qualsevol cas, el present es basa en 
l’agraïment i en l’orgull d’haver fet aquesta feina i haver-me posat a la 
disposició d’aquest Govern municipal.  
 
Balanç del Pla d’actuació de districte. Saben que nosaltres no tenim Pla 
d’actuació del districte. Per tant, en teoria aquest balanç s’hauria de 
finalitzar amb aquesta frase, dient que no tenim Pla d’actuació del 
districte i que, per tant, no escauria fer un balanç. Saben també que no 
ens quedarem així, sinó que el Govern, tot i que no s’aprovés en aquest 
Plenari el Pla d’actuació del districte, va desenvolupar i ha desenvolupat 
un pla d’acció, que en direm Pla d’actuació del districte, que és per saber 
allò a poder avaluar. És el que jo els explicaré ara i aquí.  
 
En aquell moment no vam aprovar el Pla d’actuació del districte 
bàsicament pels vots en contra del PSC, del PP i d’ICV-EUiA, i l’abstenció 
d’UpB. De tota manera, el document, que no és el document que va 
sortir directament del Grup de CiU, sinó que va ser enriquit per 
aportacions de tots els grups presents, és un document que tot i no 
haver estat votat positivament, en alguns aspectes té incorporacions de 
valor afegit de tots els grups.  
 
Dir-los que en aquell moment el Pla d’actuació del districte preveia 262 
actuacions, de les quals 171 s’han fet al llarg d’aquest mandat, 85 
encara estan en execució, fins al final del mandat, és a dir, o estan en 
procés de finalització o estan desenvolupant-se, i 6 no s’arribaran a 
realitzar en aquest mandat. Per tant, el nivell d’incompliment seria d’un 
2,29%. Si resten aquest percentatge del 100%, sabran el percentatge 
de compliment.  
 
D’altra banda, i entrant ja més en matèria, m’agradaria posar de 
manifest alguns elements. El primer element és un element d’accent 
positiu. El pressupost del Districte de l’Eixample pel que fa a les 
inversions, que és un element bastant rellevant, aquest mandat ha 
tingut un import molt destacat, 190 milions d’euros invertits en aquests 
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quatre anys de mandat. Aquesta és una quantitat molt rellevant perquè, 
d’entrada, és la més important en la història de la democràcia a la 
nostra ciutat, i d’altra banda, si es fan comparatives respecte al mandat 
anterior, supera de molt els 130 milions d’euros del mandat anterior 
quant a esforç inversor. Encara té un element més rellevant des del punt 
de vista que la capacitat inversora d’aquest Ajuntament ha estat menor, 
per motius obvis, com la crisi, que la del mandat anterior. Per tant, 
podríem dir que això encara posa en més valor el pes específic de la 
inversió en el districte de l’Eixample, aquests 190 milions d’euros pesen 
més amb relació a la inversió de la ciutat que els 130 del mandat 
anterior. Entre altres coses, en aquests moments el districte de 
l’Eixample és el districte amb més inversió municipal de tot el mandat, 
de tots els districtes i, per tant, allò que dèiem i que s’havia denunciat 
anys enrere que necessitàvem que l’Eixample tingués més inversió, 
s’està complint. S’ha complert amb relació a la resta de la ciutat.  
 
190 milions d’euros per fer què? Aquí sí que no entraré en detall de totes 
i cadascuna de les accions, d’aquestes 262 accions, perquè segurament 
estaríem més estona que la que m’assigna la Junta de Portaveus per fer 
aquest informe. També és veritat que els he fet arribar aquesta tarda un 
informe encara més explicatiu, molt més en detall, del que jo explicaré 
avui. És a dir, he fet un resum del que ja els vam lliurar. Per tant, és 
una informació complementària. Sí que destacaré alguns elements claus 
d’aquest mandat en diversos aspectes vinculats a l’acció de govern.  
 
M’agradaria començar pel tema de les inversions, perquè és el tema 
que, com els he dit, representa un salt qualitatiu més significatiu. 
Començaríem amb les intervencions en aquest districte en tots els 
àmbits de l’acció municipal respecte a les inversions. Mercats: el mercat 
del Ninot, en funcionament el proper trimestre; el mercat de Sant 
Antoni, en fase ja molt avançada, amb pacte de finalització de tota la 
inversió i, per tant, molt rellevant, entraria en funcionament l’any 2016; 
el mercat de la Sagrada Família, amb una inversió molt rellevant l’any 
passat, i aquest any també prevista, per millorar els seus espais i 
l’equipament en general. Equipaments de barri i de districte, com l’espai 
de Calàbria 66, que alhora és un exemple de projecte de configuració 
d’un espai pactat i treballat amb els ciutadans, amb les entitats del barri 
de Sant Antoni; l’edifici de Transformadors, en fase ja de finalització del 
projecte executiu i de licitació d’aquí a poques setmanes; el local de 
l’Esquerra de l’Eixample, en funcionament des del segon any de mandat; 
i espais com el de les Arenes, entre altres, configurarien un primer bloc 
d’equipaments al servei dels veïns i veïnes de l’Eixample. Per tant, una 
visió important de compromís a l’hora de vertebrar de manera més 
significativa el nostre territori, els nostres barris. No hi ha cap barri del 
nostre districte que no hagi rebut algun tipus d’inversió en aquest sentit.  
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Quant als equipaments educatius, vostès saben que tinc un especial 
interès en aquest tema, i en aquest Plenari s’ha parlat molt sovint de 
l’educació i dels equipaments educatius, a instàncies de l’oposició o a 
instàncies del Govern. En qualsevol cas, se n’ha parlat molt. Ha estat un 
mandat molt fructífer en inversions, l’avançament de les quals estem 
visualitzant. La nova escola dels Encants, finalització i posada en 
funcionament el setembre del 2015, per tant, en una fase molt 
avançada. El futur institut de Viladomat, a l’inici del 2015 en un espai 
provisional, però ja amb el projecte en redacció de l’institut definitiu. En 
aquest cas l’Ajuntament el que fem és impulsar-ho tot plegat, és a dir, 
ubiquem l’institut que començarà a funcionar i alhora impulsem el 
desenvolupament del projecte executiu i de licitació d’obres. L’escola 
d’adults Pere Calders, molt rellevant, el mandat anterior es proposava 
que l’aula d’adults fos traslladada a l’Escola Industrial i concentrada amb 
l’escola d’adults de l’Escola Industrial, i nosaltres el que fem és donar-li 
personalitat i impulsar-la, compromís electoral del meu grup; començarà 
a funcionar el proper curs, el setembre del 2015, vinculat a Calàbria 66, 
i en un estat molt avançat d’obra. L’escola bressol Germanetes, en 
licitació. I l’escola bressol Tres Tombs, pactada la seva construcció amb 
el PSC, en el compromís de pressupostos del 2015. El 2015 tindrem no 
només projecte executiu, sinó que licitarem l’obra. Per tant, el 2016 
tindrem la nova escola bressol Tres Tombs, que serà l’ampliació d’una 
escola bressol d’unes 70 places, i després en parlarem, a l’entorn de 
l’interior d’illa de Tres Tombs.  
 
Quant a espais verds, dos interiors d’illes. Un en procés d’execució, a 
Còrsega, i l’altre a punt d’inaugurar, a Anaïs Napoleon. 
Desenvolupament de la plaça André Malraux, que durant molts anys va 
estar envoltada de tanques, vinculada a les obres de l’intercanviador de 
tren de l’estació del Nord. Microurbanitzacions: el Palau Macaya i 
l’interior d’illa Clotilde Cerdà. Millores de l’espai rellevants. I una 
microurbanització, el desenvolupament de la qual és a punt de 
començar, que és al solar del Clínic. Saben que durant mesos hem estat 
batallant, tot i tenir el projecte executiu i tenir-ho tot previst, per acabar 
pactant la posada en funcionament d’aquesta microurbanització, que 
sense cap mena de dubte millorarà l’entorn, també amb la inauguració 
del mercat. Alhora, l’arranjament de l’espai que en aquests moments 
ocupa el mercat provisional del Ninot, i que farà que tot l’entorn millori 
substancialment, i alhora, la intervenció en la millora de l’interior d’illa 
d’Emma, que va vinculada també a un desenvolupament provisional de 
l’espai que ocuparà el futur institut, amb enjardinament provisional. Per 
tant, a partir del setembre d’aquest mateix any, podrem disposar d’un 
espai verd més en el districte, i la millora de l’interior d’illa Emma, que sí 
que és permanent, a l’Esquerra de l’Eixample. Alhora, hem desenvolupat 
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i hem generat dos solars més: Lepant-Aragó, estem en procés de pacte 
amb els veïns de la Sagrada Família per fer-hi un espai verd; i Gran Via-
Nàpols, que combinarà dues coses, un espai d’esbarjo de gossos amb un 
espai verd de gaudi de ciutadans.  
 
Via pública: passeig de Gràcia, n’hem parlat moltes vegades aquí, una 
obra rellevant que ha donat, després de 40 anys, una nova visió a 
aquest eix. Però no ens quedem només amb el passeig de Gràcia, que 
potser és el més simbòlic, sinó que anem a altres àmbits que crec que 
són importants. Passeig de Sant Joan, a l’hora de desenvolupar la 
continuïtat del projecte del mandat anterior, hem treballat a la part de 
baix per dinamitzar-la des del punt de vista cívic. També Paral·lel, 
Diagonal, Balmes, Urgell, com a actuacions més destacades en la millora 
de l’espai públic, i molts més, passatges, carrers, etcètera, hi hem 
treballat intensament.  
 
El Pla d’espais d’esbarjo d’animals de companyia: bàsicament hem 
cercat tres solars on es puguin desenvolupar aquestes noves zones. 
També hem impulsat, amb certa conflictivitat en el Plenari, accions a 
l’espai públic com la pista de gel de la plaça Catalunya, que ha estat fruit 
de la col·laboració i de l’impuls de l’activitat econòmica, i alhora 
col·laborant amb la Fundació Barcelona Comerç. I alhora, també passant 
a un altre àmbit, millora en via de pública intervenint no només en el Pla 
d’il·luminació que s’ha anat desenvolupant, crec que en aquest Plenari 
tenim una proposta que ens demana que continuem tots plegats 
apostant pel canvi d’il·luminació en el districte. Hem començat de 
manera decidida el Pla d’il·luminació del districte de l’Eixample al llarg 
d’aquest mandat, hem intervingut en vies importantíssimes del districte 
per canviar d’il·luminació, per millorar-la i modernitzar-la. I alhora, 
també una millora intensíssima en carrils bicicleta. Hem incrementat 6 
nous carrils bicicleta, 6 nous itineraris, i n’hem millorat la pràctica 
totalitat de la resta. Per tant, hem intervingut a Calàbria, a Girona, a 
Provença, al carrer Parlament, al carrer Marina, i el carrer Sicília. Per 
tant, ha estat un bon desplegament de carrils bicicleta, a part de les 
millores que s’han fet en els existents, com a Consell de Cent, avinguda 
Paral·lel, passeig de Sant Joan, la millora d’enllaços a plaça Tetuan, on 
era complicat. Tot això ho hem anat desenvolupant per a la millora de 
l’espai públic, entre d’altres coses. La veritat és que l’activitat en tot el 
territori, si ho miréssim en un plànol, seria un formatge de Gruyère, un 
bombardeig sistemàtic —si m’accepten aquesta descripció— d’accions en 
vies importants i alhora petites accions en zones determinades del 
districte de millora de la via pública.  
 
Projectes que jo consideraria estratègics de districte. Creació de l’Oficina 
de Promoció Econòmica. No l’havíem tingut mai, l’hem desenvolupat. 
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Bàsicament en suport al comerç, en suport a activitats que ajudin a la 
incorporació al món del treball de tots aquells que se n’han quedat fora. 
És a dir, una de les prioritats és la lluita contra l’atur. En aquest sentit, 
l’Oficina de Promoció Econòmica vincula les dues coses: 
l’acompanyament a la inversió i, per tant, a l’activitat econòmica, i 
alhora també desenvolupar amb Barcelona Activa accions de recuperació 
i d’enfortiment de totes aquelles persones que s’han quedat a l’atur 
perquè tornin a recuperar feina.  
 
El Pla cultural està en procés. La idea és que sigui un pacte, i hauria de 
poder ser un pacte, i tornar a posar l’accent en la cultura com un dels 
elements vertebradors d’aquest districte. No ho ha estat, però crec que 
entre tots hem d’aconseguir que ho sigui. I, per tant, posar les bases 
perquè el pacte, el compromís polític de totes les forces polítiques —les 
que hi som i les que hi serem— de desenvolupar de forma clara aquest 
canvi de paradigma a l’hora de treballar conjuntament per visualitzar la 
cultura com un element vertebrador del nostre territori.  
 
Projectes potser de menys dimensió: la millora de l’interior d’illa amb 
l’escola Massana, tant de patis d’escola com d’interior d’illa. El Pla de 
reforç a la lectura, amb dos punts de treball en aquest sentit, i més de 
12 escoles que hi participen de manera intensa. El Pla de turisme, la 
redacció del qual pretén treballar com i de quina manera distribuïm i 
tractem el turisme a tot el districte, no només és una cosa de les zones 
més cèntriques del nostre territori. Es tracta de veure de quina manera 
aquest fenomen es pot digerir i, alhora, podem desenvolupar una 
estratègia conjunta que fonamentalment cerqui la relació entre el 
visitant i el resident. Per tant, veure com i de quina manera tot això es 
pot visualitzar en positiu.  
 
Pla de comerç: tot el que seria l’activitat econòmica i l’activitat comercial 
en aquest mandat ha tingut un punt rellevant, un punt important, un 
punt significatiu a l’hora d’intensificar les accions conjuntes de totes les 
associacions de comerciants. Es tractava de buscar la complicitat de 
tots, no només dels projectes individuals de cadascuna de les entitats, 
sinó buscar nexes d’unió, treballs en comú i alhora reforçar totes 
aquelles relacions de les entitats comercials del nostre territori. Crec que 
el cas més significatiu és el de l’Associació de Comerciants de Fort Pienc, 
que ha fet un salt qualitatiu rellevant, però n’hi ha d’altres, com a 
l’Esquerra de l’Eixample, a la Sagrada Família, a la Dreta de l’Eixample, i 
a Sant Antoni i a Fort Pienc. A tots els barris hem desenvolupat una 
acció potent de modernització, de formació, de treball conjunt, de 
campanyes conjuntes, que han ajudat a vertebrar aquest comerç de 
barri que tots creiem que ha de ser molt dinàmic.  
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Projectes com el Zona 11, a la part baixa de la Dreta de l’Eixample. En 
breu tindrem resultats del treball fet durant l’últim any, i que crec que 
ens ha d’omplir de satisfacció i d’orgull, treballant perquè la mateixa 
societat civil del barri desenvolupi projectes. L’Ajuntament en aquest cas 
està al costat, acompanyant i, per tant, una visió de com poder fer barri 
des d’una òptica de complicitat entre entitats, entre privats, entre 
institucions, entre Ajuntament, associacions, etcètera. Per tant, és un 
bon projecte que ens pot servir per anar-lo desenvolupant amb altres 
formes arreu de tot el nostre territori.  
 
Acció social: n’hem parlat també moltes vegades en aquest Plenari. La 
preocupació en el moment de crisi d’atendre els nostres veïns i veïnes 
que estan passant situacions de dificultat. És veritat que mai serà 
suficient el que fem, però és veritat també que en aquest mandat s’han 
desenvolupat projectes que s’uneixen a allò que ja s’estava fent, que 
ajuden a atenuar, a acompanyar, a ajudar totes aquelles famílies i 
persones que estan passant per mals moments. Exemples, els punts de 
distribució d’aliments, els DISA. S’han desenvolupat dos projectes en 
aquesta direcció durant aquest mandat, un a l’Esquerra de l’Eixample, 
que també dóna cobertura a Sant Antoni, i l’altre a Sagrada Família, que 
dóna cobertura també a la Dreta de l’Eixample. També un menjador 
social, fet i desenvolupat per l’Ajuntament, i també un altre menjador 
social pactat col·laborativament amb una entitat, a l’Esquerra de 
l’Eixample.  
 
El projecte Radars, un projecte que, per altra banda, té una importància 
rellevant a l’hora de desenvolupar vinculació amb aquelles persones que 
queden o poden quedar excloses i alhora tenen mancances de 
comunicació amb l’exterior. És allò que anomenaríem pobresa 
vergonyant. En aquest sentit, el projecte Radars s’ha desenvolupat al 
llarg d’aquest mandat treballant complicitats amb mercats, associacions 
de veïns, entitats i institucions a l’hora d’anar a tocar aquelles persones 
que estan soles, que tenen molts pocs nexes de comunicació amb el seu 
entorn. I, per tant, viabilitzar, fer més pròxima aquesta situació, i ajudar 
a la integració social de totes aquestes persones. 
 
El projecte Vincles, no és el projecte del Bloomberg, sinó que és un 
projecte Vincles que es va fer abans que el projecte del Bloomberg, 
desenvolupat a la Sagrada Família, concretament a l’espai 210. El 
projecte Vincles el que ha fet és buscar i reforçar l’autoestima de les 
persones que estan soles i que en molts casos també estan en una 
situació de risc d’exclusió. Per tant, en aquest sentit, s’ha treballat 
aquest projecte, s’està desenvolupant aquest projecte, un projecte que 
els recomano que coneguin perquè és un projecte molt ben portat pel 
teixit associatiu i col·laboratiu de Sagrada Família.  
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Habitatge social: en procés de desenvolupament, tant a Germanetes 
com a Fort Pienc. Licitacions d’obres i preparació de projectes per poder 
dotar-nos de més de 80 pisos a disposició de famílies amb dificultats a 
l’Eixample.  
 
El projecte Activa’t, antena de Barcelona Activa, és un projecte 
d’acompanyament a la recerca de feina i alhora, també, d’impuls de 
l’emprenedoria en el nostre territori. Alhora, els he de dir que el que té 
la taxa d’atur de les més baixes de la ciutat. Estem al voltant de l’11% 
d’atur, i la mitjana a Barcelona és del 16%, aproximadament. Per tant, 
tot i que estem una mica millor que la mitjana de la resta de la ciutat, és 
un compromís amb l’11% de persones que estan a l’atur en el nostre 
territori.  
 
M’agradaria entrar en l’àmbit de la convivència. S’hi han fet moltes 
coses, i en aquest Plenari també n’hem parlat moltes vegades. Jo crec 
que hem tingut la visió d’avançar-nos en molts casos a conflictes o a 
polèmiques que han sorgit al llarg del mandat. Vam començar amb 
operacions amb una gran col·laboració amb Guàrdia Urbana. Per 
exemple, l’operació 0,0 en les zones de marxa per treballar el tema del 
consum d’alcohol i de l’emissió de soroll de les persones en el carrer a la 
nit. També l’operació de control de bicicletes en els punts més 
complexos del nostre districte, que en tenim molts. Per exemple, rambla 
Catalunya, passeig de Sant Joan, Gran Via i demés.  
 
També, la coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra ens ha 
portat a un canvi de percepció, que jo crec que va molt vinculat a la 
realitat, dels índexs de la percepció de seguretat ciutadana, que ha 
millorat comparant-ho amb el mandat anterior. Els posaré un exemple, a 
la Dreta de l’Eixample hem passat d’una percepció de seguretat de 5,10 
sobre 10 a una percepció de 6,41 sobre 10 en aquests últims anys, 
concretament el 2014. Per tant, una evolució que entre altres coses és 
per la col·laboració policial de Mossos i Guàrdia Urbana.  
 
El projecte Xeix. Fa molt poques setmanes ens han informat que el 
projecte Xeix ha estat seleccionat com a experiència europea i està entre 
els cinc finalistes d’uns premis de la Comissió Europea. Per tant, 
esperem que guanyem. En aquest sentit, és una bona experiència de 
construcció de comunitat als barris de Fort Pienc i de Sant Antoni. 
Treballant amb comunitats que vénen d’altres països a través del 
comerç, a través de l’educació, a través de la relació veïnal, ens porta un 
model de referència a escala de ciutat.  
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El Pla de xoc d’habitatges d’ús turístic, debatut també en aquest Plenari, 
molt abans de la gran polèmica dels habitatges d’ús turístic. Estem 
parlant de l’any 2012, que vam començar a treballar aquest pla. I el 
2013, la implementació. Realment, ens hem avançat tant en aquest 
sentit que el model que hem desenvolupat de gestió de la convivència a 
l’entorn dels habitatges turístics és el model que en aquests moments 
utilitza tota la ciutat. Per tant, en aquest sentit, tot i que sempre hi 
haurà feina a fer en aquest entorn, l’Ajuntament està impulsant 
normativa nova. Abans que aquesta normativa es desenvolupés per part 
de l’Ajuntament, al Districte de l’Eixample ja vam desenvolupar uns 
protocols específics per atendre aquelles persones afectades per 
habitatges d’ús turístic que estiguessin en situació de provocar 
situacions d’incivisme.  
 
El Pla terrasses, en aquests moments en aplicació. No exempt de 
polèmica, però en aplicació. Per tant, definim les zones especials i 
desenvolupem aquesta normativa. Tot aquest canvi normatiu afecta un 
districte amb una altíssima concentració de tot això que els he explicat, 
tant de zones d’oci nocturn, com de terrasses de restaurants i bars, com 
d’habitatges d’ús turístic. A tot Barcelona som els que tenim més 
d’aquests tres temes. Tot i això, estem posant a disposició de veïns i 
veïnes de l’Eixample una sèrie de dispositius, amb els recursos que 
tenim, per ajudar-los a transitar per aquests canvis normatius.  
 
Un bloc també, i amb això ja finalitzaria, de temes d’especial 
complexitat, no exempts en aquest mandat, molts d’ells vinculats a 
temes que vénen de molt temps enrere, o que són temes emergents i 
nous, però molt difícils de ser atacats.  
 
Començaré per un tema que és obvi, el tema de la Model. La Model és 
un tema que s’arrossega des de fa molts i molts anys, i està en un punt 
de desbloqueig de tot plegat. Hi ha una taula associativa, veïnal i 
institucional que el que fa és pilotar tot aquest procés cap a bon port. 
L’Ajuntament ha comprat l’espai, tenim un pacte ja amb la Generalitat 
de Catalunya, i a partir del 2017 la presó ja s’ha d’haver traslladat. Els 
inquilins i els treballadors del centre penitenciari el 2017 han d’haver 
marxat i, per tant, l’Ajuntament entrarà amb plens poders en aquest 
solar. Fins que arribi aquest moment, anirem fent actuacions, i aquestes 
actuacions les treballarem en aquesta taula.  
 
Glòries: espai compartit amb Sant Martí, però amb un impacte molt 
rellevant en el nostre territori. Aquí hi ha el desenvolupament d’aquesta 
nova zona, d’aquest nou parc, amb usos provisionals. Glòries s’està 
començant a utilitzar ja, és a dir, de manera provisional, fins que arribi 
el desenvolupament de l’obra més rellevant, i l’estem obrint ja als 
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ciutadans, amb una concentració d’inversions, d’equipaments de futur 
també molt important, sempre pactat en el marc del Pla de Glòries. En 
aquest sentit, Glòries és un dels temes complexos, sempre ho ha estat, i 
estem atacant-lo.  
 
Diagonal, després de la gran polèmica del mandat anterior, tramvia sí o 
tramvia no, en aquest cas estem desenvolupant aquesta intervenció en 
aquesta via. És una primera fase d’intervenció molt important, que tot 
just està finalitzant aquests dies.  
 
Sagrada Família: vam començar el mandat amb un primer paquet 
d’actuacions. La setmana passada, concretament el divendres, 
presentàvem un segon paquet d’actuacions, i aquesta vegada també 
amb la implicació del Temple, que és molt important. El fet de poder 
preparar la temporada d’estiu, que tindrà un pic molt rellevant, amb una 
sèrie de mesures que ens ajudin a canalitzar molt millor l’impacte vol 
dir, d’entrada, que nosaltres sempre hem donat la cara en aquest tema, 
no ens hem amagat mai en aquest tema, sabem que és un tema molt 
difícil de solucionar, però sempre hem donat la cara, i sempre ho fem 
amb la vocació d’intentar corregir al màxim possible l’impacte que 
genera. Crec que és important posar de manifest que l’increment de 
visitants de la Sagrada Família és un increment de visitants molt 
exponencial sobretot els últims tres anys. La veritat és que hem hagut 
de gestionar una situació de molta complexitat. Crec que les mesures 
que s’han anat aplicant han funcionat. És veritat que hi ha debats al 
voltant de la Sagrada Família que no només toquen el tema turístic, sinó 
que toquen altres temes. Crec que és important posar-los en valor, però 
també crec que la feina que s’ha fet des del Govern municipal, que s’ha 
fet, es fa i es farà des del Govern municipal, és rellevant a l’hora de 
posar ordre en una part petita del nostre districte, però molt important 
d’impacte visual mundial, d’icona, si m’ho permeten, de la ciutat de 
Barcelona. 
 
No em vull estendre més, però dir-los que ha sigut molta i molta feina, 
feina compartida, feina en molts casos feta amb una gran dedicació dels 
treballadors del nostre districte, que s’hi han deixat la pell. També, en 
aquest sentit, els polítics del Govern, i els consellers municipals, 
exactament igual. I agraeixo de nou la bona predisposició, la bona 
voluntat, les bones propostes que des de l’oposició també s’han fet al 
llarg d’aquest mandat. Per tant, que serveixi això com a balanç.  
 
Segurament he sobrepassat el temps, president, però crec que valia la 
pena.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Ha esgotat tot el temps de les dues intervencions en una, però bé, no 
canviarem de costums ara ja al final.  
 
Passem la paraula a la portaveu d’UpB.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Gràcies, president.  
 
En primer lloc, com no pot ser d’altra manera, vull donar la benvinguda 
al meu company de lluites veïnals, en Víctor Apolinario. Serà, com deia 
ell a baix al carrer, Víctor el Breve, però bé, donar-li la benvinguda, de 
totes maneres.  
 
