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ACTA núm. 5/2017 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE 
L’EIXAMPLE 

 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia VINT-I-VUIT DE NOVEMBRE DE 2017, s’hi reuneix el Consell del 
Districte, en sessió ordinària, sota la presidència del regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 

Sra. Laia Canet i Sarri 

Sra. Cristina Caballer i Ferrater 

Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau 

Sr. Xavier Ortega Codines 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany 

Sr. Albert Cerrillo i Lladó 

Sr. Javier Dabbah Velázquez 

Sr. Francesc Magrinyà Torner 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 

Sra. Carme Méndez i Bota 

Sr. Jordi Matas Vilà 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 

Sra. Tània Rafí i Galindo 

Sr. Albert Viladot i Solé 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 

Sr. Óscar Zayas Sadaba 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. Excusa assistència la consellera Sra. Anna Serra Bienvenido. 

 



 

 
Hi concorren també el nou regidor del Districte de l’Eixample, l’Im. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, i la Regidora Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.08 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
conselleres i regidors i regidores del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bon vespre a totes i a tots. Sigueu benvingudes i benvinguts al Plenari del Consell 
del Districte de l’Eixample, que serà l’últim que farem aquest any.  
 
Primer de res, abans de començar el Plenari d’avui, jo voldria tenir unes paraules 
d’agraïment per la feina feta per la fins ara regidora del Districte de l’Eixample, la Sra. 
Montserrat Ballarín. Com a presidenta del Districte em consta que ha treballat molt i bé 
pel districte, a part també de la seva responsabilitat al capdavant de l’Àrea de Comerç i 
Mercats de la ciutat de Barcelona. Per tant, gràcies, Montse, per la feina feta. Jo et 
desitjo que segueixis fent la teva feina, que segur que la faràs molt bé, ara des de 
l’oposició. I també donar la benvinguda al nou regidor de l’Eixample, el Sr. Gerardo 
Pisarello. Tots vostès coneixen el Sr. Gerardo Pisarello, és el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament. Jo li vull donar la benvinguda i deixin-me que em prengui la llicència de 
dir –i espero que ningú s’ho agafi malament– benvingut al millor districte de la ciutat. 
Jo és que soc molt eixamplenca i, per tant, li dono la benvinguda al millor districte de la 
ciutat. Que faci molt bona feina, que no tinc cap mena de dubte que de debò la farà.  
 
També voldria agrair al conseller tècnic sortint, el Sr. Joan Ramon Riera, la feina que 
ha fet. Moltes gràcies, Joan Ramon. I també donar la benvinguda, i desitjar-li molt 
bona feina, al nou conseller tècnic, el Sr. Jordi Matas. Benvingut, Jordi, i segur que 
faràs molt bona feina. Estic absolutament a la teva disposició per tot allò que 
necessitis, i igualment al regidor.  
 
El que faríem és cedir un espai de temps a la regidora perquè els volia dirigir unes 
paraules de comiat, suposo.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Molt bona tarda.  
 
Volia agrair a la presidenta que m’hagi fet l’honor de cedir-me aquest espai per 
acomiadar-me, perquè realment amb el canvi, amb la transició que hi ha hagut en el 
Govern, pràcticament no havia tingut temps de poder-me acomiadar de tots vostès, i 
he pensat que el Plenari de Districte, on hi ha aquesta concentració de consellers i de 
conselleres, i de ciutadans i ciutadanes, era el moment oportú per fer-ho.  
 
Jo voldria començar dient que quan vam fer el pacte de govern, fa un any i mig 
aproximadament, i va sortir la possibilitat que el meu partit, i concretament jo, tingués 
la responsabilitat del Districte de l’Eixample, malgrat que jo visc a l’Eixample des de fa 
molts anys per elecció i m’hi trobo molt a gust, no volia ser la regidora de l’Eixample. 
No ho volia ser perquè, com els que heu treballat amb mi sabeu, tinc molt sentit de la 
responsabilitat i, com deia la presidenta, l’Eixample és molt Eixample. Són 264.000 



 

persones, sis barris, moltíssima centralitat de la ciutat i, per tant, molta feina i molta 
responsabilitat al darrere, i no tenia clar que me’n pogués sortir amb èxit, d’aquesta 
responsabilitat.  
 
El cert és que he fet el que he pogut, com treballo sempre, i gràcies, en primer lloc, als 
companys. Jo crec que tot el Consell del Districte, començant per la seva presidenta, 
han posat les coses fàcils, hem tingut moments complicats –perquè els moments 
polítics són molt complicats– però crec que tothom ho ha posat molt fàcil. També els 
meus companys de govern, crec que hem tingut una relació magnífica, són molt 
batalladors totes i tots. Crec que al llarg d’un any i cinc mesos hem tingut oportunitat 
de conèixer-nos, de veure les coses positives i negatives de cadascú i les fortaleses 
que té cadascú, i la veritat és que tots ells són uns enamorats del districte de 
l’Eixample i molt convençuts que han de treballar amb tot el que tenen a la seva 
disposició, totes les seves eines, perquè aquest districte continuï progressant. Per tant, 
moltíssimes gràcies a tots vosaltres.  
 
També a tots els tècnics del Districte, a l’equip directiu, que és amb qui més m’he anat 
veient al llarg d’aquest temps, i al gerent, que també –per si no tenia sentit de 
responsabilitat– li va tocar el districte de l’Eixample, que com deia la presidenta és el 
districte més important de la ciutat. Crec que han fet una magnífica feina, amb una 
actitud molt positiva de cara al servei a la ciutadania. És molt important destacar que el 
Districte de l’Eixample està infradotat de treballadors respecte al que és la resta de 
districtes de la ciutat. L’Eixample és tres cops les Corts i té més treballadors que el 
Districte de les Corts, però no en té el triple. Per tant, que això funcioni s’ha aconseguit 
gràcies al sobreesforç que cadascú i cadascuna de vosaltres feu.  
 
Simplement agrair-vos a tots el tracte, la col·laboració i l’actitud que heu tingut 
respecte a mi durant aquest temps, i sobretot la vostra vocació de servei públic al 
Districte de l’Eixample, que espero que continuareu exercint amb la mateixa vocació i 
amb la mateixa empenta. I desitjar, també, al nou regidor, al primer tinent d’alcaldia, 
que continuï fent la feina amb tantíssima dedicació i exigència com aquest districte 
requereix. I que sapigueu que no només soc oposició, soc veïna de l’Eixample i, per 
tant, continuaré tenint una lupa molt important sobre la vostra feina i sobre com 
evolucionen tots i cadascun dels projectes que estan endegats. Moltíssimes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
De fet, abans de començar el Plenari, hi ha la presa de possessió d’un nou conseller, 
en aquest cas el Sr. Albert Viladot i Soler, conseller d’ERC, que substituirà el Sr. 
Joaquim Asensio, a qui jo també des d’aquí vull agrair la feina d’aquests dos anys i 
mig com a conseller de Districte i desitjar-li molt bona feina al nou conseller.  
 
Passo la paraula a la secretària jurídica.  
 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària delegada: 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El Sr. Albert Viladot ha prestat les declaracions de registres d’interessos i de béns, i 
avui en aquest Plenari ha de prendre possessió. Al Sr. Albert Viladot, com a conseller 
de districte, li hem de preguntar: Li afecta alguna prohibició o incompatibilitat per a 
l’exercici dels càrrecs públics, de conformitat amb allò que s’estableix sobre el 
particular en l’ordenament jurídic vigent? 



 

 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
No.  
 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària delegada: 
 
Així mateix, el Sr. Albert Viladot, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril, pel qual s’estableix la forma de jurament de càrrecs i funcions 
públiques, cal que faci jurament o promesa, d’acord amb la fórmula 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. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Per imperatiu legal, ho juro.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs benvingut, conseller. I com li deia, molt bona feina. Val la pena treballar per 
l’Eixample, ja ho veurà, s’ho passarà bé i val la pena, de debò.  
 
Ara passaríem a l’aprovació de l’acta, si no hi ha ningú que digui el contrari, la 
donaríem per aprovada.  
 
I com sempre fem, començarem el Plenari amb la lectura d’una declaració institucional 
presentada per tots els grups. La persona que farà la lectura és la consellera Tània 
Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
El 25 de novembre, Dia contra la Violència envers les Dones, es posa novament de 
manifest que una societat igualitària i garant del respecte als drets humans no és 
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i 
assassinada simplement per la seva condició de dona.  
 
Aquest any, les xifres dels feminicidis han estat alarmants. Només a Barcelona, des 
del novembre del 2016, han estat assassinades per violències masclistes tres dones i 
un nadó, a més de la mort del fetus d’una quarta dona que va patir un intent de 
feminicidi. També a Barcelona, segons l’enquesta de violència masclista a Catalunya, 
el 31% de les dones que viuen a la ciutat, és a dir, una de cada tres, han patit fets de 
violència molt greus al llarg de la seva vida, i des dels serveis d’atenció s’han atès més 
de 4.300 dones.  
 
La ciutadania no pot permetre’s viure en un estat on la violència masclista només és 
considerada com a tal quan qui l’exerceix és la parella o l’exparella de la dona, que no 



 

atorga ni la meitat d’ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de 
violència, i que retalla la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel 
Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.  
 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que 
tingui a l’abast per acabar amb aquesta xacra, tant pel que fa als casos més flagrants, 
els assassinats i les violacions, com també a totes aquelles violències simbòliques i 
quotidianes, com la invisibilització de les dones o la cosificació, que suposen un 
menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.  
 
Angela Davis afirmava: «Radical vol dir simplement anar a l’arrel del problema.» 
L’objectiu dels moviments feministes és, precisament, lluitar per arrancar l’arrel del 
sistema heteropatriarcal.  
 
Per tots aquests motius, proposem la següent declaració institucional:  
 
El Plenari del Consell del Districte de l’Eixample acorda:  
 
Primer. El Districte de l’Eixample manifesta el rebuig i condemna qualsevol forma de 
violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones, i que representa 
una greu vulneració dels drets humans fonamentals.  
 
Segon. Encoratjar tota la societat a mostrar una tolerància zero envers qualsevol 
manifestació de violència.  
 
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les 
entitats de dones.  
 
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especial als centres d’educació per arribar especialment a 
l’adolescència i joventut del municipi.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i al Parlament de Catalunya.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
I ara ja passaríem a la part informativa. Té la paraula la Sra. Ana Cachafeiro. 
 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària delegada: 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Avui cal donar compte d’una sèrie de resolucions de cartipàs.  
 
En primer lloc, com ha esmentat la presidenta, el Decret d’Alcaldia de 16 de novembre 
de nomenament de l’il·lustríssim Sr. Gerardo Pisarello Prados com a regidor del 
Districte de l’Eixample en substitució de la Il·lustríssima Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña.  
 



 

Donaríem compte, també, i restaria assabentat el Ple, de les resolucions del regidor 
del Districte, de data 16 de novembre, per les quals s’estableix el règim de dedicació 
exclusiva del conseller de districte, Sr. Jordi Matas Vilà, com a conseller tècnic del 
Districte; i de la consellera Sra. Eulàlia Corbella Cervelló, com a consellera membre de 
la Comissió de Govern del Districte; i s’estableix també el règim de dedicació parcial 
del conseller de districte, el Sr. Joan Ramon Riera Alemany.  
 
Resta assabentat el Plenari de la resolució del regidor del Districte per la qual es 
nomenen les conselleres i consellers ponents en cadascun dels diferents àmbits 
d’actuació sectorial.  
 
I finalment, resta assabentat de la modificació de cartipàs consistent en la incorporació 
del conseller Sr. Albert Viladot i Solé, en substitució del Sr. Joaquim Asensio i Sala, 
com a membre representant del Grup Municipal d’ERC, i la redistribució d’adscripcions 
de la consellera i consellers del Grup Municipal als diferents òrgans de govern i 
participació del Districte. 
 
Això seria tot el que fa referència al cartipàs. 
 
Pel que fa al despatx d’ofici, cal donar compte de l’aprovació els dies 20 i 30 d’octubre 
de 2017, pel gerent del Districte, de dos convenis específics de cooperació educativa 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per un import cada un d’ells de 2.250 
euros per aquest any i 6.750 per a l’any 2018, de dos estudiants adscrits al 
Departament d’Obres i Manteniment i al Departament de Patrimoni del Districte.  
 
Es dona compte, també, de l’aprovació el 30 d’octubre de 2017, pel gerent del 
Districte, del conveni específic de cooperació educativa amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya, per un import de 1.900 euros per a aquest any i 7.100 per a l’any 2018, 
d’un estudiant adscrit al Departament d’Obres i Manteniment. 
 
Es dona compte de l’adjudicació el 10 d’octubre de 2017, pel gerent del Districte, del 
contracte per a la realització del projecte d’espectacles culturals als interiors d’illa del 
districte de l’Eixample, per un import de 100.525,11 euros a Calaix de Cultura, SL.  
 
Es dona compte de l’aprovació el 8 de novembre de 2017, per la regidora del Districte, 
del conveni amb l’Associació de Veïns Esquerra de l’Eixample, per un import de 
10.500 euros.  
 
Es dona compte de l’ampliació del contracte centralitzat de manteniment de via 
pública, que al Districte de l’Eixample correspon al Lot 2, a Constraula Enginyeria i 
Obres per un import corresponent al Districte de 80.855,74 euros.  
 
Es dona compte, finalment, de l’aprovació per la Comissió de Govern del Districte de 
13 de novembre de la proposta de preus públics per al 2018. 
 
Això és tot, presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara ja passaríem a la part d’informes. Té la paraula el regidor per fer l’informe del 
regidor.  
 



 

 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies. Bon vespre a totes i a tots.  
 
En primer lloc, vull agrair a la presidenta, Trinitat Capdevila, la rebuda. També als 
equips tècnics del Districte, a qui ja he tingut l’oportunitat de conèixer i de parlar una 
mica sobre la situació del districte.  
 