Avui és l’últim Plenari de Districte d’aquest mandat. Nosaltres, des 
d’ERC, dins del marc d’UpB, durant aquests quatre anys el que hem 
procurat és fer propostes que servissin per millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes del districte de l’Eixample. Algunes ens les ha 
acceptat el Govern, i a més s’han portat a terme, algunes altres no ens 
les ha acceptat el Govern,  i algunes altres ens les ha acceptat el Govern 
i no s’han dut a terme. De tota manera, si féssim un repàs de les 
proposicions que nosaltres hem presentat, el balanç en aquest moment 
jo crec que seria més positiu que negatiu, en el sentit que el que se’ns 
ha aprovat, generalment s’ha tirat endavant.  
 
Avui hem de fer el balanç d’aquest PAD, que no és el PAD, però que en 
definitiva és un PAD, que ha sigut el projecte d’aquests quatre anys del 
Govern del Districte.  
 
He intentat ser molt breu, però abans comentava al president que no ho 
ha pogut ser, perquè parlar de quatre anys és parlar de moltes coses i, 
per tant, jo demanaria al president que si em passés una mica, jo faré 
una única intervenció i prou en aquest punt de l’ordre del dia. Per tant, 
si em passo una mica, m’ho descompta després en algun altre punt.  
 
Nosaltres ens hem preparat quatre blocs per fer un balanç del que 
s’havia fet. Els blocs serien: equipaments i serveis a les persones; 
turisme i comerç; mobilitat i medi ambient; i participació ciutadana. 
Aquests són els temes que nosaltres voldríem valorar com s’han portat 
aquests anys. 
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En aquest mandat municipal que estem acabant, al nostre entendre són 
pocs els equipaments que s’han fet. Per tant, començarem fent una 
valoració sobre el que s’ha fet i el que, al nostre entendre, s’hauria 
pogut fer.  
 
Valorem positivament, per exemple, la nova seu de l’Espai Català Roca a 
les Arenes. No obstant això, hem de recordar que en aquest equipament 
hi havia d’anar un espai per a joves, llargament reivindicat pels veïns, i 
que tenia el compromís del Districte després que se’ns acceptés un prec 
presentat pel nostre grup. El Govern del Districte, finalment, va decidir 
fer-hi un altre equipament, que res té a veure amb el que havia de ser.  
 
També ens felicitem per l’Espai d’Entitats Anna Alabart, de Calàbria 262, 
l’anterior illa Bayer. S’ha convertit en la seu de tres entitats ―entenc― 
importants per al districte: l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample, l’Associació Comercial Nou Eixample, i també Ballets de 
Catalunya. Entenem que va ser un bé cedir un espai públic perquè 
aquestes entitats hi poguessin desenvolupar la seva feina.  
 
Valorem també les pistes que es van fer en el seu dia sota el pont de 
Marina, a iniciativa del nostre grup, que va permetre que el Club de 
Bàsquet Roser pogués continuar amb la seva activitat esportiva.  
 
D’altra banda, ens felicitem de veure que Calàbria 66 ja es troba a la 
recta final, i és propera la seva inauguració. Volem recordar que 
d’aquest equipament, nosaltres, com a grup, ens en sentim molt 
satisfets. Podríem dir d’una manera col·loquial que ERC és, en gran part, 
el pare de la criatura, ja que va ser a proposta del nostre grup que 
l’Ajuntament de Barcelona va comprar l’edifici. Així mateix, en el Plenari 
del mes de juliol del 2012, vam entrar una proposta d’acord en què 
demanàvem que s’obrís un procés participatiu per determinar-ne l’ús 
amb les entitats de Sant Antoni. Així es va fer. Per tant, en aquest 
sentit, els volem agrair la feina feta.  
 
Valorem positivament que l’escola dels Encants el proper 2015-2016 
obrirà les seves portes i haurà passat a la història l’escola en barracons.  
 
El mercat de Bellcaire potser ha estat l’equipament més important que 
s’ha fet en aquest mandat, amb un pressupost que sempre el nostre 
grup va considerar desmesurat, i així ho vam manifestar en diverses 
ocasions.  
 
La reforma de la Diagonal al nostre entendre s’hauria pogut estalviar, i 
dedicar els 15 milions d’euros, que és el seu cost, a altres coses que al 
nostre entendre eren més prioritàries per al districte. En el cas de la 
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Diagonal, a més a més, el Govern del Districte ha estat clarament 
clientelista, ja que s’ha prioritzat una zona de la Diagonal, que encara 
que estratègica, no necessitava aquesta reforma, i molt menys de forma 
urgent. En tot cas, potser sí que aquesta reforma calia fer-la just a 
l’altra banda, o sigui de passeig de Gràcia en direcció a Glòries, per 
afavorir els petits comerços. Vostès van triar afavorir els comerços de 
luxe, les grans marques, en detriment dels comerços de l’altra banda del 
passeig de Gràcia. 
 
Els grans projectes d’equipaments que el districte necessita, i que 
haurien ajudat a pal·liar, en part, aquest dèficit històric, no s’han 
abordat. Després de quatre anys, tot just ara està previst començar la 
instal·lació en barracons del que havia de ser l’institut de Germanetes i 
que de manera provisional, esperem, s’instal·la en el solar de Calàbria-
Consell de Cent. La resta d’equipaments, els dos blocs d’habitatge 
dotacional, l’espai de gent gran i l’escola bressol resten pendents, de 
moment.  
 
Un dels espais que sens dubte ha d’ajudar a la falta de serveis públics 
del barri de la Nova Esquerra de l’Eixample i del districte és l’espai que 
deixarà lliure la presó Model. En aquest sentit, en aquest moment a la 
pràctica no s’ha avançat. És cert que s’ha reobert la Comissió de 
Seguiment de la Model, i que s’han celebrat dues reunions, l’última el 
passat dia 5. Per cert, vull manifestar la preocupació del nostre grup ja 
que en la segona reunió d’aquesta comissió no hi va haver cap 
representant de la Generalitat. Se’ns informa d’un nou protocol, tant de 
bo sigui l’últim, que han signat les dues administracions. Abans d’acabar 
aquest trimestre, estarà fet l’enderroc de l’edifici que ocupen els interns 
que estan en règim obert. I en poc temps, aquest espai es convertirà en 
un espai verd de 1.500 m². Vull pensar que això casualment es dóna a 
final de mandat i a les portes de les properes eleccions municipals, 
llàstima que haguem perdut quatre anys.  
 
Tot i que al districte de l’Eixample les persones grans constitueixen el 
22% de la població, tot i la greu mancança d’equipaments geriàtrics, 
tampoc en aquest mandat s’ha avançat gens. Seguim esperant, després 
de molts anys, la residència i el centre de dia a l’interior d’illa Skoda, al 
barri de la Nova Esquerra de l’Eixample, i la de Roger de Flor, al barri de 
la Sagrada Família.  
 
Pel que fa als espais de gent gran, tot i que la llista d’espera en molts 
casos hi és des del mateix dia de la inauguració, en aquest mandat no se 
n’ha fet cap. Quelcom semblant sembla haver passat pel que fa als 
serveis a les persones, i en aquest sentit creiem que el Districte hauria 
d’haver complert en l’obertura d’un o dos menjadors socials a cada barri 
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del districte. Només se n’ha fet un. Lamentem que no hagin 
desenvolupat el projecte Radars a tots els barris del districte.  
 
Pel que fa als equipaments de Glòries que van quedar pendents en el 
passat mandat, seguim igual. Valorem positivament l’enderroc del 
tambor, però entenem que s’hauria pogut fer un esforç i començar a 
desenvolupar el Pla d’equipaments de Glòries que va quedar pendent en 
el passat mandat i que queda pendent en aquest.  
 
No s’han començat els blocs d’habitatges socials del carrer Alí Bei, ni 
tampoc l’equipament de Transformadors. No s’ha trobat cap solució a 
l’edifici d’habitatge de Londres-Villarroel. En principi, el Govern del 
Districte va plantejar reconvertir-lo en un centre d’allotjament familiar 
temporal, fet que el nostre grup en el seu dia va valorar molt 
positivament, però finalment aquest projecte es va desestimar. Està 
tancat i s’està deteriorant, i a més crea problemes als veïns. No podem 
entendre que en un moment com l’actual, en què tantes persones es 
queden sense casa també al nostre districte, tinguem un edifici 
d’habitatge públic tancat sense trobar-hi una solució.  
 
El dèficit de l’Eixample en escoles bressol segueix sent considerable, i no 
s’ha fet des del Govern, al nostre entendre, cap esforç per fer les escoles 
que són imprescindibles per tal de reduir-lo. Ni tan sols han complert 
amb el compromís de fer l’ampliació de l’escola Tres Tombs al barri de 
Sant Antoni.  
 
Malgrat que el districte de l’Eixample té una població de joves entre 15 i 
24 anys de 22.188 persones, no existeix cap local per a joves en tot el 
districte. Tampoc en aquest cas el Govern no ha tingut cap interès a 
donar cobertura a la demanda d’aquest col·lectiu. Seguim sense cap 
local de joves en tot el districte. En aquest sentit, per tant, considerem 
del tot insuficients les mesures que ha pres el Govern per tal de pal·liar 
aquest dèficit històric d’equipament públic al nostre districte.  
 
Pel que fa a turisme i comerç, en aquest àmbit volem posar de manifest 
que malgrat que hagi estat un mandat municipal en què hi ha la 
sensació per part de la ciutadania que l’Ajuntament ha fet poc, cal 
remarcar que ha estat l’actual Govern qui ha pres certes iniciatives, que 
tot i ser absolutament insuficients, han obert certs debats i han trencat 
l’immobilisme imperant de l’etapa anterior, com és el cas de la gestió del 
turisme. A principis de mandat es va prohibir la circulació i l’aparcament 
dels autocars turístics als voltants del temple de la Sagrada Família, fet 
que considerem un bon punt de partida, però que no ha tingut cap 
continuïtat en el temps. Vostès van començar molt bé, però aquí es van 
aturar. En aquest sentit, les mesures per tal de millorar la qualitat de 
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vida del barri de la Sagrada Família no s’han produït. El Govern del 
Districte no ha tingut cap interès a buscar solucions als problemes que 
pateixen cada dia els veïns i les veïnes del barri, i molt especialment els 
que viuen a l’entorn més proper. La prova del cotó va ser el Plenari 
extraordinari celebrat el passat 15 d’octubre, quan els partits d’esquerra 
del Districte, recollint la proposta de diferents entitats de Sagrada 
Família, vam proposar fer un Plenari extraordinari, que es va celebrar 
amb un únic punt en l’ordre del dia, que van presentar ERC, el PSC i 
ICV-EUiA, i en què es recollien les demandes fetes pels veïns per tal de 
millorar la seva qualitat de vida. Dels nou punts que tenia la proposta, el 
Govern no en va acceptar cap, i amb el suport del PP la proposta va 
decaure. El Govern només es va comprometre a iniciar un diàleg amb els 
veïns per tal de buscar solucions al problema de la massificació turística 
del barri de Sagrada Família. És cert que hi va haver una primera 
trobada en què el Govern va presentar un pla de xoc, però a hores d’ara 
no s’ha portat a terme cap de les propostes que demanaven els veïns.  
 
Com a contrapès, per altra banda, hem vist que s’ha començat a 
gestionar i regular la problemàtica dels apartaments d’habitatge turístic, 
amb una moratòria recent per tal de no concedir més llicències a 
l’Eixample ni d’apartaments ni de pisos turístics. Des d’ERC, però, ja fa 
temps que considerem que cal adequar la legislació per poder actuar 
amb més contundència davant dels habitatges d’ús turístic. I a més, 
instarem el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte les 
modificacions de la Llei Òmnibus en matèria d’habitatge.  
 
D’altra banda, també volem valorar positivament l’oposició del Districte 
a la liberalització dels horaris comercials, en defensa del comerç de 
barri. Certament, el Districte ha donat també suport a les seves entitats 
comercials, promocionant les diferents fires de comerç al districte, el 
projecte Xeix al barri de Fort Pienc, i la recent implantació al barri de 
Sant Antoni, per tal d’integrar dins les entitats comercials aquells 
comerços regentats per ciutadans d’altres nacionalitats.  
 
Finalment, valorem positivament el tancament de les botigues de 
souvenirs que s’ha produït recentment al barri de Sagrada Família i la 
finalització d’obres del mercat del Ninot, que té prevista la seva 
inauguració abans de l’estiu. D’altra banda, volem lamentar el retard de 
les obres del Mercat de Sant Antoni, que tant ha perjudicat el comerç de 
barri. I entenem que el Govern sorgit de les properes eleccions 
municipals ha de donar prioritat al projecte d’acabar el mercat de Sant 
Antoni abans de finalitzar l’any 2016.  
 
Quant a mobilitat i medi ambient: l’elevada contaminació i la gran 
quantitat de trànsit rodat al districte segueix sent una de les grans 
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assignatures pendents de l’Eixample, que en els últims quatre anys es 
manté com un dels districtes amb més pol·lució de Barcelona. Malgrat 
que s’hagi reduït el trànsit en alguns carrers, com ara a l’avinguda de 
Roma o al carrer Provença, són reformes que considerem positives però 
excessivament puntuals. En aquest sentit, pensem que el Govern del 
Districte hauria hagut d’aplicar mesures més valentes per tal de reduir la 
contaminació atmosfèrica i acústica. Tot just abans d’acabar la 
legislatura també s’han posat en marxa els processos participatius per 
tal de plantejar les superilles, que tot i fer-se tard, permetran ja obrir un 
debat i seguir plantejant un districte més sostenible i que permeti 
retornar l’espai públic a la ciutadania.  
 
D’altra banda, repassant el balanç del PAD del districte, és difícil 
posicionar-se en contra de la gran majoria d’actuacions d’obres sobre 
voreres, enllumenat, etcètera, que s’han fet, atès que es fan per 
millorar-ne l’estat. No obstant això, fer constar que l’arranjament de 
voreres no ha estat suficientment positiu. Hi ha moltes zones del 
districte, per exemple al barri de Sant Antoni, on cal fer una actuació 
urgent a la part baixa dels carrers Rocafort, Calàbria, Viladomat i Borrell. 
I al carrer Urgell, entre Floridablanca i Tamarit, vorera Hospitalet, 
perquè quan plou s’inunden les botigues. Concretament, una botiga 
situada davant del número 7 del carrer Urgell.  
 
En alguns casos tampoc s’ha comptat amb processos participatius prou 
transparents amb les entitats del barri, com és el cas de la reforma del 
Paral·lel.  
 
Volem manifestar la nostra preocupació, ja que en aquest mandat no 
s’ha recuperat cap interior d’illa. És cert que hi ha projectes en marxa, 
però a dia d’avui, no se n’ha obert cap. La recuperació d’interiors d’illa 
segueix sent una prioritat en un districte tan densament poblat com el 
nostre, amb molt poques zones verdes, recuperant l’esperit d’Ildefons 
Cerdà i garantint-ne després un manteniment que al nostre entendre ha 
estat del tot insuficient, per part del Districte o de Parcs i Jardins, o de 
qui en sigui responsable, malgrat les constants demandes en aquest 
sentit que ha fet el nostre grup al llarg d’aquest mandat.  
 
No s’ha gestionat bé per part del Govern el conflicte que s’ha generat en 
el parc de l’Estació del Nord. Aquest és un tema que han de solucionar 
amb urgència, perquè tots els veïns i veïnes de Fort Pienc puguin gaudir 
per igual del parc, els que tenen gossos i els que no en tenen.  
 
Pel que fa a substituir arbres que s’han mort, volem manifestar que el 
nostre grup va presentar fa un parell d’anys una llista amb més de 100 
arbres que faltaven al barri de Sant Antoni. Els hem de felicitar, s’han 
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plantat tots, només en resten 14. En una llista a part els passo aquests 
14 perquè abans d’acabar el mandat, si pot ser els plantin. Així podrem 
dir que entre vostès i nosaltres haurem aconseguit que almenys en un 
dels barris de l’Eixample no hi falti cap arbre.  
 
Els parterres de l’avinguda Mistral tornen a estar molt malament, i cal 
fer una actuació urgent per part de Parcs i Jardins.  
 
També hauran de resoldre la problemàtica que sembla que existeix entre 
un grup de veïns que volen un espai per a gossos a l’avinguda, i altres 
veïns que s’estan organitzant i recollint firmes perquè no els sembla el 
lloc adient. Vostès s’han de definir i han de dir quina és la seva posició 
sobre aquest tema.  
 
Pel que fa a l’ocupació de la via pública, deixar constància que la nova 
Ordenança de vetlladors i terrasses de moment no ha servit de res, més 
aviat tot el contrari, es continua ocupant l’espai, que és de tots els 
ciutadans, de manera exagerada i desordenada.  
 
Pel que fa a la participació ciutadana, i ja estic acabant, malgrat haver-hi 
una quantitat gran d’òrgans de participació, com ara comissions 
sectorials, consells de barri o audiències públiques, la participació 
ciutadana real podríem considerar que ha estat escassa. Com és costum, 
les convocatòries, al nostre entendre, tan sols han servit per informar la 
ciutadania o recollir-ne l’opinió, i poca cosa més. D’altra banda, encara 
que ha millorat una mica respecte al mandat anterior, la difusió pel que 
fa als òrgans de participació, com els consells de barri i les audiències 
públiques, continuem pensant que és insuficient.  
 
Tampoc s’ha tingut en compte el fet de fer un canvi horari per tal 
d’aconseguir que més ciutadans hi puguin participar. És evident que fent 
els òrgans de participació a les 18.30 h, s’exclou com a mínim un 
important col·lectiu del nostre districte, que són les entitats de comerç, i 
molts altres ciutadans que a aquesta hora encara no han acabat la 
jornada laboral.  
 
Pel que fa a les comissions sectorials, algunes com les de Medi Ambient 
o Joventut senzillament no han funcionat. El Govern del Districte no ha 
tingut cap interès i ho ha demostrat amb el fet de no haver-ne convocat 
més de dues o tres en els quatre anys de mandat.  
 
Finalment, pel que fa al tema del procés nacional i la capitalitat d’Estat, 
volem dir que considerem positius els posicionaments de l’Ajuntament 
de Barcelona i del nostre Districte a favor de la llengua catalana, la 
consulta del 9N i el procés sobiranista en general. Creiem que és cabdal 
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per a un futur de l’Estat català que la seva capital exerceixi com a tal, 
des d’un primer moment, i encara que nosaltres probablement aniríem 
molt més enllà, creiem que s’ha actuat amb una mínima coherència 
nacional a l’hora de defensar Catalunya i el seu cap i casal. Moltes 
gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Portaveu d’ICV-EUiA, Sra. Giralt.  
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Moltes gràcies.  
 
Nosaltres també farem una mica de balanç de la feina feta, i sobretot ho 
confrontarem amb el que s’ha fet des del Govern.  
 
Hem tingut en aquests quatre anys una defensa de l’espai públic. A 
proposta nostra, tant aquí com a ciutat, vam demanar la posada en 
marxa del procés de les superilles. Nosaltres aquí a l’Eixample vam dir 
que en tindríem dues. Estem relativament contents perquè s’ha posat en 
marxa la qüestió de les superilles, però per a nosaltres una mica massa 
lentament, sobretot perquè necessitem millorar molt tota la qüestió de 
contaminació al districte de l’Eixample. Tenim greus problemes de 
contaminació, quan hi ha l’anticicló damunt nostre és difícil respirar, 
especialment per les micropartícules en suspensió, i això no és que ens 
mati, és que ens posa malalts. També ens mata, però això seria menys 
important. Per tant, el que seria molt important és que ens poséssim en 
marxa amb el tema de les superilles.  
 
Pensem també que en tots els espais públics no s’ha treballat prou a 
fons la participació. Hem tingut tot el problema del Paral·lel, de la 
reforma del Paral·lel, i de la ronda Sant Antoni. Hem demanat repetides 
vegades que es facin processos participatius i sembla ser que no ens han 
escoltat, i s’han fet processos més enllà del que el veïnat volia.  
 
També hem defensat la memòria i vam demanar que la plaça de Joan 
Carles es digués plaça del Cinc d’Oros, però sembla ser que de moment 
no els interessa gaire contradir la monarquia, en certs aspectes, en 
aquest districte.  
 
D’altra banda, hem defensat d’una manera clara tota la proliferació 
abusiva de terrasses i vetlladors. Resulta que és veritat que hem fet una 
normativa nova, però aquesta normativa ha tingut un problema. Hi ha 
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hagut una moratòria per aplicar-la i mentrestant hi ha hagut tal 
desgavell que ara no donem abast a corregir els desgavells. Com a 
mínim així ho veiem nosaltres. La qüestió és que per a nosaltres hi ha 
una ocupació incívica per part de terrasses i vetlladors. Mirin, nosaltres 
vam entrar una pregunta sobre una terrassa que havia fet fora un banc. 
Era un banc doble. Aquesta pregunta la vam entrar el dia 22 de 
desembre. No se’ns ha contestat. Jo vaig preguntar per què aquest banc 
s’havia bellugat, i em van dir que era perquè la normativa deixava que 
la terrassa, si pagava el canvi de lloc del vetllador, es pogués canviar, i 
vam preguntar en quin article de la normativa de vetlladors i terrasses 
està especificada aquesta acció, quin preu ha pagat l’establiment per a 
la citada acció i quina administració ha autoritzat aquest desplaçament. 
No hem rebut resposta. Això és significatiu, perquè a més a més, el que 
ha passat és que aquest banc era doble i ara s’ha desplaçat, però per un 
efecte impressionant, s’ha convertit en un banc senzill. És a dir, abans hi 
cabien quatre persones i ara n’hi caben dues. Això és una mica 
representatiu del que ens estimem o no ens estimem l’espai públic. 
Nosaltres pensem que l’espai públic s’ha de defensar d’una manera 
estrepitosa i bel·ligerant perquè és el de tots, i és l’espai on tots i totes 
som iguals. Per tant, és molt important que aquest espai públic es 
defensi.  
 
Sobre les reformes de la Diagonal: jo penso que aquesta reforma 
segueix sent una reforma una mica nyap. Només s’ha parlat amb el 
comerç, en aquesta reforma. I no només això. Em sembla que ahir El 
Periódico ens feia tota una explicació del que està malament. Si no l’han 
llegit, jo els ho explicaré. Les voreres és veritat que són amples, però 
molt aviat acabaran ocupades per terrasses i serà caríssim prendre un 
cafè allà. Les parades d’autobús són petites, i hi ha més de 5 línies que 
fan cua en aquestes parades. És a dir, que es van acumulant els 
autobusos. Els autobusos avancen per un carril estret de 2,5 metres, i 
només poden arribar a una velocitat de 12,5 quilòmetres per hora. A 
més a més, aquestes parades per a la gent són només de 2,6 metres 
d’amplada, amb una tanca. No sé si hi ha estat, però els vianants 
queden com encallats allà, no es poden bellugar, i a més a més, aquí 
s’han plantat uns arbres que fan encara més estret aquest passadís. És 
molt difícil de moure’s amb cadira de rodes, no hi ha caminadors. A més 
a més, les rajoles són irregulars i massa gruixudes en algun punt. Això 
vol dir que les persones grans i amb mobilitat poc segura, com les 
persones que tenen Parkinson, poden caure fàcilment. I per acabar, vam 
demanar aquí els separadors del carril bici, se’ns va dir que no, 
finalment s’han posat, és veritat, però en alguns trossos, com el banc, el 
carril desapareix. La pregunta que vam fer en la passada legislatura no 
era sobre si tramvia sí o no, era sobre si bulevard o rambla. El tramvia 
ens ajudaria molt, no li tinguin mania, si us plau. Sembla que tinguem 
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una mania al tramvia i aquesta reforma el que ha fet és empitjorar més 
encara la situació.  
 
També dir-los que vam demanar que la Taula de Persones amb 
Discapacitat fos consell, perquè hi anessin els partits polítics. Jo vaig 
anar l’altra dia a una, és veritat que ens van avisar, ni que fos a darrera 
hora, però pensem que no ha fet prou feina, aquesta taula, perquè no se 
l’ha convocat prou i no s’ha fet prou feina quant a les obres. Per 
exemple, les obres a la Diagonal no s’han contrastat amb la taula de 
persones amb discapacitat. Les obres del passeig de Gràcia, tampoc. 
Aquí es va acceptar un prec perquè teníem un problema amb les 
persones cegues, i ara això s’ha elevat a ciutat i serà molt difícil 
d’arreglar. L’espai públic, des del nostre punt de vista, no s’ha cuidat 
prou perquè sigui de tots i totes.  
 
Hem denunciat la instal·lació de la pista de gel, justament perquè 
privatitza l’espai públic, perquè llavors l’espai públic és només per a 
aquelles persones que se’l poden pagar, i això és terriblement injust. 
Perquè a més a més, ens ha costat aquest any 140.000 euros, per unes 
pancartes i uns cartells que hi havia a fora, i a sobre resulta que hem 
hagut de pagar euros ―no sabem quants són, i aprofito per preguntar-
l’hi― per resoldre els problemes d’aquesta pista de gel, que ha deixat 
malmesa la plaça Catalunya. Ens agradaria molt que ens digués això.  
 
També hem defensat a l’espai públic la qüestió de Flors Navarro. Estem 
encantats que finalment ja no hi hagi tantes flors, tot i que sembla que 
van creixent una mica, fan un creixement vegetatiu, i creixerien al costat 
del mercat de forma exagerada. D’alguna manera hem de cuidar més 
l’espai públic.  
 