Per mi també, malgrat el fet de ser primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament, que 
comporta enormes responsabilitats, és un gran orgull poder ser regidor del Districte 
durant aquest any i mig que queda de mandat, atès que soc veí del districte, del barri 
de Sagrada Família. Per tant, espero poder fer aquesta feina estant a l’altura del que 
són els grans reptes que tenim en un districte tan important com és l’Eixample. Ja 
conec alguns dels consellers i conselleres que són avui aquí, i espero tenir ocasió de 
poder parlar amb la resta molt aviat.  
 
També, naturalment, vull agrair, com s’ha fet aquí, la tasca feta per la regidora Montse 
Ballarín, i pel conseller tècnic sortint, el Joan Ramon Riera, la bona tasca de l’equip de 
govern que s’ha fet durant aquest any i mig. Puc donar constància que la regidora 
Ballarín no només és una molt bona companya, sinó també una regidora treballadora, 
una regidora enormement responsable, i la feina que ha fet sempre a les àrees que ha 
tingut encomanades ha estat una feina molt bona.  
 
És veritat que aquest primer informe com a regidor no es produeix en una situació de 
normalitat. Nosaltres considerem que no estem en una situació de normalitat. De fet, ja 
el Ple del Districte de l’Eixample del 16 d’octubre es va haver de suspendre després de 
les proposicions dels grups per la detenció dels presidents d’Òmnium Cultural i de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya. Hi havia una Audiència Pública programada per al 
2 de novembre, que es va suspendre per la detenció de mig Govern, i que es va 
recuperar el passat dijous 16 de novembre. Efectivament, els efectes d’aquesta 
situació continuen encara vigents. Fa poc es va fer la condemna de dues pintades 
feixistes a l’Institut Ramon Llull, aquí al districte, i això fa que no es pugui dir que 
estem en una situació de normalitat, ni molt menys, però esperem que entre tots 
plegats fem tot allò possible per poder recuperar plenament les institucions 
d’autogovern de Catalunya, que és una qüestió que finalment afecta, i molt, també 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
També vull aprofitar, perquè s’ha presentat una declaració ara, per recordar la 
importància de recordar o reafirmar el nostre compromís per l’erradicació de la 
violència masclista. Agraïm, també, al Consell de Dones del Districte la implicació de 
les seves entitats en la lluita diària contra aquesta xacra, i la organització sobretot de 
l’acte d’aquest dissabte passat al carrer Marina, on es va poder visibilitzar aquesta 
tasca que es realitza tot l’any.  
 
Entrant molt ràpidament, perquè sé que tinc un temps limitat i, encara que tots els 
temes són de gran profunditat, vull esmentar-ne alguns que em semblen fonamentals. 
El primer és que tindrem una discussió sobre pressupostos després, on s’entrarà més 
en profunditat en alguns dels temes. Només vull dir que, en termes generals, com 
sabeu, l’aposta que s’ha fet des de Casa Gran és una aposta per la descentralització 
de les aportacions pressupostàries al Districte. Pel que fa a prioritats de pressupost 
per a aquest proper any 2018, un pressupost que s’està discutint, que està obert, 
encara s’està discutint amb les diferents forces de l’oposició, hi ha alguns temes que 
em sembla que són cabdals. Per exemple, la recuperació de l’espai públic en eixos 
verds de barri, reducció de la contaminació –que és un tema central al districte de 



 

l’Eixample–, la defensa del dret a l’habitatge també, l’execució de nous equipaments 
de proximitat als barris, la dinamització del comerç de proximitat i de diferents 
iniciatives econòmiques al districte. N’esmentaré algunes de manera molt ràpida.  
 
Primer, en matèria d’espai públic, tenim un repte per davant, tenim un districte amb 
índexs molt elevats de contaminació, en som conscients. Per tant, tot el que té a veure 
amb guanyar espais verds, generar eixos verds i superilles que permetin donar més 
espai al vianant respecte al cotxe és un repte que tenim com a ciutat i que compartim 
amb moltes altres ciutats europees. En aquest sentit, valorem de manera molt positiva 
la feina que s’ha fet a Sant Antoni pel que fa a la superilla, el procés participatiu que hi 
ha hagut allà, les aportacions de veïns i comerciants. Hem iniciat també les obres que 
permetran inaugurar el mercat a la primavera de l’any 2018. S’han iniciat també les 
obres a Sicília entre Alí Bei i Ausiàs March, que generaran una nova plaça al Fort 
Pienc, també amb la participació del teixit associatiu, el teixit comercial i la comunitat 
educativa. El proper 19 de desembre es convoca el grup impulsor Eix Verd de Girona 
per poder tenir una primera fase d’intervenció sobre el carrer Girona durant el proper 
any i mig.  
 
Tenim tot un seguit de temes vinculats amb la pacificació a l’entorn del temple de la 
Sagrada Família. Hem tingut una enquesta de serveis municipals recentment que el 
que ens mostra és que un dels temes que ha canviat en aquesta enquesta és que hi 
ha una part important del veïnat de la ciutat que demana una regulació major del 
turisme. Per primer cop és percebut com un problema de ciutat en termes de 
regulació, i aquí crec que tenim un repte de cara a millorar l’espai públic per als 
vianants, tenir un turisme sostenible, tenir una bona prevenció, sobretot pel que fa a la 
seguretat. Com sabeu, s’han produït diferents talls que han estat acordats amb 
diferents espais, i tot i que tenen alguns efectes colaterals que s’hauran de continuar 
parlant amb el veïnat, creiem que són importants. Demà hi haurà el Consell de Barri de 
Sagrada Família, on es podran discutir aquests punts, però que són importants de cara 
a la pacificació del barri.  
 
També en matèria de mobilitat, que és un dels altres elements que contribueix també a 
aquesta lluita contra la contaminació que dèiem i finalment fer que el districte sigui més 
amable, com sabeu s’ha augmentat la xarxa de carrils bici per facilitar l’ús de la 
bicicleta al districte, que és una cosa que ens semblava que era important amb relació 
al model global de mobilitat que tenim a la ciutat. S’ha obert el carril bici de París entre 
Entença i Balmes. S’han iniciat les obres per obrir el carril bici de Gran Via, des de 
plaça Espanya fins a Aribau. Properament entrarà en funcionament el carril bici de 
Sardenya entre Diagonal i Travessera de Gràcia.  
 
Després tenim un altre repte important al districte que és el de l’habitatge. La defensa 
del dret a l’habitatge, malgrat les limitacions de competències municipals, també és 
una qüestió central, amb una especial atenció al preu del lloguer, que és un problema 
no només al districte sinó al conjunt de la ciutat. Avui, precisament, he tingut 
l’oportunitat de visitar la finca d’Aragó 477 abans d’aquest Ple, on teníem una situació 
possiblement –dic possiblement– especulativa dins la finca, i hem actuat com a 
Districte per aturar unes obres que, en principi, no tenien els permisos corresponents 
per tirar endavant i que estaven generant moltes molèsties als veïns. El gener 
s’iniciarà la promoció de 35 habitatges de lloguer social a Germanetes. Tot això també 
ha estat possible gràcies a l’existència d’una Taula d’Habitatge i de coordinació amb 
l’organització veïnal, amb l’Associació de Veïns que, al meu parer, ha donat un resultat 
molt bo perquè ens ha ajudat a visibilitzar totes aquestes situacions.  
 
En matèria d’equipaments, segurament un dels principals equipaments que tenim al 
districte és el de la Model, que és important i ajuda a reduir el dèficit històric 



 

d’equipaments que tenim a l’Eixample en matèria d’habitatge, en matèria de gent gran 
i en matèria d’educació. S’ha aprovat aquí una mesura de govern, que és: la ciutat 
obre la Model, la Model fa ciutat. Crec que és un dels grans guanys d’aquest mandat, 
un tema que des de fa temps teníem sobre la taula i que finalment s’ha pogut tancar 
ara. I, entre altres coses, permetrà la construcció de 150 pisos de titularitat pública. 
També hi ha en marxa un procés participatiu d’actualització del Pla director de la 
Model, que es podrà tractar al Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample, que també 
crec que ens permetrà avançar en aquest sentit.  
 
Finalment, en matèria educativa, que és un altre tema que també és un tema central, 
el gener s’inicien les obres de l’escola bressol dels Encants, al barri de Sagrada 
Família. Durant aquest primer trimestre del 2018 entrarà en funcionament l’espai 
familiar Tres Tombs al barri de Sant Antoni. Hi ha tot un debat en matèria d’educació 
infantil i primària al voltant del pati com a espai de transformació. Les obres de l’Institut 
Viladomat segueixen en curs per iniciar el curs vinent al  nou edifici. I tot això es podrà 
debatre àmpliament durant els propers mesos dins el Pla estratègic de planificació 
educativa 2021, que és també una qüestió central. 
 
I finalment, hi ha un tema de memòria històrica, que també és important al districte, 
que és que s’ha iniciat la retirada de 177 plaques franquistes a l’Eixample. És un 
procés important perquè hi ha un programa de memòria històrica per al conjunt de la 
ciutat que avança en aquest sentit.  
 
Aquestes serien les primeres qüestions globals que volia posar sobre la taula. Sé que 
són moltes més, però com que tenim un temps limitat ho volia deixar aquí per escoltar 
la intervenció dels diferents grups. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, regidor.  
 
Ara començarem el torn d’intervencions dels grups municipals, de menor a major. Per 
tant, dono la paraula al representant del PSC, el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
En primer lloc, em toca també un petit torn d’agraïments. Donar les gràcies i desitjar 
sort al nou regidor. Donar les gràcies a la regidora Ballarín per haver comandat tan bé 
aquest districte i perquè hem treballat molt bé. I donar les gràcies als que fins fa ben 
poc eren socis i companys de govern. La veritat és que les primeres rencillas i 
enganxades que vam tenir al principi ara es recorden com a boniques anècdotes, 
perquè hem pogut treballar colze a colze prou bé.  
 
Dit això, aquest també és un espai de rendició de comptes. A mi em tocaria dir: «Que 
bé que ho ha fet aquest Govern el darrer any en matèria de cultura.» Per qui no ho 
sàpiga, jo portava Cultura. Jo crec que cal dir-ho i s’ha d’informar que vam fer el 
Festival Tangent, hem impulsat una expressió artística en una rehabilitació de façana, 
que hem fet una proposta de monumentalització, que hem fet un cicle d’activitat 
cultural als interiors d’illa amb els pressupostos participatius, que hem obert dues 
beques d’història de l’art i gestió cultural per dignificar i comissariar exposicions del 
teixit associatiu, que hem impulsat conjuntament amb la Carme de Memòria Històrica 



 

una petita Ponència de Nomenclàtor, que hem repensat el programa «Finestres de la 
memòria», que també hem impulsat el programa «Barcelona districte cultural», que 
hem participat per resoldre un dels debats una mica històric aquí, que era dedicar 
l’espai al Pepe Rubianes, i alguna cosa més. I l’última que comentava ara el regidor, 
que hem participat, en col·laboració amb Ecologia Urbana, a definir els usos 
provisionals sobretot d’orientació cultural. I per últim, la placa del centenari de Palau i 
Fabre.  
 
Dit això, ara ja em toca començar a fer d’oposició. Jo crec –deixi’m-ho dir, Sr. 
Pisarello– que aquest Govern pot passar a la història per moltes raons, però no 
passarà a la història per ser un referent d’estabilitat política, ja que anem pel tercer 
regidor del Districte de l’Eixample, i encara ens queda un any i escaig, encara n’hi pot 
haver més.  
 
Al Sr. Pisarello, a part de desitjar-li sort, li demanaria tres coses, tres coses bastant 
concretes. La primera, intentar situar Barcelona en la primera prioritat. Nosaltres 
creiem i hem valorat públicament que ha estat un error trencar el Govern, per raons 
alienes a la ciutat, i que en tot cas no tornin a cometre el mateix error en altres 
circumstàncies.  
 
La segona, situar l’Eixample en les seves prioritats d’agenda. Sabem que és primer 
tinent d’alcaldia i, en tot cas, crec que això ha de ser un impuls per al districte. En 
l’última reunió que vaig tenir amb el Govern els ho deia: «Si aquí ve un tinent d’alcalde, 
n’heu de treure tant de suc com pugueu, perquè això és poderío i ha de valer la pena», 
i se n’ha de treure tant de suc com es pugui.  
 
I en tercer lloc, voldria parlar de dues prioritats que li demanaria que tingués ben 
presents. Primer, els equipaments de la Model. Demanar-li al senyor regidor que no es 
deixi portar per algunes tesis crec que excessivament conservacionistes de la Model. 
La veritable transformació de la Model està en dotar-la de servei públic, oberta a la 
ciutat i oberta a l’Eixample. I en darrer lloc, deixi’m dir, i acabo, una petita advertència: 
ho havíem dit al regidor Colom, està molt bé fer carrils bici, està molt bé desplegar la 
xarxa de bus, està molt bé la lluita contra la contaminació, i tot és molt important, i està 
molt bé la memòria històrica, però tinguem clar en les nostres respectives agendes 
que vostès no van guanyar per això, sinó que van guanyar per la necessitat de lluitar 
contra la desigualtat. I aquí hi ha problemes i reptes seriosos a abordar. Hi ha un 
problema social i de benestar a la ciutat. I en aquest sentit, si bé estarem d’acord en 
moltíssimes de les coses que s’han anat fent en aquest districte i que segurament se 
seguiran fent, demanaríem que l’agenda social estigués més amunt de l’ordre de 
prioritats del Govern. Ho deixaria aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
  
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Ara tindria la paraula, pel PP, el conseller Óscar Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Bona nit. Gràcies, regidor.  
 
Agrair, també, personalment, la tasca de la regidora i la tasca del Joan Ramon com a 
secretari tècnic. I donar també, evidentment, la benvinguda al nou regidor.  



 

 
No sé si hi ha normalitat o no, el que no és normal és que en aquest districte hagin 
passat tres regidors en dos anys. Aquest canvi, aquests moviments en la regidoria, 
efectivament, per sort els pateixen una estructura administrativa que funciona prou bé, 
que gairebé funciona automàticament i que té suficients ressorts per funcionar d’una 
manera adequada. Però escolti, la falta de normalitat prové de la seva inconsistència, 
de la seva manca de capacitat per arribar a acords, ho hem patit al districte, ja no 
parlem a escala de ciutat o pel que fa a altres temes més puntuals o sectorials. Estem 
parlant d’això. Vostè no pot venir aquí i no dir res del pacte que vostès han trencat fa 
deu dies i no comentar absolutament res d’això, com si no hi hagués hagut pacte, com 
si això no hagués passat. Per tant, pel que fa al tema de la normalitat, m’agradaria 
saber quins criteris té vostè per definir aquesta normalitat i saber si considera que 
aquests canvis al Districte formen part d’aquesta normalitat.  
 
Vostès van venir amb un model de ciutat on prevalen, legítimament, totes les coses 
públiques per sobre de les privades, i per sobre de la col·laboració amb la societat, 
ciutadans o ens privats. I aquesta dicotomia que vostès volen plantejar és falsa, i s’ha 
demostrat falsa, i és una de les raons per les quals a vostès els costa arribar a aquests 
acords. Ara sí que em fico en temes com el PEUAT, per exemple, en l’àmbit de 
restauració, en l’àmbit d’hotels. La sensació és que es governa i que s’ha governat en 
contra de determinats sectors socials, en contra de la Sagrada Família, en contra del 
cotxe, en contra de moltes coses, en lloc d’una col·laboració que nosaltres pensem 
que seria desitjable.  
 
D’altra banda, vostè ara comenta coses de les quals ens assabentem ara. Per fi al 
carrer Girona, em sembla que amb un any i mig de retard, hi ha una comissió 
impulsora.  
 
El tema de la mobilitat i la contaminació, això es fa en contra de ciutadans normals que 
agafen el cotxe i que ara es veuen embotellats en determinats carrers de l’Eixample. 
Jo ja li vaig demanar fa temps al Sr. Magrinyà, li vaig dir: «Escolti, com es mesurarà 
l’èxit d’aquestes mesures de pacificació a l’Eixample? Si no tenim valors de referència 
inicials, com tindrem els valors de referència finals?». 
 
En fi, em reservo temps per al següent torn perquè em quedaré sense temps. Quant 
em queda? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queda bastant, són 7 minuts i n’ha fet 3:23. Li queda temps.  
 
Ara, pel Grup de Cs, té la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Gracias, señora presidenta, señor regidor, buenas tardes a todos.  
 
En primer lugar, quiero unirme al rechazo y a la condena de la violencia machista en 
nuestra sociedad. Es inadmisible que se produzcan cada año tantas muertes de 
mujeres y de niños a manos de sus parejas, exparejas, padres o parejas de sus 
madres. La violencia hacia la mujer es la muestra de un machismo que no nos 
podemos permitir, que tenemos que erradicar a través de la educación, de campañas 
institucionales de todo tipo, de un verdadero rechazo social y, a mi modo de ver, 



 

también en la vigilancia de los contenidos de los programas de televisión, por ejemplo, 
que en demasiadas ocasiones son impropios de una sociedad avanzada.  
 
Dicho esto, quiero dar la bienvenida al Sr. Pisarello, nuestro nuevo regidor del Distrito, 
que, tal como han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la 
palabra, es ya el tercero que tenemos en dos años y medio. Hubiera preferido, la 
verdad, que siguiera aquí la Sra. Ballarín, porque eso demostraría que el Grupo de BC 
no habría roto el pacto con el PSC. Pero lo han hecho, poniendo como excusa que sus 
bases se lo han pedido. Porque el PSC se ha puesto del lado de la ley, y está claro 
que el Grupo de BC se ha echado en brazos de los independentistas. De todas 
formas, dice el refrán que a la tercera va la vencida, de modo que supongo que 
acabaremos el mandato con usted al frente de este distrito.  
 
La señora alcaldesa ha estado haciendo un ejercicio de equidistancia imposible entre 
los partidos constitucionalistas y los separatistas. Y con la ruptura de este pacto de 
gobierno ha demostrado claramente de qué lado está. Prueba de ello ha sido la 
abstención del Grupo Demòcrata y de ERC a la hora de votar sus presupuestos, lo 
que les ha permitido sacarlos adelante. Ha sido el agradecimiento de estos grupos a la 
ruptura con el PSC. Yo no sé, Sr. Pisarello, si usted tiene el don de la ubicuidad, y 
quizá sea capaz de ser primer teniente de alcalde de este Ayuntamiento y a la vez 
ocuparse del distrito del Eixample. Tengo mis serias dudas al respecto, pero el tiempo 
lo dirá.  
 
Desde el último Pleno que se celebró en este distrito, y que fue suspendido de una 
forma un tanto irregular, han pasado cosas muy importantes en esta ciudad. La más 
importante, quizá, ha sido que Barcelona perdiera la sede de la Agencia Europea del 
Medicamento. Estaba claro y cantado, a mi modo de ver, que eso iba a suceder, 
porque una institución que deja su sede de Londres a causa del Brexit no va a 
emplazarse en una ciudad que está pidiendo su Brexit particular, es un sinsentido. 
También es verdad que parece ser que su equipo de Gobierno tampoco tenía un 
especial interés en que Barcelona fuera la sede, porque la Sra. Colau no tuvo ni 
siquiera el gesto de desplazarse hasta Bruselas para defender la candidatura de 
Barcelona. Tampoco han ayudado, desde luego, los acontecimientos políticos vividos 
en los últimos meses: huelgas, manifestaciones de todo tipo, una ciudad llena de 
eslóganes separatistas pegados en todo el mobiliario urbano de la ciudad. En fin, todo 
eso no da una imagen demasiado edificante. Hemos perdido la Agencia Europea del 
Medicamento y podemos perder también el Congreso Mundial de Móviles, que supone 
más de 200 millones de euros para la ciudad de Barcelona.  
 
En cuanto a la realización de su programa electoral, vemos que muchas de sus 
propuestas no van a poder realizarse. Usted me dirá que están gobernando en 
minoría, y es evidente, pero por eso mismo hubiese sido necesario que llegasen 
ustedes a acuerdos con los demás grupos políticos.  
 
Ha hablado usted también del problema de la vivienda en el distrito del Eixample, y 
realmente es un problema que está siendo muy grave. Yo asisto a las reuniones que 
organiza la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample para intentar ayudar a las 
personas que ven como no se les renuevan los contratos –eso es realmente difícil de 
impedir, porque si se acaban, se acaban– y a personas con contratos indefinidos que 
están sufriendo un verdadero acoso por parte de estos grandes grupos que quieren 
vaciar fincas para construir pisos de lujo. El equipo de Gobierno debe asesorar a 
dichas personas y debería tomar medidas para impedir la especulación inmobiliaria. 
Llevan ustedes toda una serie de medidas en su programa y lo único que hemos visto 
en estos años es como se disparaba el precio de la vivienda en Barcelona, tanto de 



 

compra como de alquiler. Deberían ustedes revisar las medidas que proponen y poner 
en marcha otras más eficaces. Es mejor incentivar que sancionar, créanme.  
 
También ha hablado usted del tema de la construcción de los carriles bici en nuestro 
distrito. Está muy bien abogar por el uso de la bicicleta en nuestra ciudad, y nosotros 
lo apoyamos. Pero cada vez que ponen ustedes un carril bici, además de quitar plazas 
de aparcamiento, incrementan los embotellamientos en las calles y aumentan así la 
polución.  
 
Por el momento, paro.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara, pel Grup de la CUP, té la paraula el conseller Roger Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Bona tarda. Hola a tots i totes.  
 
En primer lloc, voler excusar la meva companya Anna Serra, que per motius 
professionals avui no ha pogut venir, per tant, com a CUP avui hi soc jo sol i em toca a 
mi el Plenari.  
 
En segon lloc, també voldria fer constar que el darrer Plenari de districte, el que vam 
fer el 16 d’octubre, el vam acabar perquè va coincidir que vam conèixer que entraven a 
presó, i encara hi són avui, els dos Jordis, el Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez, i durant 
tot aquest temps ens hem trobat que mig Govern de la Generalitat segueix 
empresonat, mig Govern segueix refugiat, i mentrestant en aquest país han anat 
passant coses, manifestacions... la consellera de Cs parlava d’«agitación y carteles 
independentistas» però també n’hi ha hagut de l’altra banda, hi ha hagut un seguit de 
mobilitzacions. Vam posar una pancarta de «Llibertat presos polítics» al balcó que ha 
fet retirar una Junta Electoral intervinguda. Fer constar que seguim en aquesta 
anormalitat, intervinguts per una sèrie de partits, o pel Govern espanyol.  
 
Pel que fa a l’àmbit de ciutat, nosaltres, a diferència del que s’ha pogut dir fins ara, des 
de la CUP saludem aquest trencament de govern. És cert que és el tercer regidor en 
dos anys i escaig de mandat, i segurament endarrerirà algunes qüestions, però 
considerem que era una aposta necessària. Avui hi ha hagut una exposició de motius 
d’alguns temes, però volíem sentir un debat polític més de fons sobre com es vol 
aprofitar aquest final de legislatura, i esperem que no hi torni a haver gaires canvis 
més de regidors de govern, perquè potser voldria dir que després del que pugui passar 
amb els resultats electorals, i veient el to d’algunes intervencions, com es parlen a 
vegades entre PSC i BC, ens preocupa que no sigui un trencament més estètic que 
real. Per tant, donem la benvinguda, donem uns mesos per veure cap on s’avança.  
 
S’han explicat moltes qüestions vinculades a diferents obres en marxa. S’ha parlat 
d’habitatge, s’ha parlat de turisme, s’ha parlat d’alguns temes estrella com la presó 
Model. Després sortirà el tema del turisme, s’ha parlat de la Sagrada Família, ens 
preocupa que el tema de recuperació de l’espai públic a la Sagrada Família es faci des 
d’una perspectiva de recuperar els accessos per al veïnat o es faci des d’una 
perspectiva estrictament amb mesures de seguretat i de protegir el turisme. Voldríem 



 

saber com se seguirà el tema del PEUAT a partir d’ara, quan parlem de turisme, com 
parlem de decreixement o com parlem de control.  
 
S’han comentat temes de contaminació. Avui portem una proposició, ja en parlarem 
més endavant. Cs també ho començava a comentar ara. Saludem moltes de les 
mesures que s’estan duent a terme, però entenem que segueixen pecant de no 
apostar frontalment per la reducció del vehicle privat, que és el contaminant. Per tant, 
tindrem temps de parlar-ne després, sempre sent conscients que hem de prendre 
aquestes mesures perquè estem en les pitjors xifres de contaminació a l’Eixample 
durant molt de temps al llarg d’aquests 15 anys i, per tant, per a les persones que 
estan en situació de risc, tots els veïns i veïnes de l’Eixample però sobretot les 
persones dels col·lectius amb més risc, estem en pitjors condicions ara que quan vam 
començar aquesta legislatura. Per tant, les mesures han de ser més contundents.  
 
I també sentia avui que es parlava del cas d’habitatge d’Aragó 477. No coneixia 
exactament què s’havia fet, però pel que m’ha semblat entendre, abans de l’estiu vam 
aprovar... que, de fet, va ser una proposició que va tenir el consens de tots els grups 
del Districte, que entre altres tenia un punt que deia que una de les coses que podíem 
fer des del Districte era impedir que es fes qualsevol tipus d’obra allà on consideréssim 
que hi havia pràctiques especulatives o que afectessin el veïnat. Per tant, no tinc més 
informació que el que s’ha comentat fins ara. Si es va en aquest sentit de revertir la 
marca Barcelona ens semblaria perfecte. Avui també portem un tema d’Entença 151, 
que és un cas diferent però que considerem que podria encabir-se en aquest punt.  
 
Finalment, també volia comentar un parell de qüestions més. Una, per una banda, 
m’agradaria escoltar una mica més cap on avança el tema de la Model. S’ha fet un 
esbós, però voldria saber com va anar la primera comissió amb entitats, que crec que 
va ser aquesta setmana, i com quedarà el tema de la Model. I finalment, segurament 
entrarem en el debat del que es pot fer o del que no es pot fer amb les juntes 
electorals, però aquest diumenge a la nit la Guàrdia Urbana del Districte de l’Eixample 
va intervenir unes persones vinculades segurament a un dels CDR que estaven 
penjant llaços grocs a l’Esquerra de l’Eixample i els va aixecar acta. M’agradaria 
conèixer una mica quin serà el paper, perquè ha passat a les Corts, fins i tot ha passat 
en actes d’ocupació de via pública notificats, i voldria conèixer quin és el 
posicionament de l’Eixample i de la Guàrdia Urbana en aquesta campanya electoral 
que s’acosta. Ja està.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
Ara, pel Grup Municipal d’ERC, té la paraula el conseller Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
En primer lloc, sumar-me als agraïments al conseller tècnic sortit i a la regidora sortint. 
Agrair, també, la feina feta sobretot per la part que ens toca al conseller Joaquim 
Asensio d’ERC, i donar la benvinguda al nou conseller, l’Albert Viladot. I també donar 
la benvinguda al nou regidor de districte, el Gerardo Pisarello, i desitjar sort i encerts al 
nou conseller tècnic, el Jordi Matas.  
 