Tenim un problema amb la Sagrada Família. He llegit algun tuit seu, 
senyor regidor, dient que estem d’acord amb els veïns i veïnes, i ells no 
pensen igual. Alguna cosa està passant, però no anem al fons de la 
qüestió. La qüestió és que ara, a quatre mesos d’acabar el mandat, a 
corre-cuita ens hem de posar d’acord amb els veïns i veïnes. Aquí 
diversos grups vam fer una proposta i no vam aconseguir tirar-ho 
endavant. Ara hem de córrer tots. De tota manera, estem contents i 
contenta que per fi el Temple es posi a treballar conjuntament amb 
veïns i veïnes. Realment és el que faltava. No sé si serà a l’estiu, però el 
setembre és ja quan ha acabat l’estiu. A mi em sembla que a l’agost 
encara tindrem cues i estaria bé que això es pogués resoldre abans i que 
féssim realment més esforç pel bé dels veïns i veïnes de la Sagrada 
Família.  
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Penso que no es fa prou quant al tema del turisme. En la darrera 
Audiència Pública sobre el model turístic promoguda per les entitats i els 
veïns, com diu la web de la FAVB, «va palesar ahir al vespre un munt de 
coses, però sobretot, el que va palesar aquesta Audiència Pública sobre 
turisme és que patim un Govern municipal de pèssima qualitat 
democràtica, elitista i que menysprea tant com tem el veïnatge popular 
de Barcelona». Això no ho diem nosaltres, ho diuen els veïns. És una 
pena que es quedin amb aquesta sensació. I és el que està dient 
l’Associació de Veïns i Veïnes.  
 
Nosaltres hem defensat aquí la salut pública. El Consorci Sanitari de 
Barcelona podria fer molt més del que està fent per la sanitat pública. 
Tenim dos hospitals, un al districte, que és el Clínic, i un altre és el de 
Sant Pau, que ens haurien de donar servei i que, en canvi, tenen unes 
llistes d’espera impressionants, amb unes urgències col·lapsades, amb 
malalts als passadissos, amb malalts que són derivats al Sagrat Cor. 
L’altre dia estava parlant amb un que per a una operació de vesícula 
biliar l’havien donat d’alta l’endemà, perquè és clar, si el Sagrat Cor és 
una entitat privada que necessita fer negoci, el que li interessa és que la 
gent s’operi i marxi ràpidament. Això no pot ser. La nostra sanitat 
pública està perdent qualitat i, a més a més, està perdent  universalitat.  
 
Escola pública: ens falten més escoles públiques, especialment instituts. 
No n’hem fet prou. D’escola bressol no n’hem fet cap, n’hi ha una de 
projectada, però no n’hem fet cap. Sap que l’escola bressol el que fa és 
ajudar que les dones puguin anar a treballar i ajudar que aquests nens i 
nenes tinguin una escola de qualitat? Nosaltres pensem que a més a 
més és una feina de l’Ajuntament i ens hauríem pogut esforçar una mica 
més. El que hem fet justament és abaixar la qualitat i privatitzar-ne la 
gestió. 
 
També hem defensat els equipaments i els serveis públics socials. Aquí 
vam proposar el menjador social. Nosaltres, ICV-EUiA, estem contents 
que s’hagi fet, però ens fa falta més acció contra la pobresa. No pot ser 
que un Ajuntament que té em sembla que 140 milions de superàvit 
tingui tantes bosses de pobresa. És veritat que està bé el menjador 
social, però el que hem de fer és que no hi hagi famílies pobres. Si 
necessitem reforçar les beques menjador, necessitem donar menjar a les 
persones, és perquè aquestes persones estan patint molt i estem en una 
situació d’emergència. Caldria que treballéssim més a fons en aquest 
espai.  
 
I per acabar, hem defensat molt la participació, però hem defensat la 
participació i ens sembla que hem perdut, d’alguna manera, una certa 
qualitat de participació. Els consells de Dona han perdut força; en el 
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Consell de Salut, i jo he anat a uns quants, s’expliquen tots els projectes 
però no s’ha donat veu als veïns i veïnes perquè es queixin de com està 
el problema de l’atenció sanitària al districte; la Taula de Persones amb 
Discapacitat no s’ha reunit prou, no hem fet prou feina. Hem de treballar 
més en participació, hem d’anar més enllà. Miri, aquests dies hem rebut 
un paper a color que diu «si t’inspira Barcelona, apunta’t a Gaudir més, 
la meva Barcelona». L’altre dia al metro de Maria Cristina vaig veure una 
cua per apuntar-se. Això deu ser caríssim, perquè ho hem rebut per 
correu postal i no sé si fa falta. Per entrar les persones al parc Güell 
gratuïtament, que ja hi entràvem abans, ara ens hem de fer un carnet 
per dir que som barcelonins i barcelonines, quan de fet en el nostre DNI 
ja ho diu. No acabem d’entendre què està passant. I tampoc acabem 
d’entendre per què ara, els quatre darrers mesos del mandat, ens diuen 
en uns cartells que Barcelona es compromet amb els aturats de més de 
40 anys amb ajuts de fins a 18.000 euros per cada nou lloc de treball. 
Ara? No ho podrien haver fet una mica abans, això? Potser és una mica 
tard. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Té la paraula el portaveu del Grup del PP.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señor presidente.  
 
En primer lugar, quisiera excusar la no presencia provisional de nuestra 
portavoz debido a un problema personal.  
 
Quisiera comenzar este informe felicitando a una asociación, Societat 
Civil Catalana, asociación de carácter transversal que aglutina a 
ciudadanos de múltiples afiliaciones políticas por la concesión del premio 
Ciudadano Europeo 2014, que lo ha otorgado una institución tan 
importante como el Parlamento Europeo, por promover valores tan 
importantes como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, 
la libertad de expresión y el diálogo, gracias a la cual podemos disfrutar 
los ciudadanos de Cataluña. Felicidades.  
 
Hecho este primer inciso, quisiera agradecer al Sr. Ardanuy su informe. 
Comentarle, sin embargo, que después de cuatro años de legislatura, 
continuamos con los mismos problemas, o incluso agravados, en los 
principales temas del distrito.  
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Comencemos por el tema del turismo. Es una cuestión que debería 
haber sido una oportunidad, debería ser una oportunidad para 
Barcelona, y ustedes, con una mala gestión, han convertido el turismo 
en ciertos aspectos en un grave problema. Proliferación de apartamentos 
turísticos irregulares, incivismo, falta de inspección, rechazo vecinal. 
Parece que empiezan a ponerse las pilas, después de los sucesos que 
acaecieron en la Barceloneta el verano pasado. Y ya tenemos problemas 
añadidos con el más que previsible aumento de los problemas de 
convivencia con los vecinos con el posible establecimiento de 
alojamientos low cost en edificios de viviendas. 
 
Quisiera hablarles también del tema de la cárcel Modelo. Tampoco es 
una cuestión baladí. ¿Se llevará por fin a cabo, después de 30 años 
esperando? Si se lleva a cabo, tendrá que pagar el Ayuntamiento una 
competencia que atañe a la Generalitat, y que es su competencia. Por 
cierto, ¿qué le parece que a la segunda reunión de la Comisión la 
Generalitat ni se haya presentado?  
 
Cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar de su compromiso 
social con la vivienda pública. De nuevo, vuelven a llegar tarde con el 
acuerdo de vivienda social, con la Taula d’Entitats del Tercer Sector de 
Catalunya, para que gestionen 200 pisos vacíos para alquiler social. Este 
acuerdo debería haberse promovido hace meses. A instancias del PP se 
habilitaron las partidas presupuestarias necesarias para promover 500 
viviendas para alquiler social. Sería interesante conseguir un acuerdo de 
vivienda social más amplio. Deben recuperar para Barcelona las 298 
viviendas públicas que el Consell Comarcal del Barcelonès cedió a un 
fondo buitre, o de inversión privada, hace unos meses, tal como 
acordaron CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC, que gobiernan juntos en el Consell 
Comarcal.  
 
Hablemos ahora del turismo en los entornos de la Sagrada Familia. ¿Ya 
han pensado en la ordenación de los autocares para los meses que 
vienen, en los que se incrementa el número de turistas que nos visitan? 
Por ponerle un ejemplo.  
 
Otro tema espinoso del distrito, Germanetes. Sabemos que está en 
estado provisional y por esto no le preguntaré sobre el estado de 
dejadez de la zona, pero no puedo dejar de preguntarle por la 
degradación en los jardines de Emma, por ejemplo, y seguramente 
preguntarles cuándo piensan empezar a construir los barracones. Y 
cuándo piensa la Generalitat empezar a construir el colegio definitivo. 
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Queremos que nos expliquen, por ejemplo, cómo van las obras ―he 
dicho obras― del proyecto de Transformadors, que tendría que estar 
bastante más adelantado. A día de hoy, ni se ha comenzado.  
 
La cesión del solar adyacente al mercado del Ninot, ¿qué van a hacer 
con él? ¿Estará a punto para la inauguración del mercado?  
 
Comenta en su informe del PAD que quieren garantizar la seguridad de 
los barrios. Le recuerdo, señor regidor, que se han incrementado las 
denuncias el año pasado en el distrito. Aun así, quisiera resaltar la labor 
de la Guaria Urbana y de los Mossos d’Esquadra en este aspecto. Y 
expresar nuestro convencimiento de que en general el nivel de 
seguridad y convivencia en nuestro distrito, aunque mejorable, es 
bastante satisfactorio.  
 
Habla de impulsar la red de ejes comerciales y de mercados. Le voy a 
dar una idea desde aquí. Confeccione un plan de dinamización para el 
comercio de la zona de la Nova Esquerra de l’Eixample. Es un tema del 
que se habla desde hace tiempo en la Asociación Nova Esquerra de 
l’Eixample. Aparte que la zona se va degradando, la Nova Esquerra de 
l’Eixample se va degradando cada mes que pasa en cuanto a comercio. 
Cada día hay más locales vacíos.  
 
En cuanto a las líneas relevantes del Plan de Actuación, ¿dónde está el 
plan territorial de turismo del Eixample? Como saben, en el último 
Consell Plenari llegamos al acuerdo de ponerlo a debate, y aprobarlo 
antes de que acabara el mandato. Después nunca más se supo. ¿Cómo 
es que no han hecho nada por ejemplo para conectar la Sagrada Familia 
con el Hospital de Sant Pau? Es una propuesta de nuestro grupo que se 
aprobó hace dos años.  
 
Quisiera hablarle, por ejemplo, de la remodelación del mercado del 
Ninot. ¿Va a estar acabado el espacio público de la calle Provença para la 
inauguración? Es de aquí a un mes y medio. Si no creo mal, es para 
Sant Jordi. Gracias, regidor. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Té la paraula el portaveu del PSC.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
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En primer lloc, disculpar el portaveu del Grup del PSC. Per un tema 
professional, no ens podrà acompanyar a l’inici del Plenari. Els consellers 
treballem i tenim vida personal i vida professional a part d’estar aquí i, a 
vegades, per temes d’agenda, no podem compaginar-ho com voldríem.  
 
Intentaré fer un debat sobre l’informe del regidor de balanç de mandat. 
Jo havia plantejat una intervenció —i em costarà, tal com està anant el 
debat— en què no entrés en una discussió de jo he fet, vostè no ha fet, 
jo no he fet perquè vostè no m’ha deixat fer, i llavors és culpa seva que 
jo no ho hagi fet, etcètera. Perquè llavors entrem en un pim, pam, pum 
dialèctic i retòric que a vegades no ens entenem i tots marxem cofois a 
casa pensant que al final hem dit a l’altre grup allò que volíem dir. Sí 
que segurament alguna cosa se m’escaparà, també l’hi dic.  
 
Per fer el balanç del PAD, el regidor ha començat explicant el grau de 
compliment de tot l’Excel de les mesures. És a dir, quantes mesures 
tenim en color verd, quantes en color groc, que són les que estan en 
procés, i quantes en vermell, que són les que estan per fer, amb 
l’explicació de per què no s’han fet, per poder fer un bon informe. El que 
passa és que, com bé deia el regidor, no estem davant d’un document 
de Pla d’actuació del districte, és un document que és el pla d’intencions 
de l’equip de govern a partir del document que ens va presentar. Ara no 
reprendrem el debat, però bàsicament era un document que sortia del 
programa electoral de CiU. Per tant, valorar si l’Eixample avui en dia és 
un districte de colors o és un districte en blanc i negre, com deia en el 
punt número 4, és un tema que jo no valoraré. I el grau de compliment 
del seu projecte, és el seu projecte, i com que no és el meu, jo no ho 
puc valorar. És a dir, han fet el passeig de Gràcia, d’acord, de color verd, 
però jo potser no l’hauria fet. I si l’hagués fet, posats a gastar una 
milionada, no l’hauria fet així. Han fet la reforma de la Diagonal? Sí, però 
jo potser l’hauria fet diferent. Vostè ho deia abans, i ho ha dit la 
portaveu d’ICV-EUiA, que en el mandat passat hi havia la polèmica de si 
tramvia sí o no. És curiós que un representant de CiU digui que consulta 
és igual a polèmica. Però vaja, no entrarem ara en un debat d’altres 
àmbits. No hi va haver una polèmica, sinó que hi va haver una consulta, 
i en tot cas, el que es va plantejar no era tramvia sí o tramvia no, el que 
és clar és que el que no s’ha plantejat, i sí que s’ha acabat fent, és el 
tramvia no. El més curiós de tot és que si eixamplem una mica la 
mirada, a part del districte de l’Eixample, l’altre dia quan anava amb la 
moto i vaig veure que avui en dia una persona que surti caminant de 
plaça Molina, i vagi caminant fins a la plaça Catalunya, tota la vorera 
que trepitja, l’estrena aquest mandat. Tota. Carrer Balmes, gires per la 
Diagonal i baixes pel passeig de Gràcia. Totes les voreres s’han reformat 
en aquest darrer mandat. I potser el PP diria que la rambla Catalunya 
també gràcies al pacte de pressupostos que van fer ells a principis de 
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mandat. Doncs també. Això marca unes prioritats que no són les nostres 
prioritats. Per tant, que vostès això ho hagin fet, doncs perfecte per al 
seu informe, però per mi no té cap mèrit.  
 
No han fet, i m’alegro que no ho hagin fet, una consulta sobre els 
equipaments que hi ha d’haver al voltant de la Model, com deia el 
regidor que farien en aquest mandat, que significava bàsicament trencar 
el consens veïnal i polític que s’havia assolit en els mandats anteriors. 
No tot és dolent. Sí que han fet, i això és una cosa que reconec, i que jo 
fins i tot des del punt de vista partidista podria pensar «tant de bo que 
els vagi malament, que en podríem treure coses», però no, ha sortit bé, 
l’ordenació pel que fa a la mobilitat a la plaça de les Glòries. S’ha fet una 
molt bona feina. Ara parlo des d’un punt de vista personal, jo esperava 
que potser allò seria un caos circulatori, i realment no ho ha  estat.  
 
Si ens posem a parlar dels equipaments i del retard que porten, llavors 
ja seria un altre debat, que potser seria més pertinent. Sí que li diria que 
no es quedin només amb la foto que abans hi havia una anella i ara 
tenim un parc molt maco on no hi ha conflicte amb els cotxes, perquè la 
plaça de les Glòries és alguna cosa més que una via de mobilitat. Ha de 
ser un espai amb moltes altres coses que també s’han de prendre en 
consideració.  
 
A partir d’aquí, del tema turístic se n’ha parlat per part dels diferents 
grups. Uns diran que estem gaudint d’un excés de turisme, els altres 
diran que l’estem patint, jo no vull entrar en un joc d’etiquetes, però sí 
que és evident que hi ha un flux turístic que s’està incorporant a la 
ciutat, i que d’una manera o altra l’hem d’abordar. I l’hem d’abordar per 
aclarir quina ciutat volem. A partir d’aquí, definir clarament quin és el 
nostre model i quins són els nostres objectius, i després, definir les 
accions. Si entrem només a valorar les accions i no ens plantegem el 
model, potser podem patir. Durant el Plenari d’avui parlarem del tema 
de l’ampliació de l’hotel al Deutsche Bank, del tema de la Sagrada 
Família, perquè hi ha una proposició que hem portat des del PSC per 
abordar el tema, i també hi ha diferents plantejaments per part d’ICV-
EUiA. Per tant, ja n’anirem parlant.  
 
A l’hora de fer valoració purament del PAD, i si ho volguéssim fer punt 
per punt, vostè em podria dir, i tindria raó, «finalment em sorprèn que 
el PSC digui que no hi ha un PAD, quan es va aprovar el PAM amb 
l’abstenció del PSC, i a partir del qual ha sortit aquest document del qual 
parlem avui». Llavors jo diria, «d’acord, anem a veure quines mesures 
van permetre que aquest PAD s’aprovés, i veure, en tot cas, si jo des del 
meu grup puc valorar el grau de compliment d’aquest PAD». Polítiques 
de foment de l’ocupació? No es va complir. En tot cas, l’últim any han fet 
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un compromís de la formació de persones en atur, però poca cosa més 
durant l’any. Potenciar la recerca? Res. Escoles bressol? Ja ho hem vist, 
fum. Pla d’ensenyaments artístics? Res. Estratègia de 20x25 del pla de 
barris? Un pla que és un recull de coses que ja es feien. Cap barceloní 
sense llar? Alguna mínima actuació en temes d’habitatge. I així 
seguiríem.  
 
Llavors, és clar, quan un arriba a principi de mandat i diu «no és el meu 
model, però tampoc entrarem en aquest debat de bloquejar les 
inversions, de fer que no es faci res, o de dir que no estem en contra de 
les coses que es fan», sí que des del nostre punt de vista posem una 
sèrie de mesures que considerem importants, per també defensar el 
nostre model de ciutat i del districte, i a partir d’aquí, que el districte no 
quedi parat. Vostès en això no s’hi han posat, al final el que han volgut 
fer és una molt bona agenda mediàtica, unes molt bones rodes de 
premsa a la Sagrada Família, on es diu un pacte, i després els veïns et 
diuen «jo tinc una reunió la setmana que ve, però no sé ben bé què diré, 
perquè el regidor acaba de declarar a la premsa que està d’acord amb 
mi». Perquè és clar, més enllà de la frase «estem d’acord que no estem 
d’acord», home, crec que podríem fer un pas més endavant. Amb 
aquesta frase i entre l’altra frase «entre tots ho farem tots, estem 
dialogant, i entre tots dialogarem», home, a dos mesos de les eleccions 
potser que fem pas més. Està bé dialogar, no serà pas el representant 
del PSC qui parli malament sobre la paraula diàleg, però el diàleg no és 
un fi en si mateix, el diàleg ha de portar a una sèrie de conclusions, a 
una sèrie de decisions i a una sèrie d’actuacions. No ens podem 
permetre no fer-ho. En el cas de la Sagrada Família, el tema dels 
autocars ens tira a sobre, i a la proposició en parlarem, i durant les 
eleccions és un tema que estarà sobre la taula.  
 
Del tema de les inversions, aquest és un debat que jo he procurat tenir 
fins i tot amb gent del meu partit. Els polítics fem molt cofoisme, a 
vegades, amb les xifres. Diem «com està aquest tema?», «hem invertit 
tant». O «ja, però com està aquest tema?», «hem augmentat un 10% el 
que es feia abans», «però com està?», «però és que hem invertit tant». 
Però al final, com està? Jo el que veig pel que fa a la repercussió que 
puguin tenir aquestes inversions és que avui en dia ens trobem que per 
molt que el regidor digui que s’estan ampliant les inversions, els Serveis 
Socials deriven la gent que té problemes d’accés als aliments a les 
entitats. Ja no és fer la crítica al regidor o a l’equip de govern, però és 
una reflexió que ens hauríem de fer tot. El que seria normal seria que les 
entitats rebessin els veïns que poden tenir una dificultat i que els 
derivessin a l’Administració, que és la que dóna aixopluc i la que pot 
donar serveis a aquestes persones. Avui en dia ens trobem que això és 
al revés, que Serveis Socials no pot assumir molta de la demanda que té 
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i la deriva vers les entitats. Les entitats, lògicament, amb la bona feina 
que fan, el que fan és donar resposta. Tenim un problema quan és així. 
 
Jo crec que el balanç d’aquests quatre anys no és encoratjador. No és 
una visió catastrofista del districte, ni de la ciutat. El districte no està 
deprimit, ni la ciutat està deprimida, ni el districte està trist, ni el 
districte està deprimit, ni estem apagats, ni res d’això. Jo crec que el 
districte és un districte amb molt de potencial, és un districte que està 
viu, que està alegre, i que està il·lusionat. A nosaltres ens hauria 
agradat que vostès haguessin posat alguna cosa més, que els òrgans de 
participació s’haguessin convocat per un tema d’interès, que no semblés 
un compromís administratiu la convocatòria dels consells sectorials o 
dels consells de barri o dels diferents òrgans de participació. Per cert, 
encara estem esperant que ens diguin quina és la seva gran millora 
quant a la reforma dels òrgans de participació, perquè durant aquests 
quatre anys no l’hem vist. O aquests dos mesos s’hi posen per fer 
alguna cosa, o no veurem res més. La convocatòria d’eleccions no 
compta com a mesura de millora de participació.  
 
I una prova la veurem en el Plenari d’avui. Avui portem, si no 
m’equivoco, vuit plans urbanístics. Jo crec que avui en fem més que en 
tot el mandat. Jo tinc la sensació de quan estava estudiant el batxillerat, 
de dir «el diumenge a última hora em poso a estudiar, que potser demà 
em suspenen». Potser el tràmit el superava, però ara potser ja ni 
recordo el que vaig estudiar. Això d’haver estat durant quatre anys fent 
la viu-viu i ara haver de córrer, potser és un reflex del que ens ha passat 
durant aquests quatre anys.  
 
Si hi hagués un segon torn, ja seguiria. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Molt bé. 
 
Ara contesta el regidor.  
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Telegràficament. Començo pel final.  
 
Serveis Socials: no és que l’Ajuntament no pugui arribar a les persones i 
que necessitem que algú ens ajudi per arribar-hi, no, és que treballem 
de manera diferent. Abans l’Ajuntament treballava sol en temes socials, 
ara treballem en col·laboració amb les entitats. El concepte col·laboració 
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no és «ens vénen a ajudar», no, és que no tanquem la porta a ningú. 
Abans era una mica diferent. Ara treballem de costat, no un al davant 
marcant el ritme de l’altre. Per tant, treballem junts. I quant al 
pressupost, funcionen millor els serveis socials així, entre altres coses 
perquè tenim més recursos disponibles, un 40% més de recursos en 
serveis socials en aquest mandat. Més que l’anterior, que era molt 
d’esquerres i molt progressista i molt el que vulguis, però nosaltres hem 
destinat un 40% més de recursos en serveis socials. Hi ha hagut molta 
més gent atesa. És veritat, és necessari, i hem fet atencions al 100% en 
beques menjador, i atencions al 100% en tots els àmbits de pobresa 
amb exclusió. Per tant, estem plantejant-ho d’una manera una mica 
diferent. És veritat, amb més pressupost, i no només això, també amb 
acció, col·laboració, treball conjunt. Ho fem junts. No és que 
l’Ajuntament estigui a dalt i la resta a sota, sinó que estem de costat, 
desenvolupant-ho junts.  
 
Després, sobre el tema de la Sagrada Família, escolteu, quan tu fas una 
reunió, quan prepares una reunió, quan la treballes amb els veïns, quan 
els expliques unes mesures i quan la resposta és «em sembla bé, o 
bàsicament no hi ha una altra alternativa», i no hi ha una oposició 
frontal, bàsicament és posar uns punts a l’entorn de la Sagrada Família 
per distribuir millor el turisme, impulsar les mesures que el Temple 
desenvolupa per poder-ho fer millor, per poder interioritzar les cues. 
Quan tu planteges una sèrie de mesures i la contrapart és «parlem del 
Niza», d’acord, però les mesures aquestes estan bé o no està bé? No 
parlo del twitter, del que ha dit algú o algú altre, no, parlo de l’acta. Es 
presenten unes mesures, es pregunta, es planteja, es demana que els 
sembla, als veïns, i la seva resposta és «d’acord, però volem parlar del 
Niza». Doncs molt bé, parlem del Niza, però quan toqui, el dijous. 
Parlarem del Niza i de moltes mes coses, perquè al final no és una 
qüestió només d’arreglar el món, és qüestió d’ajudar els veïns de la 
Sagrada Família de veritat i per tant de plantejar mesures.  
 
No és una qüestió de l’últim dia, perquè des del primer dia nosaltres 
hem plantat cara en aquest tema, des del primer dia hem buscat 
solucions, des del primer dia hem treballat amb els veïns, no només 
l’Associació de Veïns, per intentar solucionar el problema. Quan hi va 
haver un problema amb els autobusos turístics en el carrer Sicília, a 
l’associació de veïns li semblava bé, però nosaltres vam parlar amb els 
veïns d’aquell entorn, no només amb l’Associació de Veïns 
exclusivament, i vam moure els autobusos turístics. Aquest és un 
exemple. No és que anem de cara a les eleccions, no, perquè estem 
treballant des del primer dia i no és oportunisme. Des del 2011, i el 
2012 estàvem donant la cara. Per tant, sobre el tema de la Sagrada 
Família, no ho sé, doncs no serà pacte, però si més no vam comunicar-
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ho, vam explicar-ho, i la contrapart va ser «d’acord, parlem del Niza». 
Doncs molt bé. «Però la resta us sembla bé o no us sembla bé?». Entenc 
que sí. No és pacte, simplement els ho hem comunicat... És a dir, ho 
hem fet nosaltres, només? Els veïns no tenen res a veure amb les 
mesures que desenvoluparem els pròxims dies, que espero que millorin 
l’entorn? És peculiar el concepte de pacte, quan estens la mà per 
col·laborar junts... Suposo que el dijous en tornarem a parlar, i les 
vegades que convinguin.  
 
Plaça Molina, Diagonal, Balmes, una part de Balmes no és autoria 
nostra.  
 
(Parla algú sense micròfon) 
 
Sí que has dit Balmes. Doncs no ho he entès bé.  
 
També Cotxeres-Borbó a Nou Barris, també Trinitat Nova, Bon Pastor, 
això no entraria dins d’aquest recorregut. Són altres zones de la ciutat 
on s’estan fent intervencions molt rellevants i que no estan en aquesta 
zona, on es pot anar caminant. Es poden fer altres coses també molt 
importants a Ciutat Meridiana, etcètera.  
 