 

I, efectivament, m’agradaria començar on ho vam deixar l’últim Plenari, amb aquella 
declaració institucional on lamentàvem el fet que s’hagués ordenat presó per als dos 
Jordis. Després d’un mes i poc estem igual o pitjor. De fet, la declaració institucional la 
podríem subscriure, i més i tot que en aquell moment. El seu primer punt: «Defensar el 
dret de la llibertat d’expressió, manifestació i participació política», avui tenim l’exemple 
de la pancarta que no podem tenir a l’Ajuntament però, en canvi, sí que podem tancar 
consellers a la presó. «Rebutjar la judicialització de la vida política amb la qual l’Estat 
espanyol dona resposta al diàleg de la Generalitat». Per exemple, durant aquest temps 
la Llei de comerç, serveis i fires, la Llei de canvi climàtic i la Llei d’intrusisme en el 
sector del taxi han estat recorregudes al Tribunal Constitucional i, per tant, segueix 
l’ofensiva per part del Govern espanyol no només en el tema sobiranista. «Demanar 
l’alliberament immediat dels presos polítics», que en aquell moment eren dos i ara són 
molts més, ja és mig Govern i l’altre mig és a l’exili, a Brussel·les. I, naturalment, 
«cridar la ciutadania a mobilitzar-se per defensar els seus drets polítics», que en 
aquest cas ens mobilitzem contra el bloc del 155 el dia 21 de desembre.  
 
A partir d’aquí, també hem tingut l’aplicació de l’article 155, que ha suposat una certa 
barra lliure en tot allò en què hi havia competència per part del Govern de Catalunya. 
Des del dia 20 de setembre les finances de la Generalitat estan intervingudes i, per 
tant, cada pas que es volia fer havia de passar per Madrid. Per exemple, moltes 
entitats socials fins fa molt poc no havien pogut cobrar pel fet que tot estava paralitzat. 
També hi ha hagut una barra lliure judicial, per exemple, avui mateix s’ha sabut que el 
Toni Albà haurà d’anar a declarar per injúries, les obres de Sixena hauran de tornar a 
l’Aragó, etcètera.  
 
Això va ser avalat pel PSOE, sense fissures, a més a més. I des d’ERC i des del Grup 
Municipal Demòcrata vam considerar que no hi podia haver un Govern municipal 
format per cap grup polític que formés part del front del 155. Això ho van escoltar des 
de les bases de BC i es va considerar que havia de sortir el PSC del Govern. A tall 
d’exemple, el ministre Guindos deia que tenia l’aval del PSOE a l’hora de fer el decret 
que permetia que les empreses es deslocalitzessin de Catalunya. No tenia sentit que 
un partit que havia de vetllar per la promoció econòmica de Barcelona també facilités 
aquest trasllat d’empreses.  
 
Per tant, com a resultat d’aquella situació, hi ha hagut el canvi que hem vist, el nou 
regidor, el Gerardo Pisarello. Des d’ERC i Grup Demòcrata, bé, jo puc parlar des 
d’ERC, també hem dit que garantirem l’estabilitat d’aquest Ajuntament d’aquí a final de 
mandat per una qüestió que s’ha fet allò que comentàvem i per qüestió de lògica. I el 
resultat de tot plegat és que tenim el nou regidor, que també és el primer tinent 
d’alcalde i, per tant, és una persona que mana molt, perquè sempre diem molt als 
districtes: «Aquí es comenta una cosa però després depèn de no sé qui... de fulano o 
sotano...», doncs ell és la persona amb més responsabilitat de l’Ajuntament després 
de l’alcaldessa i, per tant, és interessant que en un districte, com ell mateix ha 
comentat, amb un dèficit històric d’equipaments com és l’Eixample, es puguin 
accelerar els projectes existents i se’n puguin començar de nous.  
 
Comentar-li un parell de casos. Per exemple, tenim el cas de la suspensió de llicències 
en deu solars d’equipaments, que és una oportunitat perquè es comprin uns quants 
solars i s’impulsin nous equipaments públics al districte. També, per exemple, s’ha 
parlat de la Model, però també s’ha parlat que hi hauria un procés participatiu l’any que 
ve i que les obres començarien el 2020, quan portem parlant de processos 
participatius des del segon trimestre d’aquest any. Per tant, tot el que es pugui 
accelerar i es pugui participar abans, també es podrà començar abans. També s’ha 
parlat del carrer Girona, i portem molt de temps parlant del carrer Girona. Hi ha 
l’oportunitat de poder fer un salt i accelerar tots aquests projectes.  



 

 
I, per acabar, també m’agradaria comentar, amb relació al Consell Ciutadà que 
acabem de tenir, que des de la presidència és des d’on es convoquen les entitats, es 
convoquen les persones que formen part d’aquest Consell, i com ja vam dir l’any 
passat, és un Consell Ciutadà que s’ha de renovar, perquè són contactes que venen 
d’altres mandats. Per tant, ens posem a disposició del Govern per renovar aquest 
Consell Ciutadà, donar-li més sentit, convocar-lo més vegades, i sobretot, renovar-lo 
perquè el Consell Ciutadà arribi a qui hagi d’arribar i prengui un sentit. Res més. 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha clavat el temps, conseller, però l’ha esgotat, per al segon torn.  
 
Ara, per part del Grup Municipal Demòcrata, té la paraula el conseller Joan Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Jo també voldria començar amb un torn ràpid d’agraïments. Agrair al conseller Asensio 
d’ERC, que ha estat rellevat avui pel conseller Viladot, la tasca feta, el bon tracte que 
hem tingut sempre amb ell. Donar la benvinguda al conseller Viladot, desitjar-li sort i 
encerts. Agrair-li també al conseller Riera la seva tasca com a conseller tècnic aquest 
any i mig. Encoratjar el conseller Matas a fer-ho igual de bé o millor, si es pot. I també, 
evidentment, agrair la feina feta a la regidora Ballarín, que ens ha acompanyat a l’inici 
del Plenari. I donar, com no podia ser d’altra manera, la benvinguda al nou regidor del 
Districte, el regidor Pisarello, i agrair-li també l’informe que ens ha fet, tenint en compte 
que és evident que ha tingut poc temps per preparar-se’l i per ubicar-se, acaba 
d’aterrar al Districte, i s’agraeix.  
 
S’agraeix l’informe. Agraeixo la referència que ha fet a l’inici d’aquest que aquests no 
són temps normals. No m’hi esplaiaré perquè tinc temps limitat i, a més a més, 
després hi ha proposicions del Plenari que ens permetran parlar una mica d’aquest 
tema. I agrair també la referència a projectes i obres que tenim en marxa al districte.  
 
Dit això, també s’ha comentat, no podem obviar que vostè és el tercer regidor que té 
aquest Districte en tres anys, i que això no és normal. Vam començar el mandat amb 
el regidor Colom, que va ser succeït per la regidora Ballarín, i ara arriba vostè. Ja dic 
que li donem la benvinguda, però és cert que també hem de considerar que vostè té 
un handicap respecte als seus dos predecessors, i és que vostè arriba amb poc temps, 
arriba a un any i mig que acabi el mandat. No és el mateix arribar el primer any que 
arribar l’últim. Per tant, respecte a tot allò que tingui a veure amb l’Eixample, com a 
regidor de l’Eixample, l’exigència que li podem fer de responsabilitats és una mica 
limitada. No ho és, en canvi, ja que vostè també és primer tinent d’alcalde del Govern 
de la ciutat, i des d’aquesta òptica, sí que li podem fer una exigència més estricta de 
rendiment de comptes per a l’Eixample, que és el que ens toca a nosaltres.  
 
Vostè, com deia, és primer tinent d’alcalde d’un govern que venia a canviar-ho tot, el 
govern de la nova política, recordem-ho, el govern del canvi radical. Què ens hem 
trobat? Ens hem trobat aquí a l’Eixample, concretament, amb un govern que, com 
dèiem, tenim el tercer regidor en tres anys, un govern que el primer any havia 
d’aprendre a governar, un govern que el segon any va canviar la revolució per la 



 

continuïtat i va pactar amb el PSC, i un govern que ara, en l’última etapa del mandat, 
es torna a trobar una mica a la casella de sortida, com deia, amb el handicap que 
tenim poc temps.  
 
En tot cas, un govern que va arribar prometent solucions a molts problemes que no 
estan arribant. Vostè feia referència a l’enquesta de serveis municipals, i deia que el 
turisme ja és la primera preocupació dels ciutadans de Barcelona. És així, és cert, i no 
és fàcil, en cap moment estic dient que sigui fàcil gestionar això, però és cert que 
vostès havien promès solucions màgiques, ràpides i efectives. També amb el 
problema de l’habitatge. L’accés a l’habitatge és el problema que més creix en 
preocupació pel que fa als ciutadans de la ciutat i també de l’Eixample. L’hi dic des 
d’un partit que ha donat suport al Pla d’habitatge, i els seus companys del grup 
municipal de l’Eixample saben que no ens caracteritzem, ni nosaltres ni aquest Consell 
Plenari, per tenir un to especialment agre ni per ser poc dialogants ni cooperatius, però 
ha d’entendre que li fem aquesta crítica.  
 
La reflexió que faig, perquè entengui una mica en quina situació arriba vostè a aquest 
Plenari, és una mica la següent: la combinació dels dos factors. És a dir, problemes 
que no es resolen, que són gravíssims i que vostès havien dit que resoldrien, 
acompanyats d’una discontinuïtat en el Govern del districte. I es produeix una mica –
permeti’m, i ja saben els meus companys que sempre intento trencar una mica el to– 
el que anomeno síndrome Villar del Río. Villar del Río és un poble magnífic de Soria –
es veu, jo no hi he estat–, però per als qui no hagin vist la pel·lícula els la recomano, 
és també el poble on se situa l’acció de Bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido. Mr. 
Marshall de què va? Va d’un poble, d’una gent, que tenen molts problemes i que 
esperen que algú els els solucioni, que en aquest cas són els americans. I estan tots 
allà esperant, hi ha la mítica escena en què tots estan esperant que arribin els 
americans que ho arreglaran tot. Si em permeten la broma, una mica vostès vindrien a 
ser els americans, en aquesta pel·lícula. Vam començar el mandat des de l’Eixample –
ara Villar del Río– esperant que baixés el Sr. Colom del cotxe i ens solucionés el 
problema, i estàvem tots allà a la plaça i va passar el Sr. Colom amb el cotxe i al cap 
d’un llamp ja havia passat el Sr. Colom i no hi havia solució. Llavors ens van dir: 
«Tranquils, que ara sí que sí», ara ve un altre cotxe amb la Sra. Ballarín –tot el meu 
respecte i reconeixement– i ara sí que ho arreglarem tot. I nosaltres, com a bons 
conciutadans de Villar del Río, vam estar a la plaça i no sabem ben bé com, ha passat 
un any i mig, ha passat el cotxe, i com diu l’enquesta de serveis municipals, hi ha molts 
problemes que encara segueixen. I ara arriba vostè amb el tercer cotxe, jo ja li reconec 
que amb prou feines tindrà temps de baixar del cotxe, ja l’hi he dit d’inici i, per tant, 
tenim un problema. Tenim un problema en aquest districte com el tenim a la ciutat.  
 
I enllaçant una mica –i tancant el parèntesi humorístic– amb el que deia al principi: què 
li podem demanar? Que tenim la sort que vostè és primer tinent d’alcalde. Per tant, té 
més eines –entenc–, o més capacitat d’influència i de decisió, que els seus 
predecessors, especialment que la regidora Ballarín. A més a més, vostè és veí del 
districte i, per tant, coneix els problemes que tenim, etcètera, i estic segur que posarà 
tot l’esforç a eixamplar la seva ment. És a dir, entendre, com ja sap, que aquest no és 
un districte de gent rica, que aquest és un districte envellit, que aquest és un districte 
densíssim, som 260.000 habitants en 7 km² i, per tant, necessitem una acció clara i 
decidida. I més ara, com ja deia, que estem a final de mandat.  
 
Dir-li, a més a més –per acabar, perquè no vull gastar tot el temps–, que en tot això 
ens hi trobarà, si cal. Vostè deia: «No he parlat amb tots els consellers», doncs la 
nostra disposició a seure i parlar quan sigui i on sigui de l’Eixample. Gràcies.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Rodríguez, li queden 6 segons per al segon torn.  
 
Ara, BC. Voldria fer una observació, el regidor ha esgotat tot el seu temps i els queden 
7 minuts, ho dic per si el volen compartir. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres, abans de res, estem molt contents de l’arribada del Sr. Gerardo Pisarello 
perquè pensem, com dieu vosaltres, que tenim una bona connexió amb Casa Gran, 
l’hem tingut sempre, però és veritat que tenir una primera tinència sempre és positiu. I 
en aquest sentit, en general, pel to que heu plantejat, jo diria que almenys, des de la 
visió dels consellers, en aquest Govern hi ha pocs regidors, l’equip governant, tant 
quan estàvem sols com quan hem estat amb el PSC, té pocs regidors i, per tant, la 
feina dels consellers l’hem hagut de fer i penso que l’equip de consellers hem 
aconseguit donar una certa continuïtat a aquest canvi de regidors, i hem treballat 
cooperativament.  
 
En aquest sentit, el nostre punt de vista és agrair aquest plantejament de col·laboració 
que feu i esperem que en el marc de l’Eixample sorgeixin acords de ciutat i a nosaltres 
també ens hi trobareu. Per tant, nosaltres ho veiem positivament perquè potser el 
tindrem poc temps, perquè està a la primera tinència, però la seva capacitat 
d’influència serà gran.  
 
La segona línia de la qual volia parlar és del tema del trànsit. Crec que estem pel bon 
camí, que és reduir espai per al cotxe, que és l’única manera... és a dir, si hi ha menys 
vehicles, hi ha menys contaminació, encara que hi hagi congestió, i això és important. 
En cada carril bici que hem tret, hem tret cotxes i, per tant, hem reduït contaminació. I, 
per altra banda, cada vegada que introduïm una nova xarxa d’autobús, també. I en 
aquesta línia nosaltres continuarem treballant amb la col·laboració de tots.  
 
I també, pel que fa a un comentari que s’ha fet abans quant a habitatge, crec que amb 
els instruments dels quals disposa l’Ajuntament hem comprat una finca, estem en 
converses amb molts afectats, entre ells alguns que estan aquí al públic. Anem 
treballant aquesta línia i espero que operativament des del Govern de la Generalitat i 
des del Govern de l’Estat puguem avançar, que és un punt importat.  
 
I per acabar, volia fer una comparativa pel que fa al tema de la Model. El gener 
arrenquem el procés participatiu amb un decret d’alcaldia, de l’Ajuntament, i iniciarem 
un dels primers processos participatius amb la nova normativa, tal com ha preguntat el 
conseller del PP.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
El regidor vol esgotar el temps? 
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
No.  



 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs farem el segon torn. Començaria el PSC. Li queden 2 minuts, conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Potser me’n sobrarà i tot.  
 
Molt ràpid. En primer lloc, celebrar el que ha comentat el Sr. Rodríguez quan ens ha 
citat a nosaltres parlant de la continuïtat. Ja m’agradaria, després dels pals electorals 
que ens hem endut, poder ser la continuïtat. En tot cas, em quedo amb el fet que som 
l’estabilitat, i amb això ja em conformo.  
 
Després, comentar que el Plenari passat hi havia uns grups que es queixaven de la 
inacció davant la penjada de cartells a la via pública, i ara aquí tenim un grup que s’ha 
queixat exactament del contrari, de la intervenció de la Guàrdia Urbana davant un 
CDR que estava penjant cartells o estava fent alguna cosa a la via pública. Per tant, ja 
que avui es dia de felicitacions, també toca felicitar la Guàrdia Urbana perquè fa la 
feina quan toca i on toca. El fet que cap de nosaltres estigui satisfet em porta a pensar 
que la Guàrdia Urbana fa bé la seva feina i vetlla per la qualitat de l’espai públic.  
 
I per acabar, el Sr. Zayas ha comentat, referint-se al regidor, que vostès prioritzen les 
coses públiques per sobre de les privades –després en parlarem a la part del 
pressupost–, però tant de bo fos veritat, això, perquè a mi el que em preocupa de debò 
és que tinc la sensació que les tesis del decreixement i de la desinversió a la ciutat de 
Barcelona van in cresciendo, tant de bo hi hagués uns pressupostos expansius, que 
avui no veurem. I ho deixaria aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Té ara la paraula, pel PP, el conseller Oscar Zayas, li queden 3 minuts i mig.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Presidenta, si esgoto el temps, en tindré després? Perquè com que no m’ha contestat 
el regidor, tindré un segon torn? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Procuri no esgotar el temps.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No puc parlar perquè no m’ha contestat. No puc dir res.  
 



 

Celebro el tema de la  Model, perquè ja li vaig dir que no veia el famós decret que ha 
d’iniciar el procés participatiu. I el que sí que veig són moltes notícies a la premsa on 
surten els usos, es donen a la premsa amb totes les incerteses que això... Sí, sí, Sr. 
Matas, ara no l’hi puc portar, però ja l’hi portaré en el proper Plenari, totes les notícies 
que surten de tots els usos que ja es donen per segur. Jo no sé si això és veritat o no, 
admeto la presumpció de dir que és un article de premsa, però fa la sensació que això 
serà... no vull dir un paripé, però fins on arribarà la potestat dels ciutadans per 
determinar els usos de la Model?  
 
Al conseller d’ERC, no entraré en política general perquè estem al Districte, en 
qualsevol moment estaré encantat de celebrar un debat de política general, però 
penso que no és el moment.  
 
El regidor ha dit que una de les principals coses és que hem de regular el turisme. Miri, 
el problema és que el problema del turisme ha anat in crescendo. Vostès oferien 
solucions ràpides, i el problema del turisme ha anat in crescendo i anirà in crescendo 
perquè no hi ha cap autocrítica. Part del problema de l’habitatge –part, admeto que és 
una part– prové de les seves restriccions. En què hem convertit Barcelona, els edificis 
que no han estat convertits en places hoteleres? En apartaments de luxe, i l’exemple 
paradigmàtic que jo sempre els recordaré és l’exedifici del bufet Cuatrecasas a la 
Diagonal-Passeig de Gràcia. Volen que recordem un altre cop quines eren les 
possibilitats, 10 milions per a l’Ajuntament de Barcelona, la recuperació dels Lluïsos de 
Gràcia, el Taller Masriera i el que tenim ara? Ara tenim apartaments de luxe. Aquest és 
el seu model. Jo entenc que és difícil, que no hi ha solucions fàcils i que no podem 
criticar des de la facilitat que dona l’oposició, però quina autocrítica es fa dels seus dos 
anys de restriccions hoteleres i d’altres tipus d’usos urbanístics que s’han fet? Quina 
és la valoració que es fa d’això? També s’ha de fer una valoració, d’això. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Té ara la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga. Un minut.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Como tampoco me ha contestado el regidor, no puedo decir más. Solo quería decir 
que el problema del turismo, que es una de las principales preocupaciones de los 
barceloneses, ya dije en el anterior Pleno que quizá se vaya a terminar, porque según 
como siga el clima político en esta ciudad, dejarán de venir tantos turistas y dejaremos 
de tener el problema. Ya han bajado los precios de los hoteles, ha bajado la ocupación 
hotelera, es cuestión de seguir así y solventaremos rápidamente ese problema.  
 
En cuanto al comentario que ha hecho mi compañero del PSC sobre la buena tarea de 
la Guardia Urbana, bueno… quitaron las cosas con un poco de tranquilidad, en 
muchos casos. Y no puedo decir lo mismo de los servicios de limpieza, que se tiraron 
dos días con la Diagonal cortada después de la manifestación de las velitas, porque no 
sabían quitar la cera, con lo fácil que es llamar a cualquier ciudad española donde hay 
procesiones de Semana Santa y preguntar cuál es el sistema. Los veía yo allí casi con 
picos, intentando quitar con el agua, no se les iba, era una cosa realmente lamentable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 



 

 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula el conseller Bujons. Li queden 2 minuts encara.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Aprofitant l’últim comentari de Cs, hi ha unes manifestacions en què cau cera i es 
munta un lío de nassos, i hi ha altres manifestacions on es fan batalles campals al 
Zurich entre l’extrema dreta, i cadascú tria els seus companys de viatge o el tipus de 
manifestacions que es fan a cada lloc.  
 
Dit això, hauria agraït simplement una resposta per part del regidor de districte. Entenc 
que en la seva primera intervenció potser és complicat, però en el torn de paraules 
com a plantejament del marc general. Ja està.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
ERC ha exhaurit el temps.  
 
Al conseller Rodríguez li queden 6 segons.  
 
(Parla el conseller Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Vostè mateix.  
 
(Parla el conseller Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Doncs ara tindria la paraula el regidor. 4 minuts i 15 segons. 
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Simplement agrair molts dels comentaris que s’han fet i les invitacions al diàleg i a 
poder treballar. És veritat el que s’ha dit aquí, nosaltres vam arribar al Govern amb un 
programa, un programa polític com fan totes les formacions polítiques, i evidentment 
ens hauria agradat comptar amb el suport ciutadà per poder tirar endavant aquest 
programa. La ciutadania vota el que vota, i a Barcelona el que ha votat la ciutadania és 
un projecte de canvi, perquè BC és la força més votada a Barcelona, però també un 
projecte d’acords. En aquest moment som set forces polítiques al conjunt del 
Consistori i per fer moltes coses s’ha d’arribar a acords, i no sempre es fa tot allò que 
es vol. 
 
És veritat que tindré poc temps, relativament, al Districte, un any i mig, i això pot 
comportar algunes limitacions, per exemple, el fet que hi hagi aprovat un pla 
d’inversions o la previsió d’un pla d’inversions, etcètera, que això condiciona 
relativament. També és cert que com a primer tinent d’alcalde, i porto moltes àrees de 
l’Ajuntament, haig de vetllat pel conjunt de la ciutat, però també em comprometo 
perquè se m’ha interpel·lat des d’aquest punt de vista a posar tota la meva capacitat 
de persuasió i tota la meva convicció perquè les prioritats que té l’Eixample també 
tinguin un pes dins de Casa Gran. Per tant, compteu absolutament amb això.  



 

 
Crec que tindrem temps de parlar de molts dels temes. Alguns dels que han sortit crec 
que són molt pertinents. Es comentava la política en matèria de mobilitat, com fer que 
l’obertura de carrils bici no comporti congestions, o es pugui solucionar el problema 
dels aparcaments. Crec que és un tema que tenim sobre la taula, que és resoluble, 
però és un tema que s’ha de treballar millor. Crec que aquesta política de mobilitat 
sostenible la necessitem sí o sí, perquè el problema de la contaminació no és un 
problema discutible, no podem fer negacionisme amb això, i a l’Eixample és greu, però 
és cert que hem de trobar les millors solucions.  
 
Tenim el tema del turisme sobre la taula. Nosaltres sempre vam plantejar, des d’un 
començament, que el turisme és una activitat important a la ciutat però que 
precisament per això havia de ser regulada, perquè sigui sostenible en el temps, 
sobretot en determinats districtes. Jo soc veí de Sagrada Família i sé molt bé què vol 
dir això. Això al començament era vist com una qüestió molt discutible i ara 
pràcticament tothom accepta que s’ha de produir una regulació. La qüestió és de quin 
tipus ha de ser aquesta regulació, fins on s’ha d’arribar amb aquesta regulació, i per 
això s’ha aprovat un PEUAT que ha comptat amb el suport de moltes forces polítiques, 
que és una eina flexible, però crec que és una bona eina per entomar els diferents 
reptes que tenim en aquesta matèria, sobretot tractant-se d’un activitat que, jo ho 
repeteixo sempre, és important per Barcelona, però que hem de ser capaços de 
descentralitzar en termes metropolitans. A vegades és molt difícil parlar a la ciutat 
d’aquestes qüestions, però hi ha molts temes que tenen una dimensió metropolitana i, 
per tant, és en aquest sentit com s’han de pensar.  
 
Quant al tema de l’habitatge, el compromís és absolut. Nosaltres hem arribat amb el 
compromís de tirar endavant una agenda social tan forta com sigui possible, i aquí 
tenim un debat sobre la taula que és enormement preocupant, i per això també he 
volgut que la meva primera acció al districte fos aquesta intervenció en el cas del 
carrer Aragó, perquè reflecteix un problema que no està generalitzat a la ciutat però 
que és preocupant, que és aquest problema de fons d’inversió o grans immobiliàries 
que compren pisos sencers i després això es fa servir com una excusa per fer fora 
veïns que potser portaven 30 anys vivint-hi. A mi això em sembla una cosa greu, 
realment, i per això he volgut que fos la primera acció, i m’ha semblat molt important 
que des dels serveis jurídics del Districte s’hagin trobat fórmules per intentar aturar 
aquests fenòmens. Evidentment, no tot és sancionar, evidentment cal tirar endavant 
projectes de construcció d’habitatge o d’impuls de l’habitatge públic de lloguer i 
d’habitatge social, i estem treballant també en aquest sentit.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidor, ho ha fet perfecte.  
 
A algun grup li queda molt poquet temps. Al PSC li queden 30 segons, si en vol fer ús.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament.  
 
Simplement dues anotacions. La primera, sí que és veritat que la Diagonal va estar 
tallada, però hem de dir en la seva justa mesura que va estar tallada 22 hores, no va 
estar tallada dos dies, va estar tallada 22 hores. Ho sé de bona font, ho vaig haver de 
defensar en alguns espais, això.  



 

 
I d’altra banda, Sr. Pisarello, celebro que posi al servei del Districte la seva capacitat 
de persuasió, però com va dir no sé qui: «En política...». 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, ha esgotat el temps. Gràcies.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
M’ho guardo per després.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
A la CUP li queden 18 segons. Perdoni, al PP li queda un minut. A vostè li queda molt 
de temps.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Nosaltres coincidim, ja ho he dit moltes vegades en aquest Plenari, en la diagnosi de 
molts dels problemes i, evidentment, no serem nosaltres els negacionistes, ni molt 
menys, del problema que hi ha amb la contaminació. El que nosaltres diem, el nostre 
discurs legítim, és que no es poden fer polítiques en contra de determinats sectors o 
en contra del cotxe, en contra de la Sagrada Família, perquè representa el que 
representa i potser no es diferencia el tema religiós del tema turístic. No es poden fer 
aquesta mena de polítiques, al nostre parer. Ens trobaran en tot allò que sigui de sentit 
comú i per solucionar els problemes molt clars que té... i sobretot no hem entrat en el 
tema de l’envelliment en aquest districte, un tema que aquest Govern no ha tractat 
amb la seriositat que nosaltres pensem que s’hauria de tractar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. Acaba d’exhaurir el temps.  
 
I aquí li quedaven 18 segons és a la consellera Jiménez de Parga, si els vol  utilitzar. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Le doy las gracias al Sr. Pisarello por su contestación. Ya sé que el tema del tráfico es 
muy complicado de solucionar, lo sé. Creo que habría que ir hacia el vehículo 
eléctrico, también. Estamos de acuerdo en quitar coches, pero más que quitar es que 
se ponen en fila uno detrás del otro, porque les quites un carril no disminuye mucho, 
sino que se congestiona más. Habrá que ir hacia otro tipo de vehículos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 



 

Ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
A la CUP li queda 1 minut i 30 segons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
No he entès aquest torn i tres torns, i si responia o no. M’he perdut i vaig perdut.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Escolti, vostè té 7 minuts. En aquest Plenari hem posat més temps per als grups. Si el 
vol utilitzar perfecte, i si no... 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Era una reflexió en veu alta, no estic dient que hagis fet res malament, sinó: «Em 
guardo torn, parlo després» i tal.  
 
Fer la reflexió que, a banda de la contaminació, s’ha començat a parlar del tema 
turisme i habitatge, que és un binomi que no va deslligat. És a dir, que el veïnat de 
l’Eixample tingui una preocupació i hi hagi aquests fons d’inversió... o sigui, no podem 
garantir el dret a l’habitatge, mentre hem hagut de fer un PEUAT per mi excessivament 
tímid i tou, hem hagut de suspendre llicències al barri de Sant Antoni amb la reforma 
que farem del mercat, que surt després, perquè ens estem venent la ciutat, part de la 
ciutat o el centre de la ciutat, o en aquest cas l’Eixample. Per tant, en funció de com 
afrontem una de les qüestions, afrontarem l’altra. 
 