Parlant d’altres temes, sobre el tema de la vida familiar i laboral, i 
plenaris del districte, també ens passa el mateix amb els consells de 
barri. Acabarem avui a no sé quina hora, no crec que canviï molt 
l’aspecte de la sala, fins i tot s’anirà reduint amb el temps, no 
s’incrementarà amb tota la gent que suposadament hauria de venir 
després de tancar el seu comerç. En tot cas, estem a disposició del teixit 
comercial a través dels seus representants, a través dels seus 
dinamitzadors, a través també dels grups de treball de les comissions 
que fem per temes concrets, i també genèrics. Comencem a plantejar 
també una visió de canvis d’horaris. Ja sé que el tema laboral ens marca 
a tots, però de mica en mica haurem d’anar canviant això, perquè 
tothom tenim família i, per tant, és una qüestió d’anar veient com es pot 
compaginar això. Aquest és un debat que és molt complex d’impulsar, 
però tots plegats hem de fer una reflexió sobre això, i no ho arreglarem 
posant-ho a les 18.30 h, també és veritat. Però si més no, hem d’anar 
avançant cap aquí. Hem d’intentar veure com ho podem impulsar.  
 
Sobre l’avinguda Mistral, d’acord. A l’avinguda Mistral estem intentant 
treballar amb els veïns, no parlaré de «pacte», perquè si no, algú pot 
sentir-se ofès. Si més no, treballem conjuntament, posem damunt de la 
taula mesures, i intentem veure, desenvolupant junts una sèrie de 
mesures, per millorar l’entorn de l’avinguda Mistral. En aquest sentit, 
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també com a Ajuntament, tots plegats, ens hem d’apuntar l’autoria 
d’això i el compromís de tots plegats perquè això pugui funcionar.  
 
A ICV-EUiA, molt telegràficament, perquè el president ja em mira 
malament, i no m’agradaria quedar malament en aquest últim Plenari. 
Superilles, és veritat: l’autoria, la paternitat i la maternitat és d’ICV-
EUiA, res a dir, al contrari. Nosaltres, en aquest sentit, vam recollir això 
en el Programa d’actuació, ho estem impulsant, i estem buscant la 
complicitat per desenvolupar-ho. És el paradigma dels pròxims anys i 
hem de veure com sumem molta més gent en aquests processos.  
 
Un banc cada 200 metres en el districte de l’Eixample, aquest és 
l’objectiu. No és que s’hagin tret bancs. La portaveu d’ICV-EUiA parlava 
d’aquesta visió simbòlica. En tot cas, s’ha incrementat el nombre de 
bancs a tot el districte, i el seu manteniment. La veritat és aquesta.  
 
Quant als processos de participació, a l’avinguda Paral·lel estem fent un 
procés de participació, no sé si ho coneixeu, però estem fent un procés 
de participació a l’avinguda Paral·lel, no per l’obra, sinó sobre l’ús de 
l’espai posteriorment a l’obra. Per tant, en aquest sentit, els informo que 
ja està obert aquest procés de participació i que ja s’està portant a 
terme amb aquells que han expressat l’interès de poder-ho fer.  
 
Sobre el turisme, algú ha dit que era elitista. No, jo crec que el turisme 
és un sector rellevant de la nostra economia, 100.000 treballadors en 
aquest sector, 12% del PIB de la ciutat. No som un monocultiu, crec que 
tenim una economia prou diversificada, però és important. Per tant, tots 
aquells que parlen i projecten Barcelona com una Barcelona tancada en 
si mateixa i no oberta al món, s’estan equivocant, s’estan equivocant 
perquè ens coarten molt creixements que han de ser sostenibles i 
equilibrats. No hem de buscar l’enfrontament, sinó la col·laboració, però 
ens coarta la visió que en aquests moments té Barcelona arreu del món. 
I si m’ho permeteu, sobre la reflexió que algun futur líder d’aquest 
Ajuntament planteja en els mitjans de comunicació, tancar-se en si 
mateixa és el pitjor error que pot tenir Barcelona en aquests moments. 
Hem d’obrir-nos, hem de continuar obrint-nos. El posicionament de 
Barcelona és únic, en aquests moments. Per tant, buscant aquest 
equilibri, buscant aquest creixement comú, i que no vagi l’un contra 
l’altre, però no tancant-nos les portes. Mai en la història Barcelona havia 
estat tan ben posicionada en el món i tan ben visualitzada arreu del món 
com ara. Per tant, aprofitem-ho, ens hem de sentir orgullosos d’això.  
 
Sobre les escoles bressol, diuen que no s’ha fet cap escola. N’estem 
fent, una en aquest districte. D’instituts, comença el setembre un tema 
que és prou complicat i que no havia passat mai, que és alinear els tres 
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instituts públics —el nou i els dos que hi ha a l’entorn de l’Esquerra de 
l’Eixample— per treballar junts. Això no havia passat mai. Evidentment, 
no és una construcció física, però sí que és important a l’hora de donar 
oferta pública a la secundària. I d’escoles bressol, en vam posar en 
funcionament 23 en aquest mandat. Fetes i dissenyades per vostès, però 
nosaltres les hem posat en funcionament, hem contractat els 
treballadors des del primer dia. Posar-les en funcionament vol dir pagar-
les, i posar-les en funcionament vol dir donar servei. Són gairebé 2.000 
places noves. En el districte és veritat que hem augmentat places pel 
tema de les ràtios dels grups, i tenim dos projectes, que és Germanetes, 
que està ja en licitació, i la de Tres Tombs, que està en projecte 
executiu, i ho he explicitat abans. I l’escola d’adults, no oblidem aquest 
tema. L’escola d’adults no estava en cap planificació, és més, estava 
previst tancar-la o traslladar-la, com es vulgui dir.  
 
I finalment, al PP, una menció important sobre la seguretat. Jo crec que 
és important no només la percepció sinó la realitat. En la percepció jo 
crec que tenim una evolució, una evolució positiva. I la realitat és més o 
menys denúncies, depèn del moment, depèn de l’època de l’any. La 
col·laboració entre els dos cossos és una novetat que hem tingut en 
aquest mandat. No era tan obvi ni tan fàcil en altres moments. Per tant, 
ens hem de felicitar que treballin junts a l’hora d’actuar. Això dóna més 
tranquil·litat i més visualització als barris per part dels nostres veïns i 
veïnes de la percepció de la seguretat, de la visualització dels cossos de 
seguretat, i alhora, a la llarga, implica molt més la participació de 
tothom per intentar atacar els temes d’incivisme i de delinqüència. Per 
tant, no hem d’abaixar la guàrdia.  
 
Respecte al tema del comerç, és un tema que jo crec que és rellevant. 
És a dir, és una part important de l’economia del nostre districte, però és 
que a més fa barri, fa comunitat. Per tant, prenc nota del tema de 
l’Esquerra de l’Eixample. S’han fet i s’estan fent coses molt interessants 
amb totes les entitats comercials, i amb les de l’Esquerra de l’Eixample 
especialment, i crec que aquesta col·laboració es visualitzarà 
segurament d’aquí a uns quants anys, però treballar junts en aquest 
tema ens beneficia a tots. En aquest sentit, també recullo aquesta idea 
força.  
 
Sobre el Pla de turisme, està en redacció, després de la feina feta. Com 
que és un tema que depassa mandats, com el Pla de cultura, és una 
documentació i una informació que estarà a l’abast de tothom en un 
breu espai de temps.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
La portaveu d’UpB té un minut. Sigui telegràfica. Havia esgotat amb 
escreix el seu temps, i li deixo un minut per si vol contestar alguna cosa. 
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Vull contestar al regidor. Li vull dir que a mi em sembla bé que digui que 
té dues escoles bressol previstes i que ja estan en licitació, però és que 
han passat quatre anys. Vostè fa quatre anys que governa. Governen i 
no han solucionat, con li deia abans, el tema de la falta de places 
d’escola bressol, i vostè ara fa un moment parlava, efectivament, de 
conciliar els horaris familiars i laborals, i que per això els òrgans de 
participació intenten fer-los més aviat, però la primera cosa que s’ha de 
fer perquè una dona pugui treballar i pugui exercir la seva professió, és 
facilitar-li les coses i que hi hagi escoltes bressol. I al districte de 
l’Eixample no ens podem sentir gens orgullosos.  
 
Vostè acaba de comentar que hi ha un 40% més de pressupost en 
serveis socials. A nosaltres, com a grup, ens van acceptar onze 
propostes en el PAD que no es va acabar votant favorablement, i una de 
les propostes que fèiem era que s’ampliés la xarxa de menjadors socials 
del districte. N’han obert només un, en quatre anys, tot i que vostè diu 
que tenien un 40% més de recursos que l’anterior Govern.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, ha esgotat el seu temps.  
 
Sra. Giralt.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Gràcies. Quants minuts tinc?  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
En té dos. N’ha esgotat 13. La Sra. Capdevila n’ha esgotat 19, i ja li he 
deixat més temps. No explicaré més, perquè si no esgoto jo el seu 
temps. 
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Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Només una cosa que volia fer palès. La nostra felicitació al fet que el 
projecte Xeix opti a tenir un premi a la Comissió Europea, jo crec que és 
un projecte fantàstic. Tant el Districte com les entitats que hi han 
treballat s’ho mereixen.  
 
Una altra cosa, això que a partir d’ara Barcelona o el Govern de 
Barcelona treballa amb les entitats i abans no ho feia, ho sento, però a 
l’època en què la regidoria la portava ICV-EUiA vam fer l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva i estic segura que també segueix treballant 
aquest aspecte. És a dir, ja fa temps que treballem amb les entitats, i 
feliçment.  
 
És veritat que en el tema de la Sagrada Família segurament s’estan 
duent a terme acords i pactes, però ara a corre-cuita, fa temps que 
s’haurien d’haver fet. Nosaltres voldríem que treballessin per un turisme 
responsable. És veritat que dóna lloc a milers de treballadors i 
treballadores, però hauríem de vigilar que no fos en precari. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Portaveu del PP.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, presidente.  
 
Comentar al Sr. Ardanuy, por un lado, lo que ha dicho del turismo, no 
debemos cerrarnos, hemos de abrirnos. Es una oportunidad, pero saben 
que en ciertos aspectos esta legislatura ha sido, si no nefasta, bastante 
mala. En el tema de los apartamentos turísticos, sobre todo, no ha 
habido una buena gestión en este sentido, aunque vemos que empiezan 
a corregirlo.  
 
En el tema del comercio, en la Nova Esquerra de l’Eixample, sí que da la 
sensación, a hores d’ara, de que no se ha sabido implementar un plan 
para que el comercio diera el impulso que necesita la zona. Cada vez 
hay más locales vacíos. Es una zona que poco a poco comercialmente sí 
que se está degradando. Por lo menos no da la sensación de que lo que 
se ha hecho haya podido tener su efecto.  
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Quería recalcarle el tema de Transformadors. Lleva un retraso enorme. 
Se aprobó hace mucho tiempo y lleva un retraso enorme. 
 
Comentarle el tema del parc de neteja, en Joan Miró, que no se ha 
empezado, por ejemplo. O la solución a la illa d’equipaments, de 
Londres-Villarroel. Ya tenía que estar hecha.  
 
Y por último, sobre el tema de las viviendas sociales, comentarle que no 
se han hecho. Hay solares vacíos y van muy retrasados, sobre todo en 
Germanetes, por ejemplo.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Portaveu del PSC, Sr. Sanchís. 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC):  
 
Gràcies, president.  
 
El fet de col·laborar no ha de significar la cessió de les funcions. És a dir, 
vostè diu que ara col·laboren, i que abans no, perquè abans només hi 
havia els Serveis Socials i abans no hi havia ningú més. Home, jo crec 
que abans del 2011 hi havia molta gent que ajudava molta gent 
necessitada. Les entitats d’ajuda pel tema d’aliments o per altres 
recursos més bàsics, no van començar a proliferar el 2011, ja n’hi havia 
abans. Jo no dic que no hi col·laborin, sí que li que abans també hi 
col·laboràvem. Vostè diu que no està un sobre l’altre, i que estan de 
costat, doncs no, posin-se al davant, l’Administració ha de liderar-ho. 
Vostès han de liderar-ho, no podem donar el mateix grau de 
responsabilitat o el mateix grau d’exigència a una entitat formada per 
voluntaris que estan fent el que bonament poden que a l’Administració 
pública. És a dir, evidentment que s’ha de col·laborar, però no podem 
recolzar-nos en el voluntariat per no fer el que com a Administració hem 
de fer.  
 
I sobre la Sagrada Família, després en parlarem. Jo crec que hi ha punts 
en els quals podem estar d’acord. No s’ha fet res? Evidentment que sí, 
s’han fet mesures, però crec que se’n poden fer més i que hem d’estar a 
l’aguait perquè se’n facin més.  
 
El tema de la valoració de les notícies, jo quan vull parlar amb els veïns 
de la Sagrada Família, perquè sóc del barri i m’arriba la revista, jo vaig a 
la font primària, jo parlo amb la gent de l’Associació de Veïns, llegeixo la 
premsa, i a la premsa et diuen «totalment insuficients», i diuen «han 
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negat que s’hagin pactat aquestes mesures amb els veïns». Això ho 
diuen ells. En tota reunió hi pot haver diferents punts de vista, però que 
són insuficients és una prova evident. I no poso el Niza a l’equació. Sí 
que són insuficients, i s’ha de seguir treballant. A partir d’aquí, posem-
nos-hi, perquè potser ens estem adormint. Gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Molt bé.  
 
Donarem per finalitzat aquest debat. Passaríem a la part decisòria. 
Tenim bastants planejaments urbanístics.  
 
Per part del Govern, qui els defensarà? Sr. Rodríguez, endavant.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Atès que en tenim vuit per aprovar i que han estat explicats en comissió 
consultiva i després en una Junta de Portaveus extraordinària que vam 
fer, jo no explicaré res d’entrada, però si els portaveus tenen alguna 
pregunta a fer abans de posicionar-se, intentaré respondre a l’altre torn. 
I si no, ens posicionem i ja està.  
 
El primer és la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit 
discontinu de les finques situades al carrer Sepúlveda, números 50-52, 
Gran Via de Les Corts Catalanes, números 657B, i Consell de Cent, 
número 148. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
És la de l’edifici de La Favorita?  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Sí.  
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Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Hi votem a favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Gómez. 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
En aquest cas, nosaltres valorem positivament aquest esforç que es fa 
per mantenir aquest edifici, que és un edifici singular, però tot el 
projecte recull una sèrie d’intercanvis d’equipaments per zona verda i en 
un districte com el nostre, tant construït, cada metre de zona verda és 
molt valuós. Nosaltres no acabem de veure si aquestes compensacions 
són del tot correctes. Per tant, hem demanat informe de Patrimoni a 
l’Ajuntament per veure si realment aquests càlculs són acurats. Fins que 
no tinguem aquest informe, ens abstindrem.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PP, Sr. Muñoz.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyor president. 
 
Nosaltres, com que està en exposició pública i volem saber les 
al·legacions que es faran, ens abstindrem, també. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
A favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Queda informat favorablement.  
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Següent planejament, Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
El segon planejament és la modificació puntual del Pla general 
metropolità per a la transformació de terrenys edificables en dotacions 
públiques al carrer Bailèn, 70-72, l’antic Taller Masriera, de terrenys 
edificables en dotacions privades al carrer de Verntallat, 44, dels Lluïsos 
de Gràcia, i per a la reordenació de l’edifici de passeig de Gràcia, número 
111, i millora del seu entorn urbà, aprovada inicialment per la Comissió 
d’Hàbitat Urbà.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Valorem positivament els guanys, tant per a l’entitat dels Lluïsos de 
Gràcia, com per a l’Eixample, per la cessió d’edificis i la qualificació 
d’equipament, però discrepem de la proposta formal de l’edifici, ja que 
no estem d’acord en la proposta d’edificabilitat, l’impacte de mobilitat, el 
tractament del patrimoni arquitectònic i la relació a l’alça respecte a 
l’edifici del carrer Balmes amb Diagonal. També discrepem de les 
solucions adoptades per equilibris d’edificabilitat, així com de la 
compensació de zona verda. Per tant, farem una abstenció.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA. 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
En aquest Plenari, en què hi ha vuit planejaments, alguns d’ells són de 
grans empreses o de grans sectors econòmics, i segurament tenen 
pressa i volen portar-los abans que acabi aquesta legislatura i canviï el 
Govern de la ciutat, per por a no trobar-se amb un Govern tan favorable 
als seus interessos. Aquest és un exemple claríssim, el que ens 
presenten. Són tota una sèrie d’intercanvis urbanístics per poder 
construir una torre de 98 metres on ara hi ha el Deutsche Bank als 
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Jardinets de Gràcia. Una torre de 98 metres en el centre de la ciutat, en 
el casc urbà, l’última que es va construir va ser en el mandat de 
Porcioles. Des de Porcioles no s’ha tornat a fer una aberració urbanística 
d’aquest tipus. Amb Porcioles es va construir la torre del Banc Atlàntic, 
la torre de Colon, o l’edifici Novíssim, que després els governs 
d’esquerres van desmuntar parcialment. Entenem que és un urbanisme 
totalment contrari a les necessitats de la ciutat, a les necessitats del 
districte, que és totalment favorable al promotor. En el mateix document 
es recull que això comporta uns guanys de 36 milions d’euros, quan la 
ciutat tindrà un retorn que no arriba als 5 milions d’euros. I no fa res 
més que convertir aquesta zona en un pol més de turisme. Construir un 
gran hotel de 98 metres a la Vila de Gràcia no té cap sentit. Per tant, el 
nostre posicionament és un rotund no a aquest planejament.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PP, Sr. Muñoz. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyor president.  
 
A favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC, Sr. Sanchís. 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Si m’ho permeten, ens estendrem en aquest punt, perquè sí que és cert 
que es va explicar a les comissions consultives i a la Junta de Portaveus, 
però a la Junta de Portaveus només hi ha portaveus, i a les consultives 
diria que només hi havia consellers. És pe posar en consideració això.  
 
En aquest planejament, el guany per a la ciutat pel que fa a la titularitat 
de l’Ajuntament, només n’hi ha un, que és l’edifici del Taller Masriera. 
Després més endavant ja veurem què s’hi podrà fer, allà. Això serà un 
debat que tindrem, i no tinc gaire clar a dia d’avui quin equipament hi 
podrem fer. En tot cas, ja tindrem temps a debatre-ho. El segon guany, 
per als Lluïsos de Gràcia, podríem dir que sí, que indirectament és un 
guany per a la ciutat. No és un guany per a la ciutat pel que fa a la 
titularitat, però sí que indirectament, com que és per a una entitat d’un 
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reconegut prestigi, i d’interès per a tots els barcelonins, l’interès hi és. El 
que no veiem clar és haver de fer tota aquesta modificació quan hi ha 
altres edificis de Barcelona que ja tenen previst fer un hotel, doncs fer 
una modificació per pujar 21 metres més. Recordo que ens va mostrar 
un dibuix una mica [01:45:15 ?], perquè posava que això serien 70 
metres, i això altre 90. Home, l’increment serà una mica més, però 
fomenta el tema del qual vam estar parlant. És fomentar un monocultiu 
del turisme i per un model de ciutat que no veiem per enlloc. I tenim la 
mateixa sensació que deia el company d’ICV-EUiA amb altres els 
planejaments que ara sembla que els corri pressa abans que això es 
pugui perdre. Hi votarem en contra.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Molt bé. 
 
Si es vol explicar, Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Jo ja intuïa que aquest seria el debat més polèmic i aprofitaré per 
explicar-ho una mica més als presents que, com deia el Sr. Sanchís, no 
eren a la comissió consultiva.  
 
Es tracta d’una modificació del PGM que el que fa és agrupar el sostre 
edificable potencialment a Bailèn 70, que és l’antic Taller dels Masriera, i 
el sostre potencialment edificable a un edifici de Lluïsos de Gràcia i 
passar-ho a passeig de Gràcia 111, que és la torre del Deutsche Bank de 
passeig de Gràcia amb Diagonal. 
 
La situació de partida d’aquest planejament és que la torre del passeig 
de Gràcia del Deutsche Bank està fora d’ordenació. Això, com deia el 
conseller Gómez, constitueix una excepció, perquè en efecte hi havia 
moltes torres d’aquestes edificades en altres temps passats, que amb el 
PGM del 1976 es van legalitzar. Se’ls va posar una clau 18 i va quedar 
amb una clau de volumetria específica i estan legalitzades. En aquest 
cas, això no va ser així, i es manté en clau 12, que és una clau de casc 
antic, de Vila de Gràcia.  
 
Per tant, el que fa aquest planejament és legalitzar aquesta torre, igual 
que s’havia fet amb les altres que hi ha a la Diagonal, la del Banc 
Atlàntic ―actualment el Banc Sabadell―, és a dir, legalitzar això i 
agrupar les potencials edificacions dels altres edificis allà.  
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Guanys per a la ciutat? Respecte als comentaris del Sr. Sanchís. Ell deia 
«només guanyem el Taller dels Masriera». És una visió... És que 
guanyem més coses, com a ciutat. Guanyem l’edifici, guanyem 10 
milions d’euros, i guanyem tot l’interior d’illa verd que es farà a l’interior. 
És a dir, es comprometen a executar l’interior d’illa els promotors, és a 
dir, guanyarem un interior d’illa a cost zero per a la ciutat, més els 10 
milions d’euros, més l’edifici que està catalogat com a historicoartístic de 
la ciutat. Per tant, el guany és el que és. Pel que fa als Lluïsos de Gràcia, 
també és un guany evident, a part de la compensació econòmica que 
obtenen, el fet que el seu edifici passi a ser catalogat d’equipament, que 
actualment no ho és, i que els permet fer-lo entrar en joc en un 
plantejament que volen fer ells més general del que són els Lluïsos de 
Gràcia. És a dir, poden fer un plantejament més ampli a l’hora de fer el 
futur de l’entitat si compten amb aquests metres qualificats com a 
equipament.  
 
Un comentari una mica menor del que deia el conseller Sanchís, del 
dibuix que vam estar comentant certament a la consultiva. Allò va ser 
un error meu. Efectivament, els vaig mostrar un dibuix on es veia 
l’edifici tal com és i el guany que tenia en alçada, i el conseller Sanchís 
em va dir que era una trampa perquè no era proporcional. Aquell dibuix 
estava malament perquè el que es veia era l’edifici i el gàlib de la planta 
d’instal·lacions.  
 
I finalment, per acabar, un dubte que em ve ara. No sé si la Torre 
Agbar, que diria que està a la Diagonal, es va edificar en temps del 
Porcioles o en un mandat anterior. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Vol afegir alguna cosa més, Sra. Capdevila? 
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Sí. Jo volia afegir que nosaltres, justament perquè valorem el que ara 
apuntava el conseller, que hi ha dos guanys per a la ciutat, tant per a 
l’entitat Lluïsos de Gràcia com pel Taller dels Masriera al nostre districte, 
ens hem abstingut en comptes de votar-hi en contra. Si no, 
efectivament, hauríem votat en contra del projecte.  
 
De totes maneres, hi hauria d’haver el compromís per part de 
l’Ajuntament de Barcelona perquè el Taller dels Masriera no es deixi 
perdre, com va passar amb la Casa Burés, i que s’hi facin realment uns 
equipaments per al barri de la Dreta de l’Eixample.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Gómez. 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
La Torre Agbar no està construïda en el centre històric de la ciutat, ni 
molt menys en un espai qualificat de vila, com seria la Vila de Gràcia.  
 
Realment, aquest Plenari és segurament l’últim Plenari per a molts de 
nosaltres, consellers i conselleres, i jo demanaria als consellers i 
conselleres de CiU que pensessin quin ha de ser el seu vot, perquè 
després, quan passegin pel passeig de Gràcia i vegin allà al fons aquella 
torre de 98 metres, pensaran que aquest va ser l’últim planejament 
important que vostès van votar favorablement.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PP, alguna cosa més? 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Res a dir.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Sanchís. 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Li exposem un motiu pel qual votem en contra, més enllà de l’aberració 
urbanística que representa. Si sumem el valor del sostre que han de 
comprar els inversors, 8 milions d’euros més o menys, més l’import que 
han de pagar els promotors per tramitar la modificació del Pla general, 
10 milions més o menys, comptant que la finca, segons els seus càlculs, 
val uns 13 milions, saben que els inversors han de fer una inversió d’uns 
31 milions d’euros. El que obtenen a canvi és una inversió d’uns 58 
milions d’euros. Podem discutir què hi guanya la ciutat, però que hi ha 
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algú que hi guanya molt, i que és aberrant el que guanya, també. És 
una vergonya i, per tant, hi votarem en contra.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Queda informat favorablement.  
 
Passem al següent planejament. Sr. Rodríguez, endavant.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Els dos següents planejaments els podríem agrupar. Són els dos 
planejaments que el que fan és adaptar el planejament als projectes 
executius dels dos blocs d’habitatge i escola bressol, i habitatge i espai 
de gent gran, que s’han de construir respectivament a Germanetes. Un 
és al carrer Borrell i l’altre és al carrer Viladomat.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Votarem a favor de tots dos.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Gómez.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
En aquest cas són modificacions menors. Hi votarem a favor, però 
només volem fer una petita apreciació. Considerem que en aquest espai 
hi ha interlocutors vàlids i potents, com l’Assemblea de l’Esquerra de 
l’Eixample, l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample i Recreant 
Cruïlles i, per tant, seria interessant que es tinguessin en compte les 
seves opinions i les seves valoracions en aquests processos. Que se’ls 
reconegui com a interlocutors.  
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En qualsevol cas, considerem que aquest habitatge dotacional és 
necessari i que aquestes modificacions són menors. No tinc res més a 
dir.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Muñoz. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyor president.  
 
Nosaltres hi votarem a favor, malgrat el gran retard que porta el 
projecte.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Sanchís... no?, la Marta.  
 
Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC): 
 
Nosaltres hi votarem també a favor. L’apreciació era la mateixa que el 
conseller d’ICV-EUiA. Sembla que anem decidint coses a trossos, com si 
haguéssim trossejat un planejament que era global, que incloïa tots els 
equipaments. Ens agradaria que quedés garantit que es farà tot. Però hi 
votarem a favor. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Doncs queda informat favorablement.  
 
Els següents planejaments també els vol agrupar? Jo crec que sí. 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Es poden agrupar. Són dos planejaments que són plans especials 
urbanístics que estan requerits quan s’implanten superfícies comercials 
de més de 2.500 m². Un és l’ampliació del Zara de la Gran Via amb 
passeig de Gràcia, i l’altre és a la vorera de davant, la marca H&M. 
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila 
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Nosaltres és evident que per filosofia votaríem en contra d’aquest 
projecte. Entenem que tant una botiga com l’altra ja són prou grans. 
Això simplement és aplicar una llei, i s’ha de fer aquest planejament 
perquè la botiga té més de 2.500 m², per tant, no hi votarem en contra, 
però ens abstindrem en els dos punts, en el punt de l’H&M i en el de 
Zara.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Gómez. 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Aquests dos projectes són dos projectes que aconsegueixen que el 
centre de la ciutat es torni clònic. A vegades això des de CiU ho 
critiquen, diuen que el comerç de ciutat hauria de mantenir la seva 
personalitat, haurien d’evitar els clons de ciutat, que quan veiem les 
botigues del passeig de Gràcia podríem estar en qualsevol altra ciutat 
europea, perquè a poc a poc van perdent la personalitat. Doncs aquí 
reincidim en aquest mateix problema.  
 
L’Ajuntament de Barcelona va fer una normativa pròpia, que és el Pla 
especial de comerç no alimentari, justament per poder incidir en aquests 
aspectes. I ara mateix aquest planejament arriba al Districte arran 
d’aquest Pla especial de comerç no alimentari. Llavors, no entenem per 
què hi ha aquest pla si l’única cosa que fem és dir que sí a tot el que 
arriba, sense més sentit crític. De què serveix tenir-lo? Llavors, estàs 
fent que sigui un mer tràmit administratiu. 
 
Per tant, no veiem la necessitat de fer això, no considerem que aquest 
sigui el tipus de comerç que necessita la ciutat. Això només empobreix el 
centre i porta gent cap al centre, empobrint el comerç dels barris. 
Votarem en contra dels dos planejaments.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
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Per part del PP. Sr. Muñoz. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Com que el projecte està en període d’exposició pública, ens abstindrem. 
Ja veurem el que fem a Casa Gran.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC. 
 
Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña (GMPSC): 
 
Lamento tener que inaugurarme con un no.  
 
Argumentario: votaremos en contra de este plan especial urbanístico, 
que solo beneficia el agresivo expansionismo de Zara y H&M, en 
detrimento de proyectos sobre la diversidad comercial, como pueden ser 
los ejes de barrio. Por lo tanto, votaremos en contra.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern, entenc que informa favorablement.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Sí. I afegeixo un breu comentari, més que res al conseller Gómez, que 
ens demanava que fóssim conscients, nosaltres, consellers de CiU, de 
quin era l’últim planejament que aprovàvem en aquest mandat. Doncs 
apliqui-s’ho. A vegades la caritat comença per un mateix.  
 
L’ampliació de la botiga de Zara es pot fer on es fa perquè el Govern 
anterior va aprovar un pla, que és el Pla especial integral de millora 
urbana, per a l’edifici de Casp 1-13, l’antic Teatre Novedades, que 
preveu en aquell edifici un hotel ―oh, sorpresa― i una superfície 
comercial que és la que servirà per ampliar Zara. Una mica de 
coherència, per favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, vol afegir alguna cosa? No.  
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Sr. Gómez, entenc que sí.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
En aquest planejament hi havia la transformació de l’hotel, i per tant, 
vam votar-hi favorablement. Els altres aspectes comercials, tot té un 
límit. Potser hauríem de considerar que ja hem arribat al límit en aquest 
centre històric.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP, alguna cosa més?  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Res més.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
I per part del PSC, Sr. Apolinario? No? 
 
Doncs quedaria informat favorablement.  
 
Passaríem al setè planejament urbanístic.  
 
Sr. Rodríguez, endavant.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
El setè és el Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’edificació de les 
finques d’Urgell, 29-33, i Borrell, 82; i la creació d’un nou espai lliure 
públic interior d’illa.  
 
Per al públic assistent que no en sigui conscient, estem parlant de l’antic 
cinema Urgell. El que planteja aquest pla és l’enderroc del cinema i la 
construcció d’un interior d’illa a l’interior, d’iniciativa privada, amb una 
superfície de 992 metres, amb accés des d’Urgell i des de Borrell, i una 
superfície comercial en subsòl.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
És el projecte del cinema Urgell. Entenem que és la solució a un cinema 
que fa molts i molts anys que està tancat. Entenem que la ciutat guanya 
un interior d’illa. A més de guanyar un interior d’illa es dóna acabat, això 
vol dir que té cost zero per a l’Administració pública. S’hi podrà accedir 
des d’Urgell i des de Borrell. Com que és un bé per al barri, 
concretament de Sant Antoni, hi votarem a favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Jo he de discrepar. Considero que la transformació d’un equipament 
cultural com un cinema en un supermercat no pot ser una bona solució 
per al barri ni per a l’interior d’illa. Ho sento molt. Suposo que legalment 
tenen tot el dret a fer-ho, però ens hem de lamentar. En qualsevol cas, 
nosaltres voltarem no i ens agafarem a tots els aspectes legals que 
puguem per combatre aquest planejament. Per exemple, aspectes de 
mobilitat, la mobilitat que generarà aquesta enorme gran superfície 
comercial; la falta de necessitat d’una superfície comercial a molt poca 
distància del mercat de Sant Antoni, que a més a més tindrà un 
soterrani comercial. Aquest nou equipament no recull una zona de 
càrrega i descàrrega interior perquè l’arquitectura dels edificis no ho 
permet, i aquestes feines de càrrega i descàrrega comportaran grans 
molèsties als veïns.  
 
Per tot això, hi votarem en contra.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP, Sr. Muñoz.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Nosaltres ens abstindrem.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC):  
 
Entenem que és un projecte que té una mica de clarobscurs, perquè sí 
que hi ha millores però també hi ha riscos, en l’àmbit de la diversitat 
comercial. A l’espera de poder-lo millorar més endavant, avui ens 
abstindrem.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern, entenc que s’informa favorablement. Sí? 
 
Doncs s’informaria favorablement aquest punt.  
 
Passaríem al vuitè i darrer planejament.  
 
Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Es tracta del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció 
de la titularitat, tipus, ordenació de l’equipament i ajust dels límits de 
zones de la parcel·la al xamfrà dels carrers Diputació, 324 i Bailèn, 55-
59.  
 
És la cantonada de Bailèn-Diputació, la cantonada mar-Llobregat, on hi 
ha l’escola Santa Anna. Aquest planejament intenta, a grans trets, sense 
modificar els metres de les diferents qualificacions, moure la qualificació 
de 7B-6 de tal manera que es pugui obrir un nou accés a l’interior d’illa 
Jaume Perich per Diputació, que actualment ja té un accés a Gran Via. 
Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
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Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Nosaltres hi votarem a favor perquè s’adequa l’escola, guanya un espai 
de verd i hi ha un nou accés. En un planejament que vam aprovar en 
l’últim Plenari també es guanyava un espai de zona verda, i seria ideal 
que amb aquests dos espais que guanyem més l’interior d’illa Jaume 
Perich es pogués fer un interior d’illa més gran. Per tant, hi votarem a 
favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA, Sr. Gómez.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Nosaltres valorem positivament la millora de condicions que hi pot haver 
en aquesta escola amb el nou aulari. Tenim uns petits dubtes pel que fa 
als canvis de qualificació. Com en el primer cas, demanarem un informe 
de Patrimoni de l’Ajuntament i fins que ens arribi ens abstindrem.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Nosaltres ens abstindrem, també.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC, Sra. Sendra.  
 
Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC): 
 
Nosaltres hi votarem en contra. Hi votarem en contra per dues raons. 
Primer, perquè l’escola no té massa informació del que s’hi ha de fer. 
Comencen a sentir coses i se’ls posen una mica els pèls de punta. Tot el 
que afecta un centre escolar té una rellevància. I després, perquè quan 
nosaltres hem volgut informar-nos del que s’havia de fer exactament 
allà, se’ns ha dit que això era objecte de debat i que no ho aprovaríem 
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amb rapidesa sinó que dedicaríem temps a parlar-ne. Per tant, com que 
sembla ser que aquí hi ha molta pressa per decidir això, i com que 
nosaltres sabem que la comunitat educativa hi està en contra, hi 
votarem en contra.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez, entenc que informen favorablement. Sí? 
 
Doncs quedaria informat favorablement.  
 
Passaríem a una proposta rebuda de la Ponència del Nomenclàtor.  
 
Per part del Govern, qui ho defensa?  
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Informar sobre la proposta rebuda de la Ponència de Nomenclàtor sobre 
la denominació de jardins dels Encants Nous, per a la via pública 
enjardinada situada entre els carrers Aragó, Dos de Maig i dels 
Enamorats, al districte de l’Eixample. 
 
Aquesta proposta va ser consensuada en una Junta de Portaveus. Entenc 
que el tràmit ha tirat endavant. De la resta de moment no sabem res, 
vam demanar informe al Nomenclàtor i l’única resposta que hem rebut 
és aquesta proposta. Per tant, la passem a Plenari perquè s’informi 
favorablement.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Alguna cosa a dir per part d’UpB? No? 
 
Per part d’ICV-EUiA? Tampoc.  
 
Per part del Grup del PP? Tampoc.  
 
I per part del PSC?  
 
Sra. X (GMPSC): 
 
Perdona, potser estava despitada.  
 
El nom, per part de qui ha sortit? 
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Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Jardins dels Encants va ser una proposta entre unes quantes que vam 
consensuar entre tots els grups municipals d’aquest consell en una Junta 
de Portaveus, en la qual vam debatre aquest nom entre molts i va ser 
un nom que va tenir consens per part de tothom.  
 
Sra. X (GMPSC): 
 
Gràcies.  
 
No tenim cap problema.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Doncs quedaria informat favorablement per unanimitat de tots els grups.  
 
Passaríem a la següent, que és una proposta d’atorgament de les 
medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2015. 
 
Farà la lectura la senyora secretària.  
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Gràcies, president.  
 
Farem una petita ressenya dels proposats per rebre la medalla d’Honor 
de Barcelona. En primer lloc, la persona física que es proposa és la Sra. 
Montserrat Roma Pitarque, que va néixer a Barcelona l’any 1937, 
treballadora autònoma en el sector del comerç de proximitat fins a la 
seva jubilació. Quan es va jubilar, l’any 2000, va començar a treballar 
com a voluntària a l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample. Des de l’inici, es va responsabilitzar d’obrir cada dia, de 
dilluns a divendres, el local de l’Associació de 10 h del matí fins a les 21 
h del vespre i en porta la secretaria. Des de l’inici de la seva activitat és 
la responsable dels cursets que s’imparteixen a l’Associació de Veïns. 
Junt amb altres companys de l’Associació va crear la vocalia de Festes, i 
aquesta vocalia fa la celebració de totes les festes populars i tradicionals. 
Aquestes festes són obertes a tots els veïns i veïnes del barri, molt 
especialment a la gent gran. Una de les feines més destacades de la 
Montse Roma és l’organització de la Festa Major del barri, de la qual és 
una de les principals responsables. Malgrat la seva avançada edat i el 
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seu delicat estat de salut, segueix treballant intensament a l’Associació 
com el primer dia.  
 
Pel que fa al segon proposat, és l’entitat Fundació Elizalde. El dia 11 de 
gener de 1985 es va constituir a Barcelona la Fundació Elizalde. Don 
Miguel Elizalde Biada va ser el seu promotor amb la finalitat de retre 
tribut i memòria històrica a una empresa, Elizalde S.A., que des de 
Barcelona i concretament des de l’Eixample va ser pionera en la 
fabricació d’automòbils a Espanya en la seva primera etapa, de 1914 a 
1927, i posteriorment en la fabricació de motors d’aviació, de 1927 a 
1951. Miguel Elizalde va dedicar tota la seva vida a la indústria del 
motor. Fill de Don Arturo Elizalde Rouvier, fundador de la firma 
automobilística Elizalde i de Carmen Biada, continuadora de l’obra del 
seu espòs i president del Consejo de Administración de Elizalde, S.A, 
durant gairebé 25 anys, de 1925 a 1949. Les finalitats de la Fundació 
des del seu inici s’han dirigit principalment a la promoció i l’estudi dels 
orígens de la indústria de l’automoció i els motors d’aviació de Catalunya 
i Espanya, i la seva vinculació a Barcelona. La Fundació Elizalde conserva 
a disposició dels interessats en els temes relacionats amb la indústria 
catalana els arxius de la firma Elizalde, on es troba la història del seus 
fundadors, així com la documentació corresponent a la influència que 
aquesta empresa va exercir en els avenços tecnològics produïts durant 
la primera meitat del segle XX.  
 
Això és tot, senyor president. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Passaríem a la part d’impuls i control, la part de proposicions. La 
primera, presentada pel Grup del PSC.  
 
Sr. Sanchís.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
 
És un tema del qual avui encara no n’hem parlat, el barri de la Sagrada 
Família.  
 
Atès el debat celebrat en el Consell Plenari extraordinari del barri de la 
Sagrada Família; atès l’inici dels diàlegs amb la Comissió; atès que cap 
de les propostes posades damunt la taula no s’ha materialitzat encara 
amb prou feines en l’espai públic; atès que els treballs es dilaten en el 
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temps fins a l’esgotament deixant en evidència la voluntat del Govern 
d’abordar la qüestió; atès que després de quatre mesos i mig no s’ha 
materialitzat quasi cap de les mesures immediates i urgents 
demandades pels veïns.  
 
Per tot això, i d’acord amb els diferents articles, etcètera, presentem la 
següent proposta d’acord: 1) Accelerar el procés de transformació del 
barri de la Sagrada Família per assegurar la convivència entre el 
resident, el turista i el Temple. 2) Assegurar que durant el proper procés 
electoral no s’aturaran els treballs per aconseguir l’objectiu de 
convivència. 3) Assumir el compromís per part de tots els grups que la 
propera Comissió de Govern resultant de les eleccions municipals 
presentarà un informe en el primer plenari dels treballs realitzats al barri 
de la Sagrada Família durant els propers mesos. 
 
Més enllà del debat que hem tingut abans, que en aquest primer torn 
intentaré no tornar a reproduir, crec que estem demanant una cosa molt 
sensata: que no s’aturin les coses; que tots puguem fer un pacte de 
futur més enllà de les eleccions i més enllà de l’equilibri de forces que 
pugui sortir a partir del mes de maig; que se segueixi treballant per 
respecte als acords dels veïns; i que es puguin accelerar aquests 
treballs. Si voleu, tornem a parlar de si les mesures s’han fet, si no s’han 
fet, si són suficients, si són insuficients, però en tot cas, accelerar-ho i 
poder tirar-ho endavant. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB):  
 
Com ja hem dit quan hem fet el balanç, entenem que el tema de 
Sagrada Família està aturat, hi ha coses molt senzilles de fer, per posar 
un exemple, l’eixamplament dels carrers de Marina i de Sardenya, que 
és una cosa de poc pressupost i que s’hauria pogut fer, entre altres 
moltes. Per tant, entenem que la proposta del PSC és correcta, hi 
votarem a favor.  
 
Però voldria que el Sr. Sanchís m’expliqui el tercer punt. Qui ha 
d’assumir què? En tot cas, el Govern del Districte assumirà els treballs 
realitzats, però el meu grup com pot assumir treballs realitzats si no 
governa? O m’ho explica i ho entenc, o no ho acabo d’entendre. Potser 
el punt no està excessivament ben redactat.  
 



Districte de l’Eixample  
Direcció de Serveis Generals 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

58 
 

Hi votem a favor perquè estem d’acord amb la proposta. Però pel que fa 
al tercer punt hi tinc un interrogant perquè no l’acabo de veure clar. En 
tot cas, hauria d’informar en el proper Plenari de Districte si els dos 
punts primers que vostès apunten primer el Govern del Districte, que és 
el Govern de CiU, els han fet o no. Jo no governo, per tant, puc informar 
de poca cosa.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA. 
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
El nostre grup donarà suport a la proposició d’acord que ha presentat el 
Grup del PSC perquè pensem que la transformació del barri de la 
Sagrada Família no es pot aturar encara que tinguem un espai electoral. 
El que no compartim és que les mesures que s’estan intentant aplicar, i 
que es van anunciar divendres passat en una roda de premsa, no siguin 
consensuades amb l’Associació de Veïns. Ja sabem que les mesures 
poden ser correctes, però sí que volem que la participació i el consens 
amb l’associació de veïns vagin tots a una.  
 
Pel que fa a assumir el compromís, jo li puc dir que com que nosaltres 
governarem la ciutat el proper mandat el podem assumir i farem 
l’informe que faci falta.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP, Sr. Lluch. 
 
Sr. Josep Lluch Vallmitjana (GMPP): 
 
Por parte del Grupo del PP nos vamos a abstener. Consideramos que los 
puntos dos y tres están mal redactados. No podemos tomar una 
promesa de futuro de un gobierno que no sabemos cuál será.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
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Sra. X (GMCiU): 
 
Gràcies.  
 
Atès que en la seva intervenció el regidor s’ha expressat àmpliament 
sobre les qüestions relatives a la Sagrada Família, jo no m’estendré 
gaire més.  
 
En tot cas, posar de manifest que abans parlàvem d’això del diàleg i de 
si s’havia parlat o no amb els veïns. Vostès mateixos en la proposta 
d’acord que tots els grups votarem ja ho reconeixen, «atès l’inici dels 
diàlegs amb la Comissió», per tant, hi estem parlant. 
 
Quant al tercer punt, si s’entén o no, jo també tenia els meus dubtes. En 
tot cas, jo anuncio que votarem favorablement malgrat no tenir una bola 
de vidre i saber què passarà en les eleccions del proper mes de maig. 
Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Sanchís.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Per respondre els dubtes. El punt tres és molt fàcil. A part, em sorprèn 
que els arguments del PP per votar-hi en contra siguin el punt dos. Si 
volen, demanem que s’aturin.  
 
El que volem dir en el punt tres és que el mes de maig hi haurà 
eleccions municipals a l’Ajuntament de Barcelona. Ara no tinc clar en 
quin moment el Govern comença a estar en funcions o si és a partir del 
dia següent, però el dilluns 25 de maig el Govern estarà en funcions, 
però els turistes seguiran anant a la Sagrada Família i s’hauran de fer 
mesures, i el Govern encara tindrà la facultat executiva, encara que no 
sigui electe, de fer aquestes mesures suposo que amb tot el que hi pugui 
haver de possibles traspassos de poder si hi ha canvi de color polític. El 
que demanem és que entre tots, sigui qui sigui el regidor executiu que 
estigui en el primer plenari ordinari, que entenc que seria el juliol o el 
setembre, expliqui què s’ha estat fent per respecte als veïns, perquè els 
veïns volen saber què fa l’Ajuntament per ells. No entrem tant en el 
color polític del regidor. El que demano en aquesta proposició és que 
entre tots, siguem on siguem d’aquí a cinc mesos, vinguem aquí i 
diguem: «senyors, la situació a partir del diàleg i les demandes dels 
veïns al barri de la Sagrada Família és aquesta, el que s’ha fet és això». 
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Després cadascú podrà dir: «I a partir d’ara jo ho faré diferent i no ho 
assumeixo», d’acord, però un punt de partida més enllà que tots 
tinguem aquest compromís. Només era això. Crec que no és una tan 
difícil d’entendre i fins i tot de votar-hi a favor. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
La Sra. Capdevila hi votarà a favor, ja ho he dit. El que passa és que 
segueixo dient al conseller que el nostre grup, que segurament 
governarem la ciutat, a partir de l’1 de juny fins a l’1 de juliol, que és 
quan farem el proper plenari, farem tot el que podrem. En tot cas, no 
ens responsabilitzarem ni explicarem els treballs realitzats abans de la 
campanya electoral, perquè no ho haurem fet nosaltres. És això el que 
volia dir.  
 
Crec que el punt tres, com que no afecta la proposició en si mateixa, és 
un punt que s’haurien pogut estalviar. De tota manera, hi votarem a 
favor, ja l’hi he dit abans.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
Torno a repetir que votarem favorablement. Estem per la transformació 
del turisme a la Sagrada Família i treballarem perquè així sigui.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
Sr. Josep Lluch Vallmitjana (GMPP): 
 
Mejorar un barrio siempre es bueno, pero esta propuesta es un brindis al 
sol. Lo siento mucho. Podrían haberla trabajado mucho más, aquí no 
dicen nada. Hablan de futuros y futuribles. Lo siento mucho, me 
abstengo.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
I per part del Govern, alguna cosa a afegir?  
 
Sra. Irene García Abellán (GMCiU): 
 
Gràcies.  
 
Jo no sé si governarem o no a partir del proper mes de maig. En tot cas, 
sí que sé que durant quatre anys hem treballat amb i per la gent, per 
tant, només fer un llistat d’algunes de les coses que s’han fet a Sagrada 
Família, com l’ampliació de voreres, la senyalització, els agents, el 
diàleg, les comissions, escoltar la gent, passejar pel barri, els inspectors, 
etcètera. Moltes gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Doncs aquesta proposició quedaria aprovada.  
 
Passem a la següent, del Grup del PP. Hi ha dues paraules demanades. 
Primer, fa la presentació el Sr. Muñoz. Primer vostè, després els veïns, i 
després contesta tothom.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyor president.  
 
Como saben ustedes, estas últimas semanas estamos asistiendo a un 
proceso participativo para dirimir lo que en un futuro no muy lejano ha 
de ser la superilla de l’Eixample. Un espacio que, en principio, será 
singular pero que junto a las otras cuatro superillas que se están 
implementando en la ciudad pretenden ser el germen de lo que ha de 
ser toda la ciudad en un futuro a medio plazo.  
 
Como también saben, una serie de asociaciones, entidades y ciudadanos 
a título personal están aportando ideas y debatiendo acerca de lo que ha 
de ser este espacio singular. Tal y como iba a exponer al final en mi 
informe al regidor, creemos que todas esas ideas, las propuestas, la 
iniciativas, son muy respetables pero tienen una serie de repercusiones, 
y por ello pensamos que hemos de estar preparados para sus posibles 
consecuencias.  
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Esta proposición versa sobre esas posibles consecuencias y sobre su 
recomendable previsibilidad a priori. Creemos que no es una proposición 
partidista, ahora la leeré. Con ella no tratamos de ir en contra de nadie 
sino que se pongan las bases para que al final se debatan y se aprueben 
las medidas que sean más adecuadas de una forma objetiva, con el 
mayor consenso posible y con el mayor beneficio para todas las partes 
implicadas. Y que con ello se puedan explicar las bondades de su 
implementación o el porqué de su no adopción, de una manera racional, 
razonable y, como he subrayado anteriormente, objetiva. Es por ello que 
les pediré el voto favorable para esta proposición. Y procedo a leerla.  
 
Alejandro Muñoz, conseller del Districte de l’Eixample, del PP de 
Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei municipal de Catalunya i el 
Reglament de districte, i el Reglament orgànic municipal, perquè sigui 
resposta de forma oral al proper Consell Plenari pel regidor o en qui 
delegi.  
 
Atesa la intenció d’aquest govern d’implementar una superilla a 
l’Esquerra de l’Eixample, pel que estableixen els articles 64.3 i 98 del 
ROM, aquest conseller formula la següent proposició al Consell Plenari:  
 
El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda: Instar el Govern 
Municipal a lliurar als grups polítics, abans que acabi aquesta legislatura, 
els informes de mobilitat i d’impacte comercial de la superilla que es 
pretén portar a terme a l’Esquerra de l’Eixample, així com el calendari 
d’execucions, el cost previst i quin nivell de consens social tindran en 
compte per tirar endavant aquest projecte. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Té la paraula el Sr. Sergio Moral. Si vol anar al faristol, si us plau.  
 
Sr. Sergio Moral:  
 
Jo sóc el president de l’associació de comerç de la zona. Vaig anar a la 
segona reunió de les que es fan i la meva sorpresa va ser que no hi 
havia cap representant del comerç del districte ni cap associació més 
que nosaltres. La nostra preocupació és que ens tinguin presents pel que 
fa al canvi urbanístic i de mobilitat que es vol fer perquè representem 
3.366 comerços de peu de carrer més empresaris i altres tipus 
d’empreses que hi ha a la zona, com oficines i altres, que es veuran 
afectats. L’únic que demanem és que es faci un estudi perquè nosaltres 
vam veure és que no es tenia present el comerç de la zona.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Té la següent paraula la Sra. Bibiana Vera.  
 
Sra. Bibiana Vera: 
 
Bona tarda.  
 
Em dic Bibiana, sóc la directora d’una escola de dansa del carrer Calàbria 
253. Sabem d’aquesta proposta perquè estem en contacte amb l’eix 
comercial però molts dels comerços que ens envolten no tenien ni idea 
d’aquesta proposta.  
 
A més, cal informar una mica més els comerciants i ciutadans d’una 
proposta que és important perquè té un impacte de mobilitat i un 
impacte econòmic força impactant per als ciutadans. En el nostre cas, 
vénen moltes persones de la rodalia de Barcelona amb els seus vehicles 
propis. Ja és difícil moure’s per Barcelona amb cotxe, i si a sobre es duu 
a terme aquest projecte, cal que facin un estudi de mobilitat i econòmic, 
s’ha de tenir en compte l’opinió dels ciutadans.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara té la paraula la portaveu d’UpB.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Pel que m’ha semblat entendre, el conseller del PP deia que ellos no 
tienen nada en contra, doncs benvingut al club dels partits que pensem 
que l’única manera de millorar la vida dels ciutadans de Barcelona és 
que circulin menys cotxes, que puguem respirar aire menys contaminat, 
que els ciutadans de l’Eixample es morin menys de càncer de pulmó que 
els de Sarrià-Sant Gervasi, etcètera. Si el PP està a favor d’això, els 
dono la benvinguda al club.  
 