A partir d’aquí, el nostre grup municipal en el seu moment podia apostar pel PEUAT 
amb molts dubtes però no tant en el Pla d’habitatge que venia després, i ara no hi ha 
un govern amb el PSC i, per tant, caldrà veure com es planteja això a més futur des 
del nou Govern municipal. I a partir d’aquí, ens trobarem més o menys.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
Hauríem acabat... 6 segons, sí? Doncs 6 segons. Molt bé, doncs té 6 segons, 
conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Regidor, simplement, vostè diu que cal arribar a acords. En l’últim Plenari de ciutat 
vostès van haver de retirar quatre punts, l’únic important que van poder tirar endavant 
va ser el de serveis funeraris amb el nostre acord i l’animo a fer el mateix aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat, el temps. Ho sento però dona per poc, això de 6 segons.  
 



 

Ara sí, hem acabat aquest punt de l’ordre del dia i passaríem a la part decisòria amb 
les propostes d’acord.  
 
La primera és: Informar del projecte de Pressupost General de I'Ajuntament de 
Barcelona de l’any 2018, de conformitat amb allò establert a l’article 23.2 de la Carta 
Municipal i l’article 10.6 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes, i 
l’article 8.6 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de 
l’Eixample.  
 
Farà la presentació d’aquest punt el portaveu.  
 
Conseller Magrinyà, té la paraula. Té la paraula, tal com s’ha acordat a la Junta de 
Portaveus, per 10 minuts.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Per no fer perdre temps a la gent... 
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Estem ara amb el tema del pressupost. En principi, parlarem del pressupost del 
Districte, perquè es tracta d’això, i nosaltres tenim el 2018 un total de pressupost de 
45.324.000 euros, i 37 milions corresponen al capítol II i IV. El que ens importa més a 
nosaltres és el pressupost de què disposem com a pressupost propi, els 7.932.000, i 
les inversions reals.  
 
En aquest sentit, nosaltres com a Districte podem dir que la nostra aposta més 
important com a programa de govern ha estat molt lligada a l’increment dels serveis 
socials, que representen una part significativa, no la més important, perquè la inversió 
en obra s’emporta una gran part del pressupost, però sí un increment relatiu.  
 
El que nosaltres volem dir en general, la nostra aposta, és que hem fet un esforç 
inversor important en aquelles polítiques socials que crec que estan marcant una 
diferència respecte al mandat anterior. Evidentment, hem donat continuïtat a les 
inversions d’equipaments, en aquest sentit no hi ha una diferència relativa, però sí que 
podem dir que hem arrencat un altre cop en inversió en equipaments educatius, no 
una gran inversió, però sí que hem generat tres nous espais amb escoles, que això 
ens marca ja la inversió que aquest Districte ha de fer els propers anys.  
 
Hem continuat amb la inversió en el tema del mercat de Sant Antoni, que havíem 
iniciat en el mandat anterior. I potser, si haguéssim de fer una síntesi per mi 
significativa de la diferència entre el mandat anterior i el nostre, que és el que 
arranquem ara el 2018, que d’alguna manera és la plasmació de les obres que s’han 
anat planificant durant els dos anys anteriors, seria més en la línia que si en el mandat 
anterior es va apostar més per obres d’urbanització del passeig de Gràcia i de la 
Diagonal, nosaltres hem apostat més per equipar els nostres barris.  
 
Hem arrencat mesures... en inversions, evidentment, hi ha una certa continuïtat, 
perquè, per exemple, la inversió de l’espai Transformadors que havíeu iniciat 
vosaltres, nosaltres la continuem, però hem comprat un equipament nou per a l’Ateneu 
de Sagrada Família, desenvoluparem l’equipament de Transformadors, donem 
continuïtat a les inversions que vosaltres ens havíeu marcat amb Germanetes i, per 
tant, les executem, però també hem donat continuïtat i iniciem nous equipaments que 
en el futur marcaran les inversions d’aquest barri. Igualment, podem assenyalar les 



 

inversions als PIAD, que per a nosaltres han sigut significatives, amb una nova manera 
de fer política. I podríem dir que, en general, hem marcat un canvi de tendència. 
Aquesta seria la nostra línia, en un primer moment. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Té la paraula, pel PSC, el conseller Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
«En política, el amor se demuestra con partida presupuestaria», aquesta era la frase 
que volia dir abans i que m’he quedat a mitges, i crec que és del tot oportuna ara en el 
punt dels pressupostos.  
 
Vagi per davant que nosaltres, des del Grup del PSC, practicarem una abstenció en 
aquest punt, bàsicament perquè esperem poder negociar, i perquè estem tramitant 
al·legacions i esperem que més d’una, o dues, o tres, o totes, prosperin.  
 
Per què? Perquè creiem que a un creixement zero, si li sumes un IPC, és igual a 
decreixement. I nosaltres creiem que s’estan perdent moltes oportunitats a resultes de 
no incrementar un pressupost quan estem en una situació econòmica d’una mínima, o 
petita, o certa recuperació, que els pressupostos públics no s’incrementin. Ara, en el 
pastís de la riquesa del que és Barcelona, el sector públic ocuparà un percentatge més 
petit. I en termes macro, això és més propi d’un partit lliberal que d’un partit 
progressista amb voluntat de tirar endavant polítiques socialdemòcrates.  
 
Des del Grup del PSC, com que hem estat de mudances i hem buidat despatxos, hem 
trobat un informe, concretament del 6 de març del 2012, per posar algun exemple del 
que és una política expansiva inversora. És un informe d’indicadors que va fer el 
Govern Trias des de ProEixample, que era l’empresa d’inversió, i el Govern Trias el 
primer que va fer va ser despatxar els números, com havia quedat i què s’havia fet fins 
aquell moment. En el meu PowerPoint –també és analògic– veiem un pla d’inversions 
de l’Eixample de 90 milions d'euros. Això és una inversió i això és un programa 
d’expansió pressupostària.  
 
Ara mateix, si mirem què és el que s’està portant a debat, veiem que la inversió directa 
de l’Eixample és d’1,4 milions, de 15 l’any 2011, o 43 el 2010, o 19 el 2009, o 11,5 el 
2008, que ja són anys de crisi. Ara ens trobem en una situació d’expansió amb una 
xifra d’1,4. Que potser diran: «Estàs barrejant naps amb cols, perquè aquí hi ha les 
inversions grans de ciutat dels sectors.» Doncs no. Ni al pressupost que ara estem 
debatent hi ha les inversions de Glòries ni del mercat de Sant Antoni, perquè llavors 
les inversions pujarien a 24 milions, ni mai l’empresa d’inversió ProEixample havia 
gestionat cap gran inversió: mai va fer Glòries, mai va fer Sant Antoni, mai va fer cap 
d’aquests grans projectes. De manera que estem parlant de cols amb cols, estem 
parlant d’un pla d’inversions d’1,4 milions versus un deu vegades més gran, de 15,3 
milions el 2011, any de crisi.  
 
I creiem que això és possible. I si això va ser possible aleshores, creiem que avui 
encara segueix sent possible. I si vostès no ho poden fer, crec que no és per una 



 

qüestió financera, perquè l’Ajuntament es troba en una bona situació, sinó que no ho 
poden fer per un prejudici, no ho poden fer per un recel d’accés al crèdit. No ho poden 
fer perquè vostès consideren que en la seva agenda d’adversaris polítics hi ha els 
bancs, i no són capaços d’establir una taula de negociació, i no són capaços d’establir 
una via de diàleg i d’accés a crèdit de l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir 
liquiditat i tirar endavant totes les inversions que aquí fan falta i que no són poques. 
Perquè realment si es tira endavant la suspensió de llicències que preveu 
l’expropiació... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Vaig acabant.  
 
...que preveu l’expropiació dels deu solars, necessitarà, com a mínim, 50 milions 
d'euros.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara tindria la paraula, pel PP, el conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gracias, presidenta.  
 
Es un tema arduo y casi siempre difícil de comprender y de explicar, el tema 
económico. Por lo tanto, yo intentaré no liarme en tecnicismos e ir a cuestiones 
básicas que puedan ser comprendidas por la mayoría.  
 
La primera cuestión es señalar la opacidad y el silencio de este Gobierno. A fecha de 
hoy este regidor no ha recibido nada, ningún tipo de información sobre lo que es el 
presupuesto ni de Barcelona, que lo que tenemos que informar es el presupuesto de 
Barcelona, ni segmentado por distritos, en lo que nos corresponde a nosotros, que es 
el distrito del Eixample. No he recibido nada. Yo tengo que hacer ahora una exposición 
sobre algo que no he recibido y no tengo ningún conocimiento más allá de este 
PowerPoint que se ha expuesto hace escasamente una hora u hora y media. Lo digo 
porque esa nueva forma de hacer política no sé si es buena, no sé si es buena esta 
manera de actuar. Por lo tanto, hablo de datos referidos a Barcelona ciudad, pero en 
algunas cosas me referiré al distrito del Eixample.  
 
Es continuista. ¿Qué significa que es continuista? Significa que es continuista porque 
el presupuesto global en millones, en total, sencillo, de 2017 eran 2.736 millones, este 
son 2.739. Significa que solo ha subido un 0,1% en una época de expansión como en 
la que estamos. Creo que es fácil y sencillo de entender, esto. Por lo tanto, 
conservadurismo. La primera característica que se puede dar es que es un 
presupuesto conservador, sorprendentemente.  



 

 
Segunda: fiscalidad al máximo, otra vez más. Es decir, ustedes hablan de sociedad, 
los ciudadanos… oiga, el IBI de Barcelona es el tercero más caro de toda España. 
¿Segundo? No, séptimo. Yo lo que tengo, lo corroboraré, es el tercero más alto de 
toda España. Pero es que ese ranking lo comparte el IAE, el impuesto de vehículos, 
plusvalía, parquímetros y grúa. Por lo tanto, me gustaría saber qué se hace o qué se 
ha hecho… ya me adelanto y digo que el IBI lo marca el Gobierno, pero eso es 
potestativo, no es obligatorio, no le ponen a usted una pistola para decirle: «Suba el 
IBI un 19% durante los próximos diez años», que es lo que va a hacer su Gobierno.  
 
Gastos presupuestarios, otra cosa que también es fácilmente entendible. Las 
subvenciones a dedo que se dan. No quiero decir que sean ilegales, significa que se 
dan a dedo. Esto es así. Pues mire: 11 millones en el 2017, y pasan a 24,4 millones en 
2018. Y claro, aquí hay grandes beneficiados, amigos quizá de su partido, en ese local 
maravilloso que es Caspe 43, donde caen los millones como si esto fuese la lotería del 
día 22 de diciembre.  
 
Otro dato fácilmente comprensible para la gente: comercio de proximidad, 7,5 millones 
en 2017 y 6,5 millones en el 2018. Al hilo un poco de lo que veníamos hablando de la 
expansión, y en un momento en el que estamos –por las razones que sean– de 
decrecimiento o pérdida del comercio minorista, la inversión en comercio de 
proximidad decae.  
 
Y finalmente, las inversiones directas. La gran pregunta que yo me hago es: en su 
preocupación por la movilidad, por la sostenibilidad, por la contaminación, yo, salvo 
error u omisión, no he visto nada del tranvía, su gran proyecto para esta legislatura. 
Eso es todo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Té ara la paraula la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Muchas gracias.  
 
Realmente es una cosa curiosísima que nos presenten los presupuestos del distrito 
hace nada, en el Consell Ciutadà, justo antes de empezar, y ahora sobre la marcha. 
Yo reconozco que no soy ninguna experta en economía ni en presupuestos, con lo 
cual me voy a ceñir a lo que dijeron mis regidores en Casa Gran y a su postura, 
porque esto así, sobre la marcha, yo no puedo hacerlo. Ustedes deberían pasar estas 
cosas con un poco de tiempo y que dé tiempo a estudiar temas que son complicados.  
 
Está claro que estos presupuestos son una mala copia de los anteriores. Pero es que 
además no han tenido ustedes en cuenta el impacto negativo del llamado procés. No 
atienden a las necesidades urgentes de los ciudadanos provocadas por la DUI y las 
consecuencias que está teniendo sobre el tejido empresarial y social de esta ciudad. 
Por lo tanto, nosotros no vamos a ser cómplices de estos presupuestos.  
 



 

También creemos que no se puede llevar a cabo una presentación sin haber 
alcanzado todavía acuerdos con los otros grupos, ya que están ustedes gobernando 
en minoría, ha habido una falta de diálogo total, de negociación.  
 
Como hemos dicho ya, no se ha tenido en cuenta el momento crítico que está 
atravesando nuestra ciudad. El consumo ha caído, por la inestabilidad política. Más de 
2.000 empresas han trasladado ya sus sedes sociales fuera de Cataluña. Y el 
Gobierno de la Sra. Colau, en vez de ponerse al lado de la ley, ha roto su pacto con 
los socialistas y se ha dedicado a colgar carteles hablando de presos políticos. Eso sí, 
el precio ha sido que el Grupo Municipal Demócrata y el Grupo de ERC se han 
abstenido en la presentación de estos presupuestos, con lo cual van a salir adelante.  
 
Comprenderán que esto no ayuda en nada a mejorar la economía de la ciudad, que es 
lo que a todos nos preocupa, ni la economía de proximidad. Hemos asistido a una fuga 
de empresas, se perdieron en octubre 1.259 autónomos, el 63% aseguran verse 
afectados por la caída de la actividad y las ventas. Si esto sigue así, se producirá la 
deslocalización de las actividades, el traslado de los centros de decisión y de los 
servicios centrales, y, en último término, el traspaso de los procesos productivos. Así 
pues, el comercio y la economía productiva necesitan apoyo, además de una cierta 
estabilidad política, que por lo visto el Gobierno de la Sra. Colau no está dispuesto a 
darles. Y lejos de esto, se ha reducido, como ya ha dicho mi compañero, la partida 
destinada a la dinamización de la economía de proximidad.  
 