Pel que fa a les intervencions que hi ha hagut per part d’una entitat 
comercial, del Nou Eixample, que em consta que és una entitat 
comercial que es preocupa molt dels problemes del comerç d’aquell 
sector, crec que les entitats comercials han d’estar convidades i hi han 
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de dir les seva. Jo que he estat botiguera de tota la vida fins que em 
vaig jubilar, entenc que si alguna cosa fa pacificar un carrer és 
exactament afavorir el comerç. No hi ha hagut cap carrer que s’hagi 
pacificat o que s’hi hagi tallat el trànsit que després no hagi millorat molt 
més en vendes i guanys. Per tant, en aquest sentit els tranquil·litzaria.   
 
Quant a la senyora que ha parlat després, si ella és sòcia de l’Associació 
de Comerciants Nou Eixample, es pot posar en contacte amb el regidor, 
que suposo que no tindrà cap mena de problema, o assistir als tallers 
que s’han obert per a això. Com he dit abans, malgrat que s’han fet 
molta última hora, és una de les coses que des del Govern del Districte 
s’ha fet molt bé, obrir un taller a la participació perquè entre tots, i quan 
dic tots també vull dir els botiguers, puguem dir-hi la nostra.  
 
Pel que fa a la proposta del PP, no hi podem votar en contra, tampoc hi 
votarem a favor, ens abstindrem perquè, que jo sàpiga, i en tot cas si 
m’equivoco el Govern m’hauria de corregir, aquest procés de definir 
aquesta superilla no està tancat. Jo hi donaria suport si en aquest 
moment tinguéssim el document de projecte de superilla tancat i 
poguéssim fer l’estudi de mobilitat i com afectaria que demanen, el 
pressupost, què costarà fer-ho, etcètera. Si ho tinc ben entès, com que 
encara està en procés i no està tancat, en aquesta proposta ens 
abstenim perquè demanen una cosa que no es pot lliurar atès que 
encara no es deu saber quant val, no deuen tenir l’informe de mobilitat 
fet perquè el planejament no està tancat, etcètera. Per tant, ens 
abstindrem.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
El nostre grup ha sigut l’impulsor i segurament és el principal defensor 
d’aquest projecte de superilles al districte de l’Eixample. Per a nosaltres 
és un projecte fonamental, que implica un canvi de la jerarquia de 
l’espai. Entenem que aquest canvi de jerarquies de l’espai provoqui 
reticències i alguns dubtes. Dubtes i reticències que segurament es 
poden vèncer a través dels processos de participació i d’informació.  
 
Un petit exemple. Imaginem que l’espai públic fos l’aire d’aquesta sala, 
possiblement fa 15 anys hi hauria gent fumant, perquè hi tindria tot el 
dret, i omplirien tota la sala de fum. Aquesta jerarquia ha canviat, i ara 
hem guanyat el nostre dret a no fumar, que no es fumi en aquesta sala. 
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Aquest canvi segur que en el seu moment va provocar reticències i 
resistències, però finalment potser podem concloure que ha sigut una 
millora per a tothom.  
 
Els canvis en les jerarquies d’ús de l’espai públic de l’Eixample seran una 
millora per a tothom, nosaltres n’estem convençuts. Per tant, nosaltres 
aprofitem aquesta proposta d’acord per demanar al Govern que 
aprofundeixi en aquest procés de participació amb aquesta gent que no 
s’ha sentit cridada a aquest procés de participació perquè vinguin, 
perquè debatin amb la resta d’actors del districte per arribar a una 
conclusió. 
 
Nosaltres ens abstindrem, perquè creiem molt en aquest procés 
participatiu. Com que aquest procés participatiu va passar de 
transformar els dos espais que inicialment havien de ser superilles i 
iniciar un diàleg per arribar a una definició, volem que s’arribi a aquesta 
definició d’una manera col·lectiva i participativa. Per tant, entenem que 
el que demana aquesta proposició del PP no és possible, perquè encara 
estem en una fase prèvia de definició. No hi podem donar suport, tot i 
que confiem en la seva bona voluntat i en el seu desig que aquest 
procés pugui avançar.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC, Sr. Sanchís.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Gràcies, president.  
 
Si en la proposició anterior, que procurava no ser partidista, dos o tres 
partits han dit que governaran d’aquí a tres mesos i ja ho tenien clar, 
imagini’s si els hem de demanar a l’equip de Govern quin grau de 
consens tindrà una cosa que ara mateix estan treballant. És com dir que 
tindrà un acord del 78%. Home, és complicat. Vostès deien que jo no 
em treballava les proposicions, però a  vegades demanen coses difícils.  
 
Dit això, nosaltres mai ens oposarem al fet que un grup demani 
informació a l’equip de govern, i evidentment mai ens oposarem al fet 
que aquest equip doni la informació que demanen els diferents grups de 
l’oposició. M’ha fet molta gràcia quan el conseller del PP ha fet 
l’argumentari, perquè jo m’intento preparar unes notes sobre com anirà 
el Plenari, i les notes les havia preparat pensant més en l’argument que 
donaria el conseller que no en el que deia. Deia que aquesta proposició 
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no és partidista, és neutra, que només demanen informació, i ho tenia 
apuntat. Diguem-ho clar, el PP no creu en les superilles, per a ells és 
una cosa de hippies que van en bici. I en l’argumentari que han fet 
demanen una cosa no per curiositat, sinó que ho demana perquè ho vol 
fiscalitzar, ho vol destruir abans de començar. Segurament és molt 
diferent el model de superilles que tenim els del PSC que el que tenen 
ICV-EUiA o CiU, el grau d’implementació, els calendaris, els consensos 
que s’han de fer i quines coses s’han de prioritzar, són molt diferents. 
Però nosaltres sí que creiem que tard o d’hora i d’una manera o d’una 
altra acabarem tenint superilles a l’Eixample, perquè ens ho demanen, 
en el moment en què ampliem la corona la ciutat ens està asfixiant. Fa 
150 anys van caure les muralles, Barcelona va créixer, i ara mateix està 
demanant a crits poder créixer. I això potser ens permetrà abordar una 
pacificació de l’Eixample molt és profunda que la que tenim ara. 
Demanar una informació amb l’excusa de «no hi estic en contra però...» 
per voler-ho fiscalitzar... Nosaltres no pensem contribuir a aquest joc. 
Com que tampoc estem en contra que hi hagi demanda d’informació, 
ens abstindrem. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Crec que s’ha dit bastant tot, però fixaré el posicionament del grup. 
Nosaltres votarem que no a la proposició, no per un tema partidista, no 
per un tema que vagi més enllà del contingut impossible, al qual feien 
referència la consellera d’UpB i altres consellers. En el moment actual 
d’estat del procés de la superilla, no tenim uns informes d’impacte 
d’unes mesures que encara entre tots no hem acordat. Quan entre tots 
acordem quines seran les mesures de la superilla, en podrem estudiar 
l’impacte. Per tant, en principi votem en contra de la proposició.  
 
Pel que fa a les dues intervencions, el Sr. Moral ja va participar en l’últim 
taller, i a la Sra. Vera convidar-la a participar en el procés en el futur. 
Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Muñoz.  
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Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyor president.  
 
Les explicaré una anécdota que es verídica. Yo he traído hoy a la Sra. 
Vera y les explicaré la anécdota desde el principio. Yo he participado en 
todas las reuniones de la superilla, cosa que hay consellers aquí que han 
participado en alguna, otros no han participado. Es un tema que me 
atañe personalmente porque vivo en la zona, y yo he ido como 
ciudadano, no como representante del partido, y así lo he hecho saber 
en las reuniones. En la primera reunión se acordó que se iban a hacer 
las dos superilles. Quiero hacer un pequeño inciso para comentar al 
regidor que en el PAD no está bien delimitada la zona de la superilla, no 
sé si porque se hizo al principio y no se ha corregido, pero se tiene que 
corregir. Era un pequeño toque de atención.  
 
Cuando iba a la segunda o a la tercera reunión, no lo recuerdo bien, 
hubo propuestas que realmente eran muy difíciles, daban un poco de 
miedo, aunque todas las propuestas son respetables. Yo fui la última 
persona en hablar, absolutamente nadie habló del comercio, y yo no 
estaba allí para hablar del comercio pero fue un tema que a mí me 
preocupó mucho. Cuando fui a la tercera reunión me encontré por la 
calle… les hablaré un poco de mi vida privada, les haré cinc cèntims y 
espero que no salga de estas paredes… Era una broma. Yo voy a una 
academia de baile, intento aprender lo que puedo, y no conocen mi vida 
privada, la única relación que tengo con ellos es que voy a la academia y 
alguna vez voy a bailar, nadie sabía que era conseller. Me encontré a la 
pareja de la señorita Bibiana, que ha hablado, que es copropietario. Le 
hice una broma, le di un susto porque estaba hablando por teléfono, y 
me dijo que iba a una reunión supuestamente de una cosa que iba a 
cambiar mucho el barrio y estaba muy preocupado, estaba neguitós. Me 
transmitió una sensación que fue la misma que yo tuve en la primera 
reunión que tuvimos sobre el tema del comercio, en la que éramos unas 
30 personas. Yo le comenté que viniera conmigo a la reunión y 
escuchara, que es un proceso participativo que va para largo. Si yo 
pudiera transmitirles a ustedes esa sensación que me transmitió un 
comerciante del barrio, como tiene que haber muchos comerciantes del 
barrio que la tengan, por lo menos los que se hayan enterado, quizá 
entenderían el porqué de esta proposición de acuerdo.  
 
Con esta proposición ni quiero ir contra nadie, nuestro grupo no quiere ir 
contra nadie, queremos que se hagan bien las cosas. Y hay elementos a 
hores d’ara para saber si podemos seguir en una dirección que luego nos 
puede generar problemas o podemos ir en una buena dirección. Ahora 
los hay, objetivamente. Es un poco lo que les quería trasladar y 



Districte de l’Eixample  
Direcció de Serveis Generals 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

68 
 

sobretodo ha habido alguna intervención, como la del compañero 
conseller del PSC, que le diría que preguntara a los comercios que saben 
del tema y que sintiera el neguit que ellos tienen, se están jugando su 
pan.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Muñoz, vagi finalitzant, si us plau.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
El Sr. Gómez ha comentado el tema de que en esta sala se fumaba y 
ahora no se fuma. Eso es verdad. Nosotros estamos de acuerdo con las 
superilles, siempre que se hagan bien y no sean perjudiciales para 
nadie. Si aquí en esta sala no fumamos pero no decimos que no fumen 
en las salas contiguas se van a ahogar, en las salas contiguas. Tenemos 
que saber qué va a pasar en el ámbito y fuera de ese ámbito. Son 
simples estudios para poder objetivizar ciertos temas. Creo que no es 
malo y tranquilizaremos a mucha gente, a los que estén neguitosos y 
tirará para adelante el tema. Y si hay temas que no se pueden llevar a 
cabo porque objetivamente son malos habrá que explicarles por qué no 
se pueden llevar a cabo, porque objetivamente no se pueden llevar a 
cabo porque serán negativos. Se trata de que ganemos todos. Esta era 
mi intervención y en ese sentido va esta proposición. Gracias.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, endavant.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Ja ho he explicat abans i ho torno a dir ara. Ja m’estranyava, vostès no 
estan a favor de les superilles. Abans ha dit que no tenían nada en 
contra però no és veritat, per l’exposició que acaba de fer ara vostès hi 
estan en contra.  
 
Pel que fa al comerç, pregunti a qualsevol barri amb un carrer pacificat. 
Vagi al carrer Gran de Sant Andreu i pregunti als botiguers si venen més 
ara que tenen un carrer pacificat o abans. Vagi al Portal de l’Àngel, per 
exemple, abans també hi passaven cotxes. No ens movem del nostre 
districte, vagi al carrer Enric Granados, segur que venen més del que 
venien. Perquè el pas de cotxes no és garantia que els cotxes que hi 
passen parin a comprar, en absolut. Per tant, aquesta preocupació que 
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té vostè després de parlar amb aquell comerciant que estava tan 
angoixat, vagi demà a parlar amb el comerciant i digui-li que es 
desangoixi perquè segur que, a part que respirarà millor, vendrà més. 
De ben segur. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA, Sr. Gómez.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Sr. Muñoz, no s’espanti pels processos participatius. Li agraeixo molt 
que vostè hi participi, vostè diu que hi participa com a ciutadà i no com 
a grup, no és que jo lideri aquest procés ni molt menys però m’agrada 
veure’l en aquest procés. En aquests processos tots expressem la nostra 
idea de ciutat i de l’espai públic, el nostre ideal. I aquest ideal a vegades 
és un ideal maximalista, però per això són els processos participatius, 
per aconseguir un acord pel bé comú. Aquest procés està en un moment 
molt inicial, en el qual diversos actors expressen com els agradaria que 
idealment fos la seva ciutat, el seu districte o el seu barri. Ja arribarem a 
un consens, perquè per això fem els processos participatius, per arribar 
a un consens, no per perjudicar ningú sinó per aconseguir tots en sortim 
finalment beneficiats. Jo els animaria, tant a vostè com a les altres 
persones que han parlat, i a les altres persones que encara no estan 
participant en aquests processos, que la seva actitud fos aquesta, 
participar, donar les seves idees, explicar com els agradaria que fos el 
seu barri, com els agradaria que fos el seu carrer, i a partir d’aquí entre 
tots i totes arribarem al consens, que és el que volem.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Sanchís.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
En política i en la vida la prudència, generalment, dóna bons consells, la 
por moltes vegades no. Venir aquí i fer el discurs de la por, de «vigilin 
que amb les superilles vostès no vendran, s’estan jugant el pa», com 
vostè diu que jo estic insinuant, és jugar amb la por de la gent. Crec que 
aquí ningú està imposant res, cadascú pot tenir el seu model de ciutat. 
No seré jo qui defensi l’equip de govern, però si hi ha un procés 
participatiu on tothom pot participar, on el Govern ha d’escoltar les 
propostes i a partir d’aquí buscar arribar a un consens, crec que ningú 
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està imposant res a ningú. Ja sé que a vegades les coses desconegudes 
ens poden fer por, però s’ha de fer un pas endavant. Anècdotes, crec 
que tots els consellers del Districte durant els últims quatre anys hem 
parlat amb moltíssima gent que ens han explicat infinitat d’anècdotes i 
podríem explicar arguments a favor i  en contra. Però en tot cas, ja que 
parlem d’anècdotes, sí que li diria que trobo vergonyós que vostè digui 
que ha portat un veí aquí. Jo fa vuit anys que faig política en aquest 
districte, molts veïns m’han acompanyat en lluites que han tingut, o jo 
els he acompanyat a ells, però mai he portat un veí aquí.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Sanchís, aquí tothom pot portar qui vulgui. Qualsevol grup pot portar 
els veïns que vulgui per parlar de les iniciatives dels grups. És així.  
 
(Parla el Sr. Sanchís amb el micròfon apagat) 
 
No doni lliçons de res, si us plau, perquè tots els grups tenen les seves 
iniciatives i la manera de vehicular-les als plenaris dels districtes.  
 
(Parla el Sr. Sanchís amb el micròfon apagat) 
 
Estic parlant jo ara mateix. No parla vostè, parlo jo. 
 
Dic que cada grup té la manera de fer les seves iniciatives dins del que 
representa el ROM i les Normes de participació del districte. Li recordo 
que estic parlant jo. S’ha fet així i un altre grup ho pot fer d’una altra 
manera, però dins les Normes de participació, que és com s’ha fet.  
 
Sr. Colomé.  
 
Sr. Gabriel Colomé Garcia (GMPSC): 
 
President, després de la seva intervenció no sé si està fent de president 
o de portaveu del seu grup, i li demanaria, si us plau, que faci de 
president.  
 
El Sr. Muñoz pot replicar al Sr. Sanchís sense cap problema, sense que 
vostè intervingui de la manera que ho ha fet, amb tot el meu respecte.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
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Vostè també té tot el meu respecte, però el Sr. Muñoz ha esgotat el seu 
temps i no pot replicar. Estava parlant de les Normes de participació del 
districte i dels plenaris. Per això he dit el que es pot fer i el que no es 
pot fer. Hi ha coses que poden fer i coses que no.  
 
Sr. Rodríguez, endavant.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Un cop fixat el posicionament en la primera intervenció, voldria fer 
algunes consideracions.  
 
Respecte al procés participatiu i la proposició del Grup del PP, ens 
demanaven el calendari d’execucions i el cost previst. Això, tant en la 
mesura de govern que es va aprovar en el seu dia com en els tallers 
participatius, s’ha anat dient. El calendari és a quatre anys, els dos 
primers anys són de concreció del procés participatiu i d’aplicació de les 
mesures, i els dos últims anys es farà l’avaluació de l’impacte que hagin 
pogut tenir aquestes mesures. El pressupost era de 10 milions d'euros 
per al conjunt de superilles de la ciutat, no només de la de l’Esquerra de 
l’Eixample.  
 
El conseller del PP deia que en el PAD la superilla no està ben 
delimitada. No està ben delimitada perquè, efectivament, fruit del procés 
participatiu en el primer taller es va ampliar l’àmbit d’aplicació de les 
mesures de la superilla. I pel que fa al que a mi, com a conseller, i al 
nostre grup ens interessa, que és una resposta a les intervencions dels 
veïns, dir que hem viscut un procés fins ara en què hem fet tres tallers 
participatius oberts a tota la ciutadania. Es va fer una bustiada a tots els 
veïns del barri, cosa que aquest Govern no sol fer. Es va fer difusió a les 
xarxes, es va penjar un anunci en una de cada tres porteries, etcètera, 
perquè aquests tallers fossin al màxim de participatius. Tenint en 
compte que són tallers que es fan en un moment inicial d’obertura i amb 
una filosofia de pluja d’idees. És un moment d’obertura total del procés, 
que ja ha passat, i ara anem cap a un moment de tancament 
momentani, de concreció de tot el que hem recollit, que es concretarà 
en la creació d’un grup impulsor. Aquest grup impulsor, que es 
convocarà els propers dies, estarà format per entitats, etcètera, i 
l’associació que representa el Sr. Moral serà convidada a formar-ne part 
i entenc que en formarà part com a comerç. I serà aquest grup impulsor, 
juntament amb l’Ajuntament, el Districte, Hàbitat Urbà, etcètera, qui 
farà la selecció de tot el que s’ha recollit a través dels tallers, farà una 
priorització i a partir d’aquí es tornarà a obrir el procés. Possiblement, 
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aquest moment de reobertura del procés coincideixi amb el proper 
mandat. El que es busca amb tot plegat és que, un cop acabat aquest 
mandat, tinguem feta la recollida d’idees, la priorització de quines s’han 
d’aplicar al pressupost i llavors serà el moment de veure quin impacte 
poden tenir, i tindrem constituït aquest grup impulsor, que entenem que 
juntament amb el consens que detecto aquí, en l’àmbit de ciutat, ens ha 
de permetre, encara que canviïn les majories o no, que aquest grup 
impulsor en el proper mandat impulsi l’aplicació de les superilles. Per 
tant, Sr. Moral, ja li avanço que convidarem l’Associació de Comerciants 
i allà serà el moment de participar. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Queda rebutjada aquesta proposició.  
 
Passem a la següent, presentada pel Grup d’ICV-EUiA.  
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
Gràcies, president.  
 
El creixement desmesurat del turisme a la ciutat i al nostre districte està 
provocant problemes creixents de convivència, de precarietat laboral en 
el sector turístic i una bombolla econòmica que ens està portant a un 
model econòmic de monocultiu productiu que només beneficia els grans 
operadors turístics. Aquest creixement turístic i especulatiu és 
especialment greu en algunes zones de l’Eixample que han manifestat el 
seu malestar, com el barri de la Sagrada Família, entre d’altres.  
 
La capacitat del districte de l’Eixample per rebre visitants no és infinita. 
L’activitat turística a les zones massificades afecta negativament la 
convivència i la cohesió social, alterant la jerarquia en l’ús de l’espai 
públic i situant en molts dels nostres barris la pressió insuportable del 
turisme. Aquesta situació està afectant els veïns i altres barris de la 
ciutat. Està comportant un canvi de model de ciutat que no volem. 
Volem un turisme responsable i uns barris per viure.  
 
Per això fem la següent proposta d’acord. El primer punt l’hem modificat 
i s’ha enviat als portaveus de CiU i del PP.  
 
Que es modifiqui l’impost turístic perquè la totalitat de la recaptació sigui 
per a l’Ajuntament de Barcelona i aquest es pugui destinar de manera 
finalista a compensar els impactes negatius de l’activitat turística dels 
barris de la ciutat.  
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Que es defineixi la càrrega de visitants de les zones monumentals com la 
Sagrada Família i altres punts d’atracció turística del districte, modulant-
ne l’accés.  
 
Que s’impulsin les mesures de protecció mediambiental limitant el 
moviment dels autocars a la ciutat i promovent el desplaçament del 
turisme a les zones monumentals com la Sagrada Família mitjançant el 
transport públic. 
 
I que se suspenguin les llicencies de tot tipus d’allotjaments turístics per 
un temps, en espera que es debati quins tipus de visitants pot assumir 
la ciutat. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’UpB.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició.  
 
Amb relació a aquest tema, nosaltres sempre hem defensat la creació 
d’aquest tribut, un tribut que cotitzi la gent que ve a estar-se uns dies a 
Barcelona, ho hem defensat a l’Ajuntament i al Parlament. Sempre hem 
defensat, també, que aquest impost el cobrés l’Ajuntament i que revertís 
directament a la ciutat de Barcelona. Per tant, estem totalment d’acord 
en el primer punt.  
 
En el segon punt demanaria a la Sra. Méndez que m’expliqués com es 
modula perquè la gent vagi menys, per exemple, a la Sagrada Família, 
com es fa. Es posa una porta? M’agradaria que m’ho expliqués, no em 
queda clar el punt.  
 
En el tercer punt estem totalment d’acord. Crec que el que s’ha de 
promoure és que els turistes que vénen a veure qualsevol zona de la 
ciutat arribin al lloc on van amb transport públic. Per descomptat, hi 
estem totalment d’acord perquè crec que som dels primers grups que va 
plantejar aquí, en aquest districte, el tema de la problemàtica dels pisos 
i dels allotjaments turístics.  
 
Per tant, res a dir, votar-hi a favor, però m’agradaria que m’expliqués 
com s’ho faran per modular l’accés. Com ho farem, posant una quota 
com al parc Güell? Em sembla que recordar que vostès hi van votar en 
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contra a l’Ajuntament. Simplement amb aquesta explicació, però ja els 
avanço que hi votarem a favor.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
Sr. Josep Lluch Vallmitjana (GMPP): 
 
Nosotros vamos a votar en contra.  
 
Le desgloso cada uno de los puntos. El primer punto es un impuesto 
finalista, a nosotros no nos gustan los impuestos finalistas, gobernar es 
recaudar, presupuestar y gastar.  
 
El segundo punto es intervencionista, supongo que se refiere a que cada 
monumento venderá las entradas que considere que puede soportar, 
pero no nos gusta mucho esto de que se defina la carga y se module el 
acceso.  
 
El tercer punto no está mal, no tenemos mucho que decir. Pero en el 
cuarto usted quiere suspender todo tipo de licencias. Nosotros estamos 
en contra de licencias de alojamientos turísticos que provoquen 
problemas, pero no estamos en contra de que, por ejemplo, se pueda 
abrir un nuevo hotel. No vamos a votar a favor de esta propuesta.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Gràcies, president. 
 
Mirem aquesta proposició punt per punt, com feia el PP. El turisme és 
dolent per a la ciutat? L’hem d’eradicar? Evidentment, no. El turisme no 
és una cosa dolenta, té alguns efectes positius. Aquestes mesures són la 
solució al problema del turisme? No. Aquestes mesures per si mateixes 
no solucionaran el problema. Estem d’acord que els beneficis que aporta 
el turisme s’apliquin directament als ciutadans de Barcelona? Sí. Estem 
d’acord en què l’ordenació de l’espai públic ha d’estar regulada per evitar 
aglomeracions i molèsties als veïns? Sí. Estem a favor de la protecció 
mediambiental de la ciutat i potenciar que la gent quan vingui a visitar la 
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nostra ciutat utilitzi el transport públic i no utilitzi el transport privat per 
fer els seus desplaçaments? Sí. És necessari un debat sobre el turisme? 
Si no ho és, fa dues hores que fem una cosa completament innecessària.  
 
Per tant, sense voler ser finalista en el sentit de dir que això és la 
solució, sí que creiem que posa les bases per poder treballar en una 
alternativa diferent, en una taula de treball per poder saber què volem 
fer els propers anys. Crec que marca unes línies que nosaltres 
compartim, i entenem quins partits no hi poden estar d’acord. Per tant, 
hi votarem a favor. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Una qüestió d’ordre, president. Respondrà la Sra. Irene Garcia Abellán, 
però m’ha semblat entendre que hi havia una esmena al text i s’havia 
enviat als portaveus. A mi no em consta cap esmena enviada. Si ens pot 
repetir què han modificat, perquè a nosaltres no ens consta.  
 
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
Ahir a la tarda li vam enviar a vostè mateixa com a consellera portaveu i 
a la portaveu del PP, la Sra. Ávila, la nova proposta amb la modificació 
del primer punt.  
 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
En tot cas, ens pot dir què diu el primer punt, si us plau? 
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
El primer punt diu el següent: «Que es modifiqui l’impost turístic perquè 
la totalitat de la recaptació sigui per a l’Ajuntament de Barcelona i 
aquest es pugui destinar de manera finalista a compensar els impactes 
negatius de l’activitat turística als barris de la ciutat.»  
 