Ustedes también dicen que son unos presupuestos sociales, y mantienen los 
presupuestos y las tasas de Barcelona al máximo. Y además, lo único que hacen 
ustedes es hacer de banco de la Generalitat. Por lo tanto, mi grupo votará en contra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
Té la paraula, per la CUP, el conseller Buixons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
És Bujons, Trini, no t’ho acabo de dir mai, però... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Doncs has trigat dos anys i mig, perdona.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Va a dies, però avui t’ho he sentit molt.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara que m’hi havia acostumat.  
 
 



 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Tampoc passa res.  
 
El que farem nosaltres és informar desfavorablement, que és el que vam fer en l’àmbit 
de ciutat. Tampoc havíem rebut gaire informació abans, per tant, no hi ha gaire més a 
dir.  
 
Entenem que aquests eren uns pressupostos fets per un govern que ja no existeix com 
a tal i, per tant, entenem que era l’oportunitat per refer els pressupostos i plantejar uns 
altres pressupostos amb unes altres aliances en funció del programa electoral que 
tenia el partit que té majoria a l’Ajuntament, i que s’entén que... vull pensar que les 
bases d’aquest partit, de BC, van apostar per fer uns pressupostos propis no negociats 
en el seu moment amb el PSC.  
 
Dit això, informarem desfavorablement, i estem oberts a fer al·legacions, com farem 
al·legacions en l’àmbit de ciutat, i parlar-ne properament.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula, per ERC, el conseller Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
Abans de res, fer un incís. Quan abans intentava parlar de la situació general... ho dic 
pel conseller Zayas, una manera de justificar el nostre canvi de posició i també per 
explicar els canvis que hi ha hagut en aquest sentit, i també el canvi amb relació als 
pressupostos, que és que des d’ERC farem una abstenció, per les raons que he donat 
anteriorment.  
 
Sí que és veritat que, pel que fa al del districte, se’ns ha presentat com a pressupost a 
última hora i, per tant, no hem tingut temps material, amb una Junta de Portaveus pel 
mig, per poder-hi treballar a fons, i molt menys negociar. Com a mínim, no s’han 
negociat però s’han pogut veure els pressupostos de Casa Gran. Reitero l’abstenció.  
 
A trets generals, és un pressupost que, amb relació al 2017 sí que és veritat que és 
expansiu, amb 327 milions d’euros més, però per raons macroeconòmiques, no 
perquè hi hagi hagut cap canvi significatiu de la fiscalitat. Però també té algunes 
ombres, per exemple, el programa d’habitatge es redueix en 100.000 euros, o la 
inversió en habitatge es redueix de 28,5 a 22,4, o en sòl de 39,8 passa a 13,1, o en 
equipaments esportius de 28,5 a 20,9, o en espai verd de 27,9 a 2,7. Per tant, segur 
que hi ha punts en què es pot millorar i ERC pot aportar idees perquè siguin millors. 
Com a idea, la que comentàvem a l’inici d’aquest Plenari amb relació als deu solars de 
suspensió de llicències. Segur que serà una línia de treball important.  
 
Abans s’ha comentat el tema que només s’havia invertit en altres mandats a Diagonal i 
passeig de Gràcia. És veritat que s’hi va invertir molt, però també comentar que el 
projecte estrella del tram, que abans s’ha comentat, també era de la Diagonal. De 



 

moment no té la majoria suficient, però també és de la Diagonal. Per tant, serà que és 
un eix important.  
 
Per acabar, recordar una mica algunes de les prioritats que havia tingut ERC i que ara 
es van veient reflectides en els pressupostos que es van succeint i també en els del 
2018, com pot ser el mercat de Sant Antoni, que s’acabarà i nosaltres vam posar com 
a prioritat ja des del 2015 per negociar la modificació de crèdit; Germanetes; 
Transformadors, i també la posició d’ERC amb relació a la Model. El conseller Mundó, 
que és a la presó, va fer un esforç molt important perquè es buidés i perquè es pogués 
invertir aquest 2018 en projectes a la Model, i esperem que no es retardin gaire. 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Ara, pel Grup Municipal Demòcrata, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Jo no sé gaire què dir, la veritat. Crec que hem de reconèixer, entre tots, que estem 
fent un debat una mica penós. I s’ha de dir així perquè no crec que algú hagi entès res 
del que estem parlant aquí, sincerament.  
 
Primer, el conseller Magrinyà ens presenta un pressupost de districte, quan aquí 
havíem de parlar del pressupost de ciutat que, com s’ha dit, no hem vist fins fa mitja 
hora. Ara jo què vol que li digui, d’aquest pressupost? No ho sé, si vostè diu que 
inverteix més, m’ho he de creure, i mirar-m’ho bé quan en els faci arribar.   
 
Després, el Sr. Riera, fent veure, per part del PSC, que passava per aquí i que no 
formava part d’aquest Govern fins fa 15 dies, i que aquest pressupost no era el seu. 
Escolti, vostè abans deia que és continuïtat, i si hi ha una cosa que és continuïtat a 
l’Eixample és vostè, ja l’hi asseguro. Per tant, no faci veure ara que passava per aquí, 
amb aquest pressupost.  
 
El Sr. Zayas, pobre, ha fet un esforç de bona voluntat, ha estat potser el més rigorós 
en l’anàlisi dels números. Jo li he de dir que també tinc una anàlisi dels números del 
pressupost de ciutat i no em quadren amb els seus. Aquí hi ha una confusió una mica 
important.  
 
La Sra. Paloma, per part de Cs, que tot ho porta a l’àmbit del procés. I el Sr. Bujons 
votant a favor perquè van votar a ciutat, quan en realitat a ciutat van votar en contra, 
crec.  
 
(Parla el Sr. Bujons amb el micròfon apagat.) 
 
Perdó, havia entès que havia votat a favor. Doncs miri, és l’únic que ha encertat.  
 
Per part nostra, què vol que els digui? Ja hem fet, en la part de l’informe del regidor, 
una manifestació clara d’intencions de parlar, i a més també s’ha fet a ciutat en 
aquests termes, especialment en termes del pressupost. Parlem-ne i parlem-ne tant 



 

com calgui. I per això farem l’abstenció. Però reconeguem tots plegats que això ha 
sigut bastant surrealista. Fem l’abstenció, en termes del pressupost de ciutat, que és el 
que en realitat anava a l’ordre del dia, deixi’n-m’ho dir també.  
 
Puc subscriure tot el que s’ha dit, és un pressupost continuista, que això vol dir –com 
deia el conseller Riera, que porta molts anys a l’Eixample–, en termes de creixement, 
regressiu, perquè hi ha l’IPC. És un pressupost en què els ingressos augmenten 
bàsicament perquè pugen els ingressos de les plusvàlues d’una manera brutal, 60 
milions d’euros, i els ingressos provinents dels ICIO, que són els impostos d’obres. 
Què vol dir que pugin aquests ingressos? Vol dir que hi ha bombolla immobiliària, i vol 
dir que ens lliga amb allò que dèiem del tema de l’accés a l’habitatge.  
 
I pel que fa a les despeses, crec que ja ho ha apuntat el conseller Zayas, pugen les 
despeses en publicitat i propaganda. Sr. Riera, baixa molt la despesa en cultura, 
esports i comerç, que són les àrees que portava el PSC quan estava al Govern, 
etcètera.  
 
Jo, la veritat, em veig incapaç d’afegir gaire cosa més. Reiterar la bona voluntat del 
nostre grup en termes de pressupost. A ciutat ja es va fer abstenció, aquí també la 
farem. I ja ens mirarem el del districte amb calma, i si tenim alguna consideració a fer i 
hi som a temps, ja els la farem arribar. No els puc dir gaire cosa més.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En primer lloc, vull demanar excuses pel fet d’haver presentat la documentació tan 
tard, i potser el tema del canvi de regidoria ens ha condicionat una mica, però ho 
millorarem en els propers plenaris. Perdoneu el fet.  
 
També m’agradaria dir que almenys jo entenc que el que hem de discutir aquí com a 
pressupost és, del pressupost general, la part que ens afecta a nosaltres com a 
districte. Si hi ha algun condicionant general el tenim en compte. I en aquest sentit, 
penso que hi ha algunes apreciacions que s’han fet aquí en aquest sentit.  
 
El que voldria dir, en el nostre cas, pel que comentava el company Riera, és que pel 
que fa a ProEixample i Foment de Ciutat, hi ha hagut un traspàs de ProEixample a 
Foment de Ciutat i, per tant, la comptabilitat l’hauríem de mirar en conjunt. Aquest és 
un tema a considerar. 
 
Al company Zayas li diria que potser, pel que fa a això que ens ha dit del tramvia, ens 
agradaria que amb bona entesa... perquè en el tram menys conflictiu, que és entre 
Glòries i passeig de Sant Joan, pensem que la solució és bona per a tots i la podríem 
iniciar amb el tramvia, crec que faríem un avanç per a tothom. I en aquest sentit, 
disposats a col·laborar i a discutir sobre partides. Penso que aquesta és una part molt 
important per a l’Eixample, i és una part molt important perquè donaria una qualitat de 
vida molt gran a Fort Pienc i a Sagrada Família, i crec que valdria la pena tenir-ho en 
compte. També li diria, i això també depèn de tots plegats... penso que més enllà de 
plantejaments de política una mica de curta mirada, podríem anar al futur de la ciutat.  



 

 
En el cas de la Paloma, vull creure que estem en un moment d’impàs, però espero que 
després del 21 de desembre aquest amago de molta gent que se n’ha anat, torni, 
perquè les activitats estan aquí, perquè l’activitat econòmica està aquí i tots ens 
engresquem i tornem a arrencar l’economia en aquest sentit.  
 
I en general, al conseller Joan Rodríguez també li diria que té raó, que no ha sigut un 
debat gaire precís però, en general, sí que crec que hem plantejat els temes grans 
d’inversió, és a dir, quins han estat els elements d’inversió, i crec que és el que 
hauríem de mirar a l’hora d’analitzar el pressupost que discutim aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Ara passaríem al segon torn, amb el Sr. Riera. No m’ha quedat clar si informava 
favorablement o desfavorablement, o s’abstenia.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Ens abstenim.  
 
Molt ràpid, per contestar al Sr. Rodríguez. La seva nota que cultura, esport i comerç 
baixava és la demostració que aquest pressupost no estava, precisament, pactat amb 
l’anterior soci de Govern, i justifica amb escreix la nostra crítica.  
 
Insistir que amb un creixement zero no hi ha un esforç real inversor; amb un 
creixement zero no hi ha una priorització real del programa social. En tot cas, hi ha 
transvasament d’una despesa a una altra. I amb un increment zero es perden moltes 
oportunitats i molts projectes que queden en el tinter.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula ara el conseller Zayas. Li queda un minut.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Insisto, creo que lo datos que he dado son correctos, he tratado de hacerlo lo más 
sencillo posible para que la gente lo pueda conocer. Ahora no se ve, pero lo digo a 
efectos, sobre todo, del Eixample, de inversión per capita, inversión por habitante, esto 
es un triángulo. El triángulo comienza en la posición diez de los diez distritos de 
Barcelona en la época socialista con inversión per capita, sube al segundo en la época 
Trias, y ahora estamos aquí, que hemos bajado otra vez del segundo al séptimo 
puesto en inversión per capita. Creo que esconder determinadas cosas detrás de 
cifras macro y micro no es favorecer el debate. Creo que es mucho más factible verlo 
así y certificar la realidad, que es que el Eixample ha pasado del segundo puesto al 
séptimo en cuanto a inversión por ciudadano con este Gobierno.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
La consellera de Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo no quiero añadir nada más, solo que cuando nos ha presentado esto el gerente 
hace un rato, me ha llamado la atención, a ver si alguien me lo puede aclarar, casi 
1.400.000 euros de estudios previos para la Modelo, estudios previos, sin haber hecho 
nada. Es lo único que me ha llamado la atención, porque con esa rapidez y pasando 
las diapositivas volando, la verdad es que no he tenido tiempo de ver nada más.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
La CUP vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Sí, que havíem informat desfavorablement.  
 
I aprofundint en el que deia el conseller Rodríguez, si parlem en el llenguatge que la 
gent parla o entén, també tinguem clar que aquí no estem votant res, estem complint 
un tràmit que és que cal passar per districte aquests pressupostos, que no han acabat 
de passar perquè han anat a l’últim moment, i s’informi a favor, ens abstinguem o 
s’informi desfavorablement, el tràmit administratiu ja està complert.  
 
Per tant, si això es volgués convertir en un debat sobre els pressupostos a escala de 
l’Eixample, crec que caldria plantejar noves maneres de fer-ho havent-ho dit d’una 
altra manera, podent forçar que es poguessin votar d’una altra manera, però no així, 
tard i malament, i parlant sobre coses que no tenim.  
 
Finalment, l’estupefacció per alguns comentaris que s’han fet a l’hora de parlar dels 
pressupostos municipals sobre empreses que han canviat la seva seu social, per part 
d’uns senyors que els han fet canviar la seu social i ara els estan dient que la tornin a 
canviar cap aquí. Fer servir aquest argument em sembla absolutament dantesc. Ja 
està.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula ERC. No l’utilitzarà.  
 
El conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 



 

 
Gràcies, presidenta.  
 
Només dues consideracions. Una, al conseller Riera, que em deia: «Escolti, sí, cultura 
baixa, esport i comerç també, i això demostra que no...» Si vostè reconeix que cultura, 
esport i comerç baixen, reconegui també que haurien baixat igual i vostès no tenien la 
més mínima intenció d’abandonar el Govern, els han fet fora. Per tant, també parlem 
clar. Haurien seguit al Govern i haurien seguit amb aquest pressupost.  
 