Aquest paràgraf és el que s’ha modificat amb relació al que consta quan 
es va entrar la proposició.  
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Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Gràcies.  
 
Sra. Irene Garcia Abellán (GMCiU): 
 
Jo també li demanaré un aclariment. Em podria dir què vol dir «definir la 
càrrega de visitants»? De què estem parlant? I després, «modular-ne 
l’accés», de què estem parlant? Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Un moment.  
 
Vostès han de posicionar el seu vot, no poden fer ara un col·loqui amb 
l’altre grup, ho pregunten abans. Vostès fan el seu posicionament, i si 
ella en el segon torn les vol respondre, prefecte. Vostès tenen dos torns, 
si esgoten aquest primer torn en tenen un més.  
 
Sra. Irene Garcia Abellán (GMCiU): 
 
No tinc més torns?  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sí, en té un més.  
 
Sra. Irene Garcia Abellán (GMCiU): 
 
Ja li avanço que no hi votarem a favor, però vull que m’aclareixi aquests 
dos punts. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Endavant.  
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
Si no voten a favor, no li aclariré cap punt.  
 
Estem parlant d’un conflicte d’interessos i és evident que hi ha moltes 
mesures a aplicar. Creiem que cal planificar el turisme, pensem que 
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estem en una relació de força desigual. Estem sotmesos a una pressió 
d’interessos econòmics del sector immobiliari, del sector hoteler i del 
sector turístic, i tot això s’ha de regular. Pensem que cal destinar el 
100% de la taxa turística a la ciutat de Barcelona perquè els barris ho 
necessiten. Aquest any 2014 es van recaptar 41 milions d’euros amb la 
taxa, i 12 milions corresponen a la ciutat de Barcelona, són molts milions 
per poder fer estudis de quina és la càrrega turística que té la Sagrada 
Família o altres monuments i fer millores a tots els barris de la ciutat.  
 
Tenim moltes més propostes. Volem crear un consell ciutadà de turisme 
que compti amb la presència dels diferents sectors de la societat civil, i 
que reconegui una capacitat d’incidència i de decisió. Volem establir una 
moratòria en la concessió de llicències de tot tipus d’allotjaments, 
perquè no sigui un creixement desmesurat. Volem elaborar un pla d’usos 
d’allotjaments turístics per a tota la ciutat. Volem reforçar i dotar de més 
personal els serveis d’inspecció en matèria d’habitatge i de turisme. 
Volem combatre la precarietat laboral que s’està donant en el sector 
turístic. No val a dir que s’estan creant molts llocs de treball quan són 
llocs de treball precaris. Volem impulsar la reducció ambiental del 
turisme limitant que els autocars circulin per zones cèntriques i 
monumentals.  
 
Pensem que són mesures molt importants, moltes d’elles les hem 
reclamat durant tot el mandat, i les considerem prioritàries per al nostre 
districte i per a tota la ciutat. Per això volem que aquesta proposta 
prosperi.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Sra. Méndez, no m’ha explicat que vol dir «modular-ne l’accés». Com 
modulem l’accés al Gòtic, per exemple? Com ho faran? Quina proposta 
tenen? Com fem que al carrer del Bisbe, per dir-ne algun, hi hagi 150 
turistes menys i això ens permeti caminar millor?  
 
Jo hi voto a favor, perquè ERC estem totalment d’acord en la filosofia de 
la seva proposició. No estaria ben bé d’acord en el plantejament que fa 
vostè sobre el turisme, segurament tindríem diferències en aquest 
sentit. Però estem d’acord en la proposició que fan. Ara bé, expliqui’m 
com modulem l’accés a un espai públic, com es fa? 
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Portaveu del Grup del PP.  
 
Sr. Josep Lluch Vallmitjana (GMPP): 
 
No tengo nada más que añadir.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC, Sr. Sanchís? No.  
 
Per part del Govern.  
 
Sra. Irene Garcia Abellán (GMCiU): 
 
Agrair tota l’explicació àmplia que m’ha fet de com tenen previst canviar 
tot el tema que envolta la qüestió del turisme.  
 
En tot cas, comentar-li que nosaltres no votarem a favor del que 
proposen perquè, sense entrar en el tema de la taxa, perquè ho ha 
parlat àmpliament l’alcalde Trias, el tema de la «càrrega de visitants» i 
«el Districte modulant l’accés» se’n va parlar la setmana passada, i 
algunes de les propostes que es van presentar en la roda de premsa 
precisament ja inclouen el tema de modular l’accés, o reconduir el tema 
de l’accés de visitants. Per tant, ja hi ha mesures.  
 
I sense allargar-me gaire repetiré el que ha explicat el regidor, i crec 
que ha estat força clar quan hem parlat àmpliament de la Sagrada 
Família. Segon paquet de mesures. Preparar la temporada alta que és la 
temporada d’estiu; corregir l’impacte dels visitants; els agents cívics; 
que les cues no es facin a l’entorn del temple, etcètera. No m’estendré, 
perquè tot això ja s’ha fet. També el tema mediambiental, es van treure 
els autobusos, es van modificar les parades, i ara s’ha instal·lat un nou 
sistema a través del qual els autobusos podran consultar si els zones 
d’aparcaments estaran ocupades o no, per no sobreocupar la zona de 
l’entorn de la Sagrada Família amb un programa pilot. Les coses s’estan 
fent. Per tant, no hi donarem suport. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Quedaria rebutjada aquesta proposta.  



Districte de l’Eixample  
Direcció de Serveis Generals 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

79 
 

 
Passaríem a la darrera, presentada pel Grup d’UpB.  
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Gràcies, president.  
 
La proposta d’acord que avui presentem, i per a la qual demanaria a tots 
els grups el vot favorable, fa referència a un equipament emblemàtic de 
la ciutat de Barcelona que es troba al nostre districte, al barri de Fort 
Pienc. M’estic referint a la plaça de braus de la Monumental. Aquesta 
plaça resta tancada des que es van prohibir les corrides de braus a 
Barcelona. El fet és que la plaça està gairebé tot l’any tancada i només 
s’obre esporàdicament en algun període, com el període nadalenc. És 
evident que es tracta d’un equipament infrautilitzat i aquest fet 
comporta que l’edifici es vagi deteriorant cada cop més. A més, cal 
valorar que l’edifici està protegit patrimonialment.  
 
D’altra banda, cal recordar que és una propietat privada, concretament 
el propietari és l’empresa Balañá, i no sembla que estigui massa per la 
labor de fer els possibles perquè aquest edifici no se segueixi 
deteriorant. En els últims temps s’ha dit que en els mitjans de 
comunicació que el mal estat en què es comença a trobar la façana fa 
que es desprenguin algunes peces de ceràmica que cauen al carrer i 
poden provocar algun accident greu. Avui, personalment, he anat a 
veure la plaça de prop. Només una de les cúpules té una protecció amb 
una xarxa, i efectivament cada vegada està més deteriorada.  
 
Des d’UpB creiem que aquest lloc podria acollir un equipament cultural 
per al barri de Fort Pienc mitjançant, naturalment, un procés participatiu 
amb les entitats i els veïns de Fort Pienc que hi vulguin ser. Aquesta 
proposta que fem, d’un equipament cultural, aniria en la línia de reforçar 
els equipaments que ja es troben en aquest moment al barri de Fort 
Pienc, que són el Teatre Nacional i l’Auditori. A més, entenent que un 
equipament cultural seria una bona solució per recuperar l’edifici i d’altra 
banda evitaria que mai més es tornés a fer patir animals fins a la mort.  
 
Crec que és l’últim Plenari del Districte i votar favorablement aquesta 
proposta d’acord ens podria fer sentir a tots satisfets. Per tant, els 
demano el vot favorable. I passo a llegir la proposició.  
 
Atès que la plaça Monumental resta tancada des de l’any 2011, en què 
es van prohibir les corrides de braus i només s’obre esporàdicament en 
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comptades ocasions. Atès que aquesta plaça està protegida 
patrimonialment i el fet que no hi hagi cap activitat pot suposar el seu 
deteriorament. Atès que al barri de Fort Pienc ja s’hi troben ubicats 
diferents equipaments tan rellevants com són el Teatre Nacional i 
l’Auditori, entenem que aquest espai podria ampliar els equipaments 
culturals del barri.  
 
Per tot això presentem la següent proposició: Que el Districte de 
l’Eixample iniciï converses amb l’actual propietari de l’edifici per tal de 
veure la possibilitat d’arribar a un acord per convertir aquest equipament 
en un equipament cultural. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. Entenem que en el cas 
d’un espai tan important del districte com la plaça Monumental hem de 
decidir entre tots, tenim dret a parlar i a intentar decidir sobre quin serà 
el seu futur. Un espai tan important que està qualificat d’equipament, 
que està protegit patrimonialment i, per tant, des de l’Ajuntament de 
Barcelona hi ha elements, hi ha eines, hi ha capacitats, hi ha 
possibilitats, d’intentar com a mínim conduir aquest equipament cap a 
una bona finalitat, perquè aquesta proposta no demana més que això. 
Entenc que des de la ideologia neoliberal s’ha de deixar actuar el mercat, 
que això és una propietat privada i que des d’aquesta ideologia liberal 
segurament s’entén que s’ha de deixar que el mercat actuï. Però en 
aquestes circumstàncies ens passa que el cinema Niza es transforma en 
un Caprabo, el cinema Urgell es transforma en un Bonpreu, i veurem en 
què es transforma aquest equipament. Per tant, abans que això passi 
actuem i intentem definir quin serà el seu futur.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
Sra. Eugenia Ávila Correas (GMPP): 
 
Gracias, presidente.  
 



Districte de l’Eixample  
Direcció de Serveis Generals 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

81 
 

Sra. Capdevila, nosotros podríamos llegar a estar de acuerdo en estudiar 
la posibilidad de convertir la plaza de toros en un equipamiento cultural 
si llegase ese momento. Nos parecería muchísimo más razonable y 
adecuado que el proyecto a la sombra de la megamezquita a la que CiU 
ni quiere ni puede posicionarse en contra, pese al rechazo en bloque de 
todos los vecinos. Pero pese a que prefiramos un equipamiento cultural 
antes que una megamezquita con un minarete de 300 metros de altura, 
lo que realmente queremos es que el Tribunal Constitucional resuelva el 
recurso que pusimos para que los toros vuelvan a Cataluña. Queremos 
que la plaza vuelva a tener el uso para el que fue concebida.  
 
Hay un orden lógico de acontecimientos y hay que esperar a que los 
jueces decidan antes de debatir sobre el posible uso alternativo de la 
Monumental. Confiamos en que ustedes respeten los tiempos y las 
decisiones que tome el Tribunal Constitucional y no pretendan aplicar 
una política de hechos consumados, como tanto les gusta. Es por ello 
que ahora mismo no es el momento de presentar esta iniciativa, y por 
eso votaremos en contra. Gracias.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del PSC.  
 
Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña (GMPSC): 
 
Partiendo de la base de qué los toros no son cultura, vayámonos 
situando.   
 
Me alegra, Trini, que tu grupo haga esta propuesta. Siendo 
históricamente rigurosos, esta propuesta entre la legislatura 2003-2007 
fue presentada en su momento por la Asociación de Vecinos de Fort 
Pienc, cuando yo era coordinador de la Coordinadora de Asociaciones. El 
sueño y la utopía de la asociación de vecinos era transformar la plaza de 
toros en un centro permanente dedicado al universo del circo, a Tortell 
Poltrona, a Raluy, etcétera, durante todo el año. Esto por un lado.  
 
Por otro lado, recuerdo que como miembro del colectivo coordinador del 
tema fuimos al Bidón de Nou Barris, donde había y todavía hay una 
escuela de circo para tratar de ver cómo y de qué manera convencíamos 
al Sr. Portabella para que echara una mano a la hora de fomentar esta 
posibilidad, que años más tarde todavía está vigente. Por esto 
votaremos a favor. Gracias.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Nosaltres hi votarem en contra, però m’agradaria raonar-ho.  
 
L’equip de govern compartim els bons propòsits de la proposició, i també 
el posicionament del PSC. També coneixem el posicionament de 
l’Associació de Veïns respecte a la Monumental, però ni per disponibilitat 
econòmica ni pel moment en què ens trobem no és responsable que un 
Govern que, segons vostès mateixos diuen, li queden dos mesos i mig 
iniciï unes converses amb algú que no té cap intenció de vendre res per 
un preu que ara mateix no podríem pagar ni comprometre cap despesa. 
Per tant, de moment votem que no.  
 
Lamento una mica el to d’algunes intervencions, que considero bastant 
demagògiques. Concretament el tema de la megamezquita ja comença a 
cansar. No hi ha res de megamezquita, deixem de parlar d’aquest tema i 
de moure l’espantall perquè no hi ha res de cap megamezquita, i no hi 
ha res que faci perillar el futur de la Monumental com a equipament. El 
conseller Gómez no para d’insistir en el cinema Niza i en el cinema 
Urgell. El Niza i l’Urgell tenen qualificació 13, no estan qualificats 
d’equipament, són 13 que passen a verd. Hi ha una superfície comercial 
a sota, no ho he amagat mai, però passen a tenir una superfície verda 
oberta al públic. No és el mateix. La Monumental ja és un equipament i 
això no perilla ni està en risc.  
 
Pel que fa al manteniment, també compartim la preocupació de la 
consellera Capdevila, i entenc que dels altres grups, però el Districte 
vetlla pel manteniment dels edificis fins on pot pressionar els propietaris 
per al manteniment. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
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Miri, conseller, m’ha deixat estupefacte. L’hi dic amb tota franquesa. A 
mi que el PP no em voti la proposició no em ve gens de nou perquè a 
més, ja ho ha dit la consellera Ávila, estan mirant que tornin a matar 
toros i com més millor, i més mantilla espanyola i més vano. Ara, que no 
ho votin vostès, que vostè em doni com a excusa que estan acabant el 
mandat... Doncs haurien d’haver iniciat les converses abans. Vostè diu 
que li consta el sentir de l’Associació de Veïns de Fort Pienc, com ho 
conec jo i segurament la resta de companys consellers. Per tant, sabent 
que l’Associació de Veïns, que és l’interlocutor vàlid, està per això, ells 
concretaven més amb una escola de circ i un circ permanent, que 
Barcelona no en té cap. Nosaltres no hem volgut concretar tant perquè, 
com hem dit abans, el que proposem és que efectivament s’obri un 
debat i que la gent hi pugui dir la seva. Per tant, doni’m una altra 
excusa, conseller, però no em digui que no poden donar suport a la 
proposta d’acord perquè resulta que els queden dos mesos i mig de 
mandat. Si sabien que això convenia al barri, si entenien que un 
equipament cultural potser fóra bo per al barri de Fort Pienc, han tingut 
quatre anys per fer-ho i no ho han fet. Per tant, doni’m l’excusa que 
vulgui però no em digui que li queden dos mesos i mig. Tot i així, 
quedant dos mesos i mig, si vostès inicien converses nosaltres, que 
possiblement governarem la ciutat de Barcelona, ja les continuarem amb 
qui toqui. Però no em doni aquesta excusa, perquè francament no cola.  
 
Agrair als altres grups que han tingut la mateixa visió de nosaltres de 
recollir la demanda dels veïns de la zona.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part d’ICV-EUiA.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Només afegir que si aquest espai ja està qualificat d’equipament, si ja 
està protegit patrimonialment, entenc que l’Ajuntament té capacitat 
d’influir més enllà de pagar al propietari el preu que demani. Hi ha altres 
elements que aquest Ajuntament té per intentar reconduir aquesta peça 
que és tan important al districte i a l’entorn de Glòries, que està en 
plena transformació, cap a un equipament que tingui una repercussió a 
la ciutat i al barri. L’Associació de Veïns fa molt bé de fer aquestes 
propostes, de proposar que allò sigui una escola de circ, que segurament 
seria compatible amb la protecció patrimonial que té l’espai. Aquesta 
proposta és del tot vàlida, s’ha d’explorar, i potser es podria fer de 
manera conjunta amb el veïnatge i la propietat, sense que acabem 
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parlant de comprar-lo per un preu i ja està. És a dir, es pot entrar en 
altres processos.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Grup del PP.  
 
Sra. Eugenia Ávila Correas (GMPP): 
 
Mire, Sra. Capdevila, yo no he votado en contra porque todo esto sea 
una campaña fascista española en contra de ERC. Se lo estoy diciendo, 
hay un recurso presentado, vamos a esperar a ver qué resuelven los 
tribunales. Si se decide que no van a seguir las corridas de toros, 
hablaremos de hacer un equipamiento cultural, se lo estoy diciendo. En 
todo caso, le pido ese mismo respeto a la ley en caso de que se decida 
que sí que se van a mantener. ¿Respetarán ustedes las leyes, Sra. 
Capdevila? Es como si yo le acuso a usted de estar detrás de las hordas 
de independentistas que fueron a hacer pintadas el sábado por la tarde 
en la plaza de toros. ¿Verdad que yo no entro en estos temas? Le pido 
que usted me trate con el mismo respeto y no me acuse de campañas 
fascistoides, por favor. Cuando los tribunales lo resuelvan se volverá a 
hablar. Gracias.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez:  
 
Per part del PSC.  
 
Sr. Víctor Eusebio Apolinario Muraña (GMPSC): 
 
Insisto, queremos un circo en la plaza Monumental.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez:  
 
Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU):  
 
Gràcies, president.  
 
Lamento haver deixat esmaperduda la consellera Capdevila, però a 
vegades no queda més remei. Dos no es barallen si un no vol. Encara 
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n’hi diré una altra, que és molt catalana, el que té el burro fa el preu. I 
el burro no el tenim nosaltres, el té el Sr. Balañá.  
 
Respecte al que comentava el Sr. Gómez, intueixo i dedueixo, perquè no 
ho ha dit obertament, que estava parlant de la possibilitat d’expropiar. 
Poso a coneixement dels presents una dada. La cantonada del Bingo 
Billares, Gran Via-Nàpols, que són 500 m², que vam haver d’expropiar a 
instància de part, ens va costar la mòdica xifra, per procés judicial, de 6 
milions d’euros. Una cantonada de 500 m². Ara vostès facin un càlcul 
aproximat del que costaria expropiar tota una illa de l’Eixample i després 
imaginin-se els titulars que vostès mateixos provocarien si aquest 
Govern un mes i mig abans de les eleccions es comprometés a gastar, 
no sé, 40 o 50 milions d’euros per fer allò, o més. Ens dirien que no hi 
ha dret perquè el Govern de sortida abona 50, 60 o 100 milions d’euros 
a l’especulador, al propietari de la plaça de toros, etcètera.  
 
Per tant, parin de fer brindis al sol. Jo també vull un circ a la 
Monumental, ja l’hi dic ara. Ara, si ha de ser el circ més car de l’univers, 
potser que ens ho plantegem una mica. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Queda rebutjada aquesta proposta.  
 
Passem a l’apartat de precs, el primer presentat pel Grup del PP. També 
hi ha una paraula demanada.  
 
Endavant.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Atesa la intenció d’obrir un alberg/hostal de microcàpsules al pis 
principal i pis primer de la comunitat de veïns del carrer Balmes, 58, que 
se’ns informi sobre: 
 
Quines llicències o permisos d’obres ha demanat el promotor d’aquest 
establiment i en quin moment els va demanar. En el cas que no en tingui 
o s’hagi detectat alguna irregularitat, els serveis tècnics han iniciat, o 
pensen fer-ho, algun expedient de restauració de la legalitat urbanística 
infringida? Quants llits té previst instal·lar i en quina superfície? Quin 
tipus de llicència d’activitat ha demanat? Compleix aquest projecte tota 
la normativa vigent? Quin és el posicionament d’aquest Govern 
municipal sobre aquest projecte? 
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Té la paraula la Sra. Ginesa Pérez.  
 
Sra. Ginesa Pérez: 
 
... per aquesta oportunitat de parlar-los, i sobretot veure que estan molt 
sensibilitzats amb el problema, i jo intentaré il·lustrar-los com es viu 
aquest problema en primera persona.  
 
Em dic Ginesa Pérez, visc al carrer Balmes, 58, i a partir del mes de 
novembre van començar unes obres a la planta baixa i a l’entresòl del 
meu edifici. No se’ns comunica res, no veiem cap rètol que ens digui 
quina mena d’obres s’estan fent i per rumorologia ens diuen que faran 
un alberg. Ens quedem estupefactes perquè aquest alberg suposa 
compartir l’entrada amb nosaltres, compartir una zona comunitària. Com 
que estic estupefacta me’n vaig a l’Ajuntament i demano si, si us plau, 
tenen alguna llicència d’obres en aquest edifici. Em comuniquen que no, 
que només tenen un assabentat, i que no saben res de les activitats. 
Truco a l’Associació de Veïns, perquè no sabem què fer, a l’Associació de 
Veïns de la Dreta de l’Eixample, i el president em facilita el telèfon de 
l’associació Eixample Sostenible. I és aquí quan comencem a tenir una 
mica de suport. Amb el seu assessorament comencem a descobrir que hi 
ha altres comunitats afectades per aquest problema i comencem a lliurar 
a l’Ajuntament instàncies i més instàncies demanant informació sobre 
això, ja que entenem que la possibilitat d’un alberg en una comunitat de 
veïns compartint zona d’accés no respecta les normes urbanístiques del 
Pla metropolità de Barcelona.  
 
Aquesta associació ens obre les portes i parlem per telèfon amb la Sra. 
Tere Gómez, que no conec personalment, i ens diu que no tenen 
constància de cap llicència, però em diu una cosa molt important: que si 
reuneixen els requisits se’ls donarà. Estem parlant del mes de 
novembre. Seguim amb les instàncies i mitjançant l’administrador ens 
convoquen a una reunió informativa per al 21 de gener. Aquesta data és 
molt important, a part que és el meu aniversari. El 21 de gener se’ns 
presenta el suposat empresari, molt content de conèixer-se ell mateix, i 
ens dóna la magnífica notícia de què posaran un hotel càpsula de 120 
places, amb el qual haurem de compartir la nostra entrada. Es poden 
imaginar la satisfacció de tot el veïnat. En aquell moment manifestem la 
nostra disconformitat i ell reconeix que ha començat les obres sense 
permís. És un bon començament per saber que tenim davant un 
empresari honrat.  
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Des d’aleshores continuem la nostra campanya perquè ens sentim molt 
desemparats. Fins i tot anem al Síndic de Greuges, els mitjans de 
comunicació comencen a interessar-se per nosaltres. A hores d’ara no 
hem rebut resposta a cap de les nostres instàncies. Anem al Consell del 
Districte, manifestem al Sr. Máximo López, que és qui el presidia, la 
nostra sorpresa davant d’això, i diu que no tenia coneixement d’aquest 
negoci i també ens diu que les lleis obliguen, que Madrid obliga, que 
Brussel·les obliga, i que si reuneix els criteris el posaran. Per 
descomptat, ha vingut la Guàrdia Urbana, l’inspector d’obres fa un 
informe conforme no tenen llicència, però les obres continuen.  
 
Estem al borde del ataque de nervios i, com que no som advocats ni 
arquitectes, demanem ajut a l’arquitecte Luis Ignacio Ruiz per anar a 
consultar l’expedient d’obres. Se’n recorden del 21 de gener, que era el 
meu aniversari? Resulta que l’empresa Hostels 5 Groups Investments SL 
el 20 de novembre havia presentat aquest document. Tot això que estic 
explicant ho puc documentar amb testimonis o amb documents. És 
l’imprès DRPOB-10, en el qual manifesta que en forma de la legalitat 
vigent se’ns ha ocupat a tots els habitants de l’edifici el projecte de les 
obres. Crec que això és falsificació de document públic, és del 20 de 
novembre. A partir d’aquí s’ha engegat tot el procés. Hem posat 
pancartes, els diaris, tinc un dossier, si els interessa.  
 
Vull fer una puntualització, aquest senyor, el Sr. Javier Velat, que 
confessa que ha començat les obres sense permís, ens diu que això és 
un alberg però que anirà destinat a persones d’entre 30 i 40 anys, una 
població una mica estranya per a un alberg de joventut. Aquest senyor, 
en declaracions al diari El Mundo, ja ha canviat l’interval d’edat, ara són 
de 35 a 45. Estic encantada, perquè aviat jo seré a l’adolescència.  
 
Després de veure que aquest senyor ha transgredit la llei, presenta una 
altra proposta d’obres en la qual hi ha implícita la modificació d’elements 
comunitaris. I ho presenta el 6 de febrer. Del 6 de febrer al 6 de març 
aquest senyor tenia una moratòria per no fer aquestes obres i ha 
continuat fent aquestes obres, i a més amb males pràctiques, com posar 
un camió d’alt tonatge dins l’edifici.  
 
Davant tota aquesta disbauxa, en la qual nosaltres com a veïns no 
podem dir res d’una cosa que alterarà greument la nostra vida diària, 
perquè hauré d’entrar a casa meva saltant maletes i motxilles, no tenim 
res a dir? Nosaltres no tenim res a dir, si hi ha una normativa 
metropolitana que diu que els locals han de tenir una sortida directa al 
carrer i aquest senyor se la salta? Li poden donar la llicència? No podem 
dir res si sota el nom d’alberg juvenil es vol amagar un hostal pastera de 
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120 places en una comunitat de veïns? No tenim res a dir? No podem dir 
res si demostro que un empresari ha utilitzat la llei d’una forma 
matussera? No tenim res a dir? Evidentment, hi ha una sèrie de 
perjudicis col·laterals, perquè hem contactat amb altres comunitats que 
ja els estan patint. Insomnis, problemes d’estrès, problemes de soroll... 
La seva qualitat de vida ha empitjorat molt. Aquí s’ha parlat de 
sostenibilitat i d’equilibri. M’hauria agradat que hi fos el Sr. Ardanuy...  
 
Considera vostè que el districte de l’Eixample està mancat d’aquests 
tipus de serveis? Vostès s’han dedicat a la política municipal, i entenc 
que s’han de cuidar dels ciutadans, no només dels interessos dels 
empresaris. Jo sóc una ciutadana i necessito protegir-me. Vostès creuen 
que poden permetre aquesta disbauxa, aquesta disharmonia, aquesta 
sobreexplotació turística o hotelera, diguin-li com vulguin. Jo crec que 
no. Si d’aquí no surto amb una resposta una mica positiva, la propera 
cosa que farem serà encadenar-nos i que vingui la Guàrdia Urbana a 
treure’ns de la porta de casa meva.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Xavier Díez de Gispert (GMCiU): 
 
Voldríem saber què acceptem si acceptem aquest prec, i si no l’acceptem 
què no estem acceptant, perquè no entenem si això és un prec, perquè 
són sis preguntes. Hi podem donar resposta, però no seria un prec. No 
ho acabem d’entendre. Gràcies.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
El problema de fons és que en un mateix edifici han de conviure veïns 
amb albergs low cost que provoquen una sèrie de molèsties, aquest és 
el problema de fons, com ja ha passat en altres districtes de la ciutat 
com Gràcia. En un mateix edifici han de conviure usos residencials i usos 
turístics. El que nosaltres volem saber és com s’ha arribat a aquesta 
situació.  
 
Sr. Xavier Díez de Gispert (GMCiU): 
 
Contestaré les preguntes, per respecte a la veïna, la Sra. Pérez.  
 
Quant a la primera i la segona pregunta, és veritat que es presenta un 
comunicat diferit d’obres, però avui en dia està no admès per 
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incompliment de la normativa i falsedat documental. No tenen llicència 
d’obres.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat) 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Broc, si us plau, deixi que acabi de contestar.  
 
Sr. Xavier Díez de Gispert (GMCiU): 
 
Quant a la tercera pregunta, ja s’ha dit que el projecte és de planta 
baixa, entresòl i terrat, amb una superfície total de 1.000 m² i consta de 
117 places distribuïdes en quatre habitacions individuals i nou 
col·lectives.  
 
Quant a la quarta pregunta, quin tipus de llicència d’activitat han 
demanat? Encara no han demanat cap tipus de llicència perquè el tràmit 
de demanar una llicència es fa després d’haver acabat les obres i quan 
l’activitat està en funcionament. Quan està al moment d’estar en 
funcionament és quan es demana la llicència d’activitat. No han demanat 
cap llicència d’activitat, només han demanat un comunicat d’obres, que 
no s’ha admès.  
 
Quant a la cinquena pregunta, s’ha deixat sense efecte el comunicat 
d’obres per incompliments de la normativa i s’ha notificat a la propietat. 
Ho saben.  
 
I quant a la sisena pregunta, el posicionament del Districte és, com no 
pot ser d’una altra manera, el compliment de la legalitat. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Passem al següent prec, presentat també pel Grup del PP.  
 
Sr. Josep Lluch Vallmitjana (GMPP): 
 
Atès que s’han de publicar la majoria de les ordenacions singulars de 
terrasses que afecten el districte i inclús algunes ja estan en fase 
d’exposició pública, aquest conseller formula el següent prec.  
 
Instar el Govern municipal a fi que abans de resoldre definitivament els 
projectes d’ordenació singulars de terrasses que afecten al districte es 
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reuneixi amb els veïns i comerciants afectats per tal de trobar la solució 
més adient i consensuada. 
 
El tema de las terrazas viene de lejos, es un tema conflictivo. Por un 
lado están los comerciantes y el Ayuntamiento, que saca un provecho 
económico, por otro lado están los vecinos que tienen molestias. Lo 
único que pedimos es que el Gobierno antes de sacar cualquier otra 
ordenación de una calle a exposición pública se reúna con los dos 
afectados y lleguen a un acuerdo. Gracias.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Hi havia una paraula demanada. El Sr. Carlos Claver, hi és? No hi és.  
 
Contesta el Govern.  
 
Sr. Xavier Díez de Gispert (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
En tots els casos de les zones d’ordenació singular hem parlat i hem 
informat l’Associació de Veïns i els comerços afectats. Per això no 
acceptarem el prec. Perquè s’ha fet i s’està fent. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Lluch.  
 
Sr. Josep Lluch Vallmitjana (GMPP):  
 
Los consellers de este grupo municipal se han reunido con todos los 
bares y restaurantes de San Juan, de avenida Gaudí, de Enrique 
Granados, de la avenida Mistral, y les aseguro que nadie ha ido allá a 
hablar con ellos. No saben nada.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Xavier Díez de Gispert (GMCiU): 
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No hem anat allà, han vingut ells aquí. Tots els comerços afectats han 
vingut aquí i han sigut informats. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez:  
 
El següent prec, presentat pel Grup d’ICV-EUiA.  
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
Atès que una bona part del comerç emblemàtic ha hagut de tancar les 
portes i/o ubicar-se en altres locals per la pujada de preu dels lloguers 
que tenien; atès que ni des de ciutat ni des del Districte de l’Eixample 
s’ha realitzat cap acció ni s’han pres mesures concretes per ajudar el 
comerç tradicional.  
 
Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles del Reglament 
orgànic municipal, formulem el següent prec.  

 
Que el Govern del Districte de l’Eixample defineixi un pla especial de 
protecció d’establiments emblemàtics i tradicionals davant la pressió 
especulativa que propicia la instal·lació de franquícies, i que proposi 
mesures que defensin el comerç de proximitat contenint els horaris 
comercials i l’expansió de grans superfícies i franquícies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Xavier Díez de Gispert (GMCiU): 
 
Gràcies.  
 
No acceptarem el prec perquè pel que fa a horaris comercials i a 
l’expansió de grans superfícies no tenim competències, ni des del 
Districte ni des de l’Ajuntament. Pel que fa a la protecció d’establiments 
emblemàtics, des del Districte tampoc tenim competències. És cert que 
des de la suspensió d’obres dels comerços emblemàtics Casa Gran va 
crear una comissió per a la protecció del comerç i el Districte de 
l’Eixample en forma part, junt amb Ciutat Vella, l’Institut Municipal de 
Paisatge Urbà, Hàbitat Urbà, Direcció de Comerç, PIMEC i Fundació 
Barcelona Comerç. El dimecres dia 11 es presentarà aquest pla de 
protecció al comerç. Gràcies.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Méndez.  
 
Sra. M. Carme Méndez Bota (GMICV-EUiA): 
 
És curiós però jo tinc constància que hi ha una mesura de govern que 
vostès van fer el febrer del 2014 on s’especifica tot un pla específic de 
protecció i suport als establiments emblemàtics. És curiós, perquè hi ha 
molt bones intencions però estem al març del 2015 i hem arribat a una 
situació que molts comerciants han hagut de canviar de local per 
l’especulació urbanística. Hi havia un munt de mesures genèriques que 
crec que no s’han posat en marxa des de fa un any. Definia que es faria 
una suspensió preventiva de llicències d’obres i activitats per a aquests 
comerços emblemàtics. Deia que es crearia un servei d’atenció integral a 
l’establiment emblemàtic. Defineix la creació d’una relació d’establiments 
emblemàtics de Barcelona. On és aquest pla de protecció? Què s’ha fet 
per a l’Eixample un any i dos mesos després d’una mesura de govern? 
No l’han aplicat en absolut. Això sí, avui hem aprovat dos plans 
urbanístics, donem pas a més franquícies al passeig de Gràcia, al Zara, a 
l’H&M. Tenim molta pressa, però el comerç de barri també s’ho mereix.  
 
Aprofitant que estem parlant del comerç, afegiria que hem de veure com 
el comerç just i el comerç sostenible es fan patents aquí a l’Eixample. 
Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Alguna cosa més?  
 
Sr. Xavier Díez de Gispertp (GMCiU): 
 
Vostè em pregunta on és aquest pla de protecció, i jo li dic que aquest 
dia 11 es presentarà i s’aprovarà aquest pla. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
El següent prec també el presenta el Grup d’ICV-EUiA.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
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Ateses les obres que s’han dut a terme al passeig de Gràcia i a la 
Diagonal, dos mitjans de comunicació que al nostre entendre haurien de 
ser prioritaris, com són el transport públic i la bicicleta, han estat 
perjudicats.  
 
Per això demanem: Que s’implanti ràpidament protecció física, 
volumètrica i efectiva al carril bici en tos els trams de la Diagonal; que 
es mantingui la seva amplada màxima en tot el recorregut amb 
l’objectiu que els vehicles motoritzats no el puguin envair de forma que 
la circulació de les bicicletes sigui al més segura possible; i per altra 
banda que es realitzin els canvis necessaris per assegurar que no es 
perdi velocitat comercial en la xarxa de bus en el seu pas per la Diagonal 
i el passeig de Gràcia. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
No acceptem el prec. A la Diagonal hi ha 1.207 peces de 60 centímetres 
de llarg, 17 d’ample i 10 d’alt, que protegeixen el carril bici. Diria que 
això és una protecció física, corpòria i volumètrica. Per tant, considerem 
que ja està fet i no acceptem el prec.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Gómez.  
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
El mateix dia que nosaltres vam entrar al registre aquest prec, el Josep 
Maria Montaner, que és arquitecte i catedràtic de l’Escola d’Arquitectura 
de la UPC va publicar un article al país que es diu «Les jerarquies de la 
Diagonal», i jo recomano molt aquesta lectura. Com que ara tot això és 
molt accessible i molt fàcil de trobar: «Les jerarquies de la Diagonal», 
Montaner, El País, segur que ho troben sense cap dificultat. Explica molt 
bé què ha passat. Amb aquestes reformes s’ha jerarquitzat l’espai 
públic, en primer lloc, tenint en compte els interessos dels comerciants, 
fent aquestes suposades fantàstiques voreres que haurien de ser com 
passadissos que portessin a les botigues; en segon lloc, prioritzant el 
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vehicle privat, i deixant als marges d’aquesta prioritat tant el transport 
públic com les bicicletes, i en últim lloc els vianants, que se suposa que 
haurien de caminar fantàsticament per allí. Resulta que aquest nou 
paviment genera dificultats a les persones més febles, les persones que 
van amb bastó, les persones que tenen dificultats de mobilitat, que han 
trobat dificultats.  
 
Entenem que els tècnics de l’Ajuntament són magnífics. Si aquest 
Govern els fes un bon encàrrec obtindríem un bon resultat. Si l’encàrrec 
hagués sigut «volem prioritzar el transport públic, volem prioritzar el 
vianant i volem prioritzar la bicicleta» el resultat no s’assemblaria en 
absolut al d’ara. Ara ens trobem una dificultat en aquests dissenys que 
haurem de pal·liar, tot i que no és irremeiable, segurament alguns girs 
no es podran fer. Els vehicles privats hauran de prescindir de 
determinats girs per assegurar que el transport públic funcioni millor. Si 
vostè intenta agafar el passeig de Gràcia des d’alguns dels carrers 
transversals al passeig de Gràcia, els laterals ja no tenen aquests girs i 
provoca problemes de mobilitat i que els autobusos hagin perdut 
velocitat comercial. Tot això ha de tornar a ser la prioritat de la ciutat i 
és el que els demanem. Una vegada que la reforma ja està feta, intentar 
com a mínim pal·liar aquests elements que segurament no són volguts.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
Conseller Gómez, vostè parla de jerarquia a la Diagonal, a mi m’agrada 
més parlar d’odre, vostè prefereix l’anarquia que hi imperava abans i 
nosaltres simplement ho hem endreçat una mica. La Diagonal té 
l’amplada que té i s’ha fet el que s’ha considerat que era més adient.  
 
Vostè diu que s’ha prioritzat la presència del vehicle privat, expliqui-
m’ho si us plau, perquè s’han suprimit dos carrils de circulació de cotxes, 
un per sentit. Insisteixo, de cotxes. S’han ampliat les voreres. Vostès fan 
un exercici ―últimament ens hi tenen molt avesats―, pronostiquen qui 
governarà, pronostiquen moltes coses, veuen claríssim que aquelles 
voreres estaran plenes de vetlladors. Jo no li parlo de pronòstics, li parlo 
de realitats. El 22 de març es posarà un marxa una mesura força 
pionera que ha impulsat aquest Govern, que és el tancament de tots els 
laterals de la Diagonal per a ús ciutadà, amb activitats esportives, amb 
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activitats culturals, etcètera, per al gaudi dels ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona. Repeteixo que aquesta reforma s’ha fet pel bé del vianant.  
 
No em parli de vetllar per la seguretat dels ciclistes i dels vianants 
perquè aquest Govern ha fet moltes coses en aquest sentit. Ha fet carrils 
bici que són molts més segurs que els que hi havia abans, que eren una 
ratlla pintada a terra. Parlem de proteccions físiques i corpòries i 
volumètriques dels carrils bici que hi havia abans a la Diagonal, per 
exemple? Era una ratlla pintada a terra, al costat de les parades de bus. 
No, parlem dels carrils bici que ha fet aquest Govern, com al Paral·lel, 
que estan segregats del trànsit, com en molts altres llocs. Parlem del 
carril bici com el del carrer Girona, que s’ha impulsat perquè uneixi les 
zones 30 de Ciutat Vella i de Gràcia. Parlem de les actuacions molt 
concretes, com a la plaça Tetuan, que eren llocs on hi havia una alta 
accidentalitat de ciclistes. Parlem que l’Eixample concentra el 36% dels 
aparcaments per a bicicleta que té aquesta ciutat, i que encara 
s’incrementaran perquè també es beneficiarà de l’increment de 5.000 
places més que hi haurà a la ciutat quan haguem acabat aquest mandat.  
 
Potser vostè té raó, no l’hi nego, i potser jo m’equivoco. Però com vostè 
diu, la reforma està feta i ara els ciutadans la jutjaran, quan entri en ús. 
Espero i confio, perquè crec que és una bona reforma, que el veredicte 
serà positiu. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Passem a un prec presentat per UpB.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB):  
 
Gràcies, president.  
 
Atès que han passat més de dos anys de la construcció de les pistes de 
bàsquet del Club de Bàsquet Roser sota el pont de Marina. Atès que des 
de l’inici de l’activitat esportiva el Club de Bàsquet Roser ha reivindicat la 
cobertura dels laterals de les pistes per poder-hi tenir activitat esportiva 
en condicions, molt especialment els dies que plou. Atès que el fet de no 
tenir les pistes cobertes lateralment suposa al club una despesa de 
17.000 euros anuals en concepte de lloguer de les pistes de l’estació del 
Nord. Atès que han passat més de dos anys de la inauguració de les 
pistes i no s’ha tingut en compte aquesta demanda, formulem el següent 
prec. 
 



Districte de l’Eixample  
Direcció de Serveis Generals 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

96 
 

Que el Districte de l’Eixample es comprometi abans de finalitzar el 
present mandat a cobrir els laterals de les pistes de basquet situades 
sota el pont de Marina. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sra. Mireia del Pozo Farreres (GMCiU): 
 
Li acceptem el prec, consellera Capdevila, en senyal de bona voluntat. 
Estem estudiant amb Hàbitat Urbà fer un cobriment, i fins i tot estem 
estudiant altres possibles solucions. Tal com hem ajudat sempre al llarg 
d’aquests quatre anys, tenim el compromís de seguir-ho fent escoltant 
les entitats, els veïns i la gent.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Consellera, quan em diu «la bona voluntat» vol dir que ho faran abans 
d’acabar el mandat?  
 
Sra. Mireia del Pozo Farreres (GMCiU): 
 
Com li he dit, acceptem el prec. Tenim el compromís d’ajudar, com hem 
demostrat durant aquests quatre anys. Quan entrenaven, el Roser ja es 
va quedar sense espai de joc i el Districte els va construir pistes de 
bàsquet i vestidors. Aquestes pistes de bàsquet i vestidors van tenir un 
cost de 400.000 euros per al Districte. Per tant, allà ja vam ajudar. 
D’altra banda, novament, en senyal de bona voluntat i amb la finalitat 
d’ajudar, el Districte va entregar la Casa Groga com a seu social quan es 
van quedar sense. Moltes gràcies.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Ha anat bé que tragués el tema de la Casa Groga, perquè jo no n’hauria 
parlat però potser val la pena que en parlem.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila, si us plau, estem parlant d’això, ja li ha fet una 
pregunta, està parlant per tercera vegada... Finalitzi, si us plau.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Avui és l’últim dia, Sr. Bolaños, no pot deixar que acabi l’argumentació? 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sí, però sobre aquest prec, ara no parli d’una altra cosa.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Els agraeixo molt que acceptin el prec. Vostè diu que fa quatre anys que 
ajuden aquesta entitat, i jo els agraeixo molt que els fessin les pistes de 
bàsquet, a més recordo que va ser a proposta del nostre grup, per tant, 
doble agraïment. Però tampoc els les regalen, paguen 24.000 euros de 
lloguer cada any.  
 
Doncs el president del Roser és un mentider perquè m’ho va dir a mi 
l’altre dia. 24.000 a l’any de les pistes sota el pont de Marina, i 17.000 
de les pistes de l’estació del Nord, quan les han de llogar. Si vostès em 
diuen que no, ara quan arribi a casa trucaré a aquest senyor i li diré que 
m’ha enganyat.  
 
De totes maneres, consellera, em tranquil·litza que digui que accepten el 
prec i que abans d’acabar el mandat solucionaran el problema, aquí o on 
sigui, però el solucionaran, no?  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
No faci preguntes. El prec està acceptat.  
 
Següent prec. Sra. Capdevila, endavant.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
El Govern del Districte de l’Eixample va iniciar el nou enllumenat de 
diferents carrers del barri de la Dreta de l’Eixample, concretament els 
carrers de Girona, des de la Gran Via fins a la ronda de Sant Pere, i del 
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carrer Casp, des del passeig de Gràcia fins al passeig de Sant Joan. Atès 
que la resta de carrers que van en direcció mar-muntanya i Llobregat-
Besòs en el tram comprès entre la Gran Via, la ronda de Sant Pere, el 
passeig de Gràcia i passeig de Sant Joan resten amb el mateix 
enllumenat deficitari, presentem el següent prec.  
 
Que el Districte de l’Eixample es comprometi a seguir el procés 
d’implementació del nou enllumenat als carrers del barri de la Dreta de 
l’Eixample en el tram comprès entre la Gran Via i  la ronda de Sant Pere 
i des del passeig de Gràcia fins al passeig de Sant Joan. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Per part del Govern.  
 
Sr. Xavier de Gispert Díez (GMCiU): 
 
Per acabar l’últim prec de l’últim Plenari, acceptem el prec. Estem 
compromesos.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sra. Capdevila.  
 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Me n’alegro moltíssim. Crec que fan el que han de fer, aquí hi ha veïns 
que viuen en aquest sector, el carrer Casp i el carrer Girona han quedat 
molt ben il·luminats, però la resta de carrers fan una mica de pena. Com 
que estem amb aquesta història meravellosa de la Zona 11, almenys 
il·luminar-la bé. Per tant, els agraeixo que acceptin el prec i que ho facin 
com més aviat millor. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Passem a l’apartat de preguntes. N’hi ha dues presentades pel PSC.  
 
Endavant.  
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Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC): 
 
Jo vaig començar aquest Plenari parlant de bressol i avui és l’últim 
Plenari i parlo de bressol. La gent que ens dediquem a l’educació sabem 
que les criatures han de tenir oportunitats, i per a moltes criatures i 
famílies les bressol són una oportunitat.  
 
M’agrada molt aquesta pregunta però encara m’agrada més la resposta, 
perquè em sembla que el senyor regidor m’ha respost aquesta pregunta 
en l’informe inicial que ha fet. Crec que vostè ha dit, si no m’equivoco, 
per tant, demano que la pregunta ratifiqui el que ha dit el senyor 
regidor, que l’ampliació de l’escola bressol Tres Tombs podrà obrir el 
setembre de 2016. Jo he entès això. Vaig equivocada?  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat) 
 
La resposta és que sí, fantàstic. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Següent pregunta, del Grup del PSC.  
 
Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC): 
 
Però, em pregunten quina era la pregunta. La pregunta era...  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
No, hi ha una altra pregunta sobre la política de recuperació d’interiors 
d’illa, que no té res a veure amb les escoles bressol, del seu grup.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
En els meus papers, la primera pregunta que surt és la de les escoles 
bressol.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Ja l’ha contestat i s’ha acceptat.  
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Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
D’acord. Molt ràpid.  
 
Quin és el capteniment i balanç del Govern sobre la política de 
recuperació d’interiors d’illa executada aquest mandat? 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president.  
 
El balanç és positiu. Estem a punt d’inaugurar l’interior d’illa d’Anaïs 
Napoleon, no sé si serà el dia 13 o el dia 15, ben aviat rebran la 
convocatòria els consellers i els veïns i veïnes. S’han tirat endavant 
projectes de millora d’altres interiors d’illa, el de Borrell, 305, el de 
Clotilde Cerdà, obertures de nous accessos. I en altres línies d’acció que 
no són ben bé interiors d’illa però que posen en servei espais per al 
gaudi dels ciutadans tenim l’acció important que farem a Germanetes, 
amb la millora d’Emma de Barcelona i l’obertura de tota la resta del 
solar que ha d’ocupar l’institut; les microurbanitzacions del Clínic que 
avui hem pogut anunciar que ja s’ha tancat el conveni i que estaran a 
punt properament; també es va fer la microurbanització de Roger de 
Flor, que serà el futur accés del Palau Macaya; es va fer una 
microurbanització a Germanetes; s’ha intervingut en vies públiques com 
Balmes, Urgell, la Diagonal, el passeig de Gràcia, el passeig de Sant 
Joan, malgrat que no són interiors d’illa són actuacions que van en la 
línia de posar aquestes voreres i aquest espai públic al servei i al gaudi 
dels ciutadans. Per tant, el balanç és positiu. Gràcies.  
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Jo havia fet la pregunta de manera educada i formal esperant que el 
mateix Govern fes un mea culpa, perquè la pregunta sencera seria: No li 
cau la cara de vergonya al Govern pel fet de no obrir cap nou interior 
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 d’illa després de tota aquesta legislatura? Vostè mateix ho acaba de dir, 
algunes de les intervencions que acaba de citar no són interiors d’illa. No 
ens enganyem, a vostès els agrada molt inaugurar, i és estrany i em fa 
sospitar que Anaïs Napoleon no estigui obert ja. Permeti’m que ho dubti.  
 
Sincerament, vostès tenen un balanç no només nefast sinó molt negatiu. 
A part de no obrir cap interior d’illa nou, cap ni un, han destruït ―i a la 
pregunta en parlaven els atesos― l’eina que permetia fer-ho, hipotecant 
així la bona feina que puguin fer futurs governs progressistes d’aquesta 
ciutat. Només dir-los que confio que treguin una estelada ben grossa en 
la propera campanya electoral perquè no serà gràcies a la seva política 
d’interiors d’illa que treguin un bon resultat, si és que el treuen.  
 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Sr. Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Efectivament, conseller Riera, no serà gràcies a la nostra política 
d’interiors d’illa, serà gràcies a la nostra política en general, gràcies al 
que hem fet aquest mandat. Hem augmentant gairebé en 10.000 milions 
el que va invertir el seu Govern en el mandat anterior. I serà gràcies a 
moltes altres coses que hem fet que vostès no van fer, com per exemple 
posar fi als barracons de les escoles, que aquest mandat acabarà amb 
sis escoles de set que estaven en barracons... 
 
(Parla el conseller Riera amb el micròfon apagat) 
 
No entrarem en un diàleg, estic parlant jo, conseller Riera.  
 
Doncs haver preguntat sobre barracons. Vostè m’ha preguntat sobre una 
cosa i jo la hi contesto. No entraré en un diàleg.  
 
Vostè considera que ho hem fet fatal, ja ho entenc, encara que ho 
haguéssim fet bé vostè diria que ho hem fet malament.  
 
Respecte a Anaïs Napoleon ja l’hi he dit, el que passa és que vostè no 
escolta. S’inaugurarà en el termini d’aquest mes, i no perquè tinguem un 
afany especial per inaugurar coses sinó perquè quan s’acaben les coses 
s’inauguren, igual que feien vostès. Gràcies.  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Passaríem a l’apartat de declaracions institucionals. N’hi ha una, que té 
el suport de tots els grups, que llegirà la Sra. Giralt.  
 
 
Sra. Isabel Giralt Sampedro (GMICV-EUiA): 
 
Gràcies, president.  
 
Avui volem commemorar el Dia Internacional de les Dones i ho fem en 
un context de crisi econòmica que està tenint greus conseqüències sobre 
la vida de moltes persones, i especialment de les dones, també en 
aquesta ciutat i en aquest districte. Creiem que cal que les 
administracions continuïn garantint el dret de les dones i cal que 
treballin per avançar en l’equitat de gènere amb l’objectiu d’una 
ciutadania plena, igualitària i democràtica. Una democràcia sense 
igualtat real de les dones i homes és una democràcia inacabada.  
 
Aquesta declaració diu: «Que les mesures d’ajust i austeritat econòmica 
no es converteixin en una excusa per retallar els drets de la ciutadania i 
les dones de la nostra ciutat.  
 
Que es garanteixi al districte el benestar de les dones amb els serveis i 
prestacions corresponents a una societat que vol avançar en la 
coresponsabilitat de la cura.  
 
Que es destinin des de les institucions els recursos necessaris per 
garantir el dret de les dones a viure sense violència, en especial les 
actuacions en matèria de la detecció, sensibilització, prevenció, atenció i 
recuperació.  
 
Que es vetlli perquè els drets sexuals i reproductius de les dones 
estiguin garantits a la ciutat de Barcelona i al districte de l’Eixample.  
 
I que es recuperi la memòria històrica de les dones de la nostra ciutat, 
que van lluitar per la llibertat i pels drets de les dones.»  
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President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Amb aquesta declaració institucional donem per finalitzat aquest Plenari 
de l’Eixample. Bona nit.  
 
S’aixeca la sessió a les 22 hores i 30 minuts. 
 
 
La secretària del Consell 
 
 
 
Ana García Cachafeiro 
       El president del Consell 
 
 
 
       Eduardo Bolaños Rodríguez  