I per reblar el clau una mica del que deia el conseller Magrinyà abans pel que fa a la 
inversió de l’Eixample. Ja que hem de parlar en termes generals, ell ha fet referència a 
la inversió famosa... aquesta obsessió que hi ha amb passeig de Gràcia i Diagonal, 
com si fos pecat invertir a passeig de Gràcia-Diagonal. Ho vam fer perquè, com deia el 
gràfic que ha mostrat el Sr. Zayas, o ho fèiem nosaltres o no ho fa ningú, en aquesta 
ciutat. I la prova la tenen els veïns de la Diagonal entre passeig de Gracia i Glòries, 
que segueixen amb unes voreres d’un metre. I la prova la tenen els veïns de Balmes 
per sota de la Gran Via, i la tenen els de la ronda Universitat, que també és tan 
cèntrica com el passeig de Gràcia, i que segueix sent un aparcament d’autobusos a 
l’aire lliure. O la tenen a la Gran Via entre Universitat i passeig de Gràcia, que és tan 
cèntric com el que vam fer, i que si no es feia llavors... així està, s’ha quedat igual. 
Vagi per la Gran Via a veure les mitgeres que hi ha a Gran Via-passeig de Gràcia, hi 
ha uns esvorancs que déu-n’hi do. D’esvorancs no n’hi ha gaires perquè els serveis 
tècnics del Districte són eficients i van tirant paletades de Portland, però l’aspecte és 
una mica lamentable. Per tant, sí, ho vam fer perquè si no ho fem nosaltres..., perquè 
a més a més, vostès acompanyen aquest discurs d’un fals discurs que això implica 
abandonar la resta de la ciutat, i això és mentida. Si vostès miren percentualment el 
pes de la inversió a passeig de Gràcia o a la Diagonal, no n’hi havia per tant perquè al 
final va servir per guanyar espai públic, que és el que a vostè li agrada.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Rodríguez, se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara tindria la paraula, un altre cop, el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo sí que voldria dir és que el nostre Govern ha fet una opció per fer Pla de barris a la 
ciutat, amb pressupost general de la ciutat, i apostem per això. Perquè hi ha una 
desigualtat social de fins a vuit vegades en esperança de vida entre el barri més ric de 
Barcelona i el barri més pobre, i això no ho podem permetre.  
 
A nosaltres l’únic que ens fa una mica de pena és que ja ho tenim tot preparat per 
poder fer el tram del tramvia per la Diagonal, i esperem que algun dia caigui la fruita 
madura. L’altre dia el RACC ja començava a acceptar que hi havia d’haver tramvia, i 
algun dia acabarà acceptant una cosa que és de sentit comú, que és rendibilitzar les 
inversions metropolitanes pel que fa al tema del tramvia, i que espero que algun dia 
puguem fer.  
 
I pel que fa al que ens deies d’inversions, nosaltres estem donant una gran rendibilitat 
amb molt poca inversió. Estem renovant la xarxa d’autobusos, estem renovant la xarxa 
de bicicleta, estem canviant la qualitat de l’espai públic amb molt poca inversió. 
Aquesta també és una altra manera d’invertir a la ciutat. Gràcies.  



 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
A algú li queda molt poc temps però, si els sembla, tenint en compte que tots ja han 
expressat el sentit d’informar favorablement o desfavorablement, els passo a dir que 
aquesta proposta d’acord no es pot aprovar ni favorablement ni desfavorablement 
perquè hi ha un empat: voten en contra el PP, Cs i la CUP, vota a favor el Govern –
BC– i el PSC, i ERC i el Grup Municipal Demòcrata s’abstenen. Per tant, queden 
empatats amb cinc vots i no es pot informar ni d’una manera ni de l’altra.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Però jo, evidentment, m’abstindré.  
 
El proper punt és informar sobre el Pla especial urbanístic... 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Presidenta, una qüestió d’ordre, ni que sigui per a consideració de la lletrada. Pel que 
tinc entès, no ho sé segur, però la lògica diu que d’empat no n’hi hauria de poder 
haver. Hauríem de mirar quina consideració té la seva abstenció. Jo, pel que tinc 
entès, si no hi ha més vots a favor que en contra, és que és en contra. Però no ho sé, 
ho dic perquè ens ho mirem mentre dura el Plenari, que serà llarg.  
 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària jurídica 
 
Perquè hi hagi un suport hi ha d’haver més vots a favor que en contra. La lògica 
defensa que quan hi ha un empat, la presidència desempata. Si el vot de presidència 
és d’abstenció, no es pot dir rebuig, crec que no roman informat favorablement perquè 
no té prou suport, no hi ha més vots a favor que en contra... És una situació una mica 
estranya i molt atípica, també us ho he de dir, no es dona amb gaire freqüència, aquí 
ja és la segona vegada que ens ha passat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El meu vot, que seria el de desempat, és abstenció. Per tant, si és abstenció no suma 
ni a un lloc ni a l’altre... 
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
No s’informa positivament, no és desfavorable.  
 
 
(Parlen amb el micròfon apagat.) 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 



 

Com és lògic, dono per bo l’informe de la secretària jurídica.  
 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària jurídica 
 
Ja us dic que no s’ha donat gaires vegades en el món municipal. Tenim la curiositat 
que és la segona vegada que ens ha passat. M’ho apunto per a exàmens...  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Cachafeiro.  
 
Doncs passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és informar sobre el Pla 
especial urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat als jardins dels 
Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, 
aprovat inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el 
dia 26 d’octubre de 2017, de conformitat amb l’article 23.2 de la Carta Municipal. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Bàsicament, aquesta modificació el que fa és actualitzar una situació de fet, a l’escola 
hi havia una part en què hi havia un equipament social i ara passa a ser tot escola 
bressol, i el que s’ha fet és actualitzar el planejament urbanístic a la realitat existent, 
que és l’aposta que entre tots plegats des del mandat anterior vam fer.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
En aquest punt vull recordar que el que fan els grups només és posicionament, per 
tant, no hi haurà intervencions.  
 
Començaríem pel PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Favorable.  
 
El PP.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Favorable.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Informem favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
ERC.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
A favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Grup Municipal Demòcrata.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
A favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
BC.  
 
Doncs, escolti, quin pes ens hem tret de sobre tots plegats. Queda informat 
favorablement.  
 
Ja passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és la part d’impuls i control. I 
començaríem amb les proposicions/declaracions de grup, amb la proposició que ens 
presenta el Grup Municipal Demòcrata.  
 
Té la paraula el seu portaveu, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 



 

 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres portem una proposició bastant simple, i en la qual espero que no es 
produeixi empat, perquè estiguem tots d’acord que és just i necessari.  
 
Es refereix a l’edifici de Londres-Villarroel, o Londres 56-58, com en vulguin dir. És un 
edifici d’habitatge de protecció oficial que es va fer l’any 2006, contra el qual es va 
presentar un recurs per part del veïnat perquè, efectivament, es va edificar en una 
zona que era zona verda, i això ha fet que entrés en una dinàmica de processos 
judicials interminables que ha portat al fet que passats 11 anys –estem al 2017– 
encara estigui buit i tancat. Sabem que el Govern municipal, com tots els governs que 
ha tingut aquesta ciutat, ha intentat trobar-hi una solució. Vostès van intentar el tema 
de l’escola Entença. Per nosaltres no era una bona solució, però és cert que ho van 
intentar. Però el que volem demanar aquí és que, d’una vegada per totes, facin una 
proposta per donar ús raonable i viable a l’edifici de Londres-Villarroel. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Ara té el torn ERC, conseller Viladot.  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Nosaltres votarem favorablement aquesta proposició. De fet, com ha explicat molt bé 
el conseller Rodríguez... disculpi, pensava que m’estaven dient alguna cosa.  
 
Com anava dient, votarem favorablement. De fet, és una llàstima que aquest edifici 
estigui buit des de fa tants anys. Nosaltres hem consultat el planejament vigent, 
aprovat l’octubre del 2010, i en ell encara consta la proposta d’habitatge dotacional, 
que entenem que no és possible, pel que hem anat sentit fins ara. Sabem que es va 
intentar ubicar-hi una escola, la posició del nostre grup és que no és un edifici adequat 
per a aquest ús. Per tant, estaríem encantats d’escoltar quina és la proposta per a 
aquest edifici malaguanyat al cor de l’Eixample.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Demano disculpes perquè m’he equivocat. De fet, hauria d’haver donat la paraula al 
conseller Riera.  
 
Per tant, conseller Riera, té la paraula.   
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Cap problema.  
 
Des del Grup del PSC anunciem que votarem favorablement la proposició. El Grup 
Municipal Demòcrata té raó, és veritat que això, vulgarment dit, és un marrón que 
porta 11 anys i diversos governs hi han intentat trobar una solució. Justament, i crec 
que poques setmanes abans de trencar-se el Govern, des del Grup del PSC vam 



 

posar una proposta sobre la taula, que ara la dic públicament i crec que és de les 
coses que valdria la pena treballar.  
 
Ateses les dificultats per trobar un ús d’equipament a aquell espai, una de les 
possibles sortides que podríem estudiar és dedicar tot l’edifici a la Direcció de Serveis 
Tècnics, a obres, manteniment, llicències, inspecció i l’oficina de promoció econòmica. 
Podria ser un element que tindria un gran avantatge sobre el pressupost municipal, i 
és que això alliberaria mig milió d’euros/any en lloguers a Núñez y Navarro. I crec que 
si aquell edifici no ens serveix com a equipament públic per ser biblioteca, per ser 
habitatge dotacional, no serveix per ser institut, no serveix per ser escola, pensem a 
posar-hi dependències municipals i alliberem mig milió d’euros del pressupost que 
estem pagant ara mateix en lloguers i que podríem destinar a tot tipus de programes 
socials i ampliar altres serveis públics. Aquesta és una proposta que nosaltres vam fer 
internament al Govern tot just ara farà un mes, dèiem que ho havíem d’explorar i 
treballar, i segurament pel que fa al planejament s’ha de treballar i s’ha de veure.  
 
Nosaltres votarem favorablement la proposició en aquesta línia.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Ara té la paraula, el torn d’intervenció, el PP.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta.  
 
Nosotros quisiéramos saber antes de nada que el Gobierno nos explique en qué 
situación jurídica está ese edificio, porque, hasta donde nosotros sabemos, tiene una 
sentencia de derribo. Por eso quisiera que nos dieran explicaciones para dar el sentido 
de voto. Lo daremos en la segunda ronda.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros votaremos favorablemente. Es realmente una pena que un edificio, que 
además ha recibido varios premios arquitectónicos, esté cerrado y vacío desde hace 
11 años. He intentado averiguar cuál es la situación jurídica y realmente el tema es 
complicado y no me ha quedado claro. Nos gustaría mucho, por supuesto, que se le 
diera un uso y nosotros, en particular, preferiríamos que fuera vivienda social para 
jóvenes, como ya estaba previsto, con ese fin se construyó. Sé que ahora habría de 
cambiar algunas cosas pero, en todo caso, estamos abiertos a lo que sea, luego ya 
será cuestión de ponerse de acuerdo sobre el uso que se le dé, pero que se le dé 
algún tipo de uso.  
 



 

 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
El conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP també hi votarem a favor. En aquest cas, sí que votem coses.  
 
Ens aniria bé sentir quina és la situació i quines són les intencions del Govern. I posar 
en valor que és una vergonya que aquest Ajuntament 11 anys enrere pogués fer pisos 
on no podia fer-ne, i a sobre els fomentés perquè els donessin premis, i que no s’hagi 
pogut arreglar durant tot aquest temps.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Per BC, conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Des del Govern, com que demana que es faci la inversió necessària i, òbviament, això 
no està previst, ens abstindrem. Entenem que estem d’acord en totes les coses que 
s’han dit i és evident que ningú vol que un edifici municipal, amb la falta d’equipaments 
que té el districte i la ciutat, estigui buit. Per tant, el que transmetré és la situació en 
què està l’equipament.  
 
Des de l’Ajuntament el que estem defensant és que pugui ser d’ús docent, que no es 
mal interpreti. L’any passat vam tenir tota la discussió, una escola no hi cap i n’hi ha 
una allà al costat. Per tant, hi ha usos docents suficients com un institut o ampliacions 
fins i tot de l’escola Mallorca o de l’escola bressol, que estan molt encaixonades, hi ha 
serveis de recursos pedagògics, escoles d’educació especial, que no n’hi ha cap de 
pública a l’Eixample i, per tant, això també podria cobrir aquesta necessitat. És a dir, hi 
ha un ventall obert de possibilitats, i ara mateix el que s’està fent és acabar una 
negociació amb els veïns. En principi s’han d’acabar de polir els últims serrells, i 
estaríem d’acord en el fet que allò pogués anar a equipament docent, desencallar 
l’entramat de la denúncia i que, per tant, no s’hagi de tirar a terra l’edifici. Un cop 
desencallat això, s’hauria de veure d’on surten els diners per posar-hi l’equipament 
que toqui, però això ho hem de veure durant els propers dies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
El grup proposant.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 



 

 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo voldria agrair el vot favorable de la majoria dels grups. Respecte a l’abstenció del 
Govern, l’entenc però m’agradaria que fos un vot favorable. Jo, precisament, vaig 
posar que es preveiés la inversió entenent que estem en el que hem estat parlant 
abans, una fase de negociació del pressupost, i creiem que preveure una partida... 
està estimat que aproximadament estaríem rondant els dos milions d’euros per 
condicionar aquell edifici per donar-li un ús d’equipament. Per això ho deixàvem obert, 
preveure una partida per a un possible condicionament de l’edifici no ens semblava 
fora de lloc. Però, en qualsevol cas, contents de saber que estan parlant amb els veïns 
per mirar de donar una sortida a aquest edifici.  
 
És una mica el que hem anat dient, per als qui no ho sàpiguen, costa treure l’entrellat 
de tot el tema judicial respecte a Londres-Villarroel, és allò que diuen: pleitos tengas y 
los ganes. És un edifici que neix judicialment tocat de mort. Deixi’m dir-li, Sr. Riera, 
que en els mandats socialistes es van fer moltes coses bé, però aquí a l’Eixample ens 
van deixar algunes perles, com l’edifici de Londres-Villarroel, com la caserna de 
bombers del parc de Joan Miró, que són obres que s’han fet contravenint la normativa 
urbanística i que, passats molts anys després, segueixen costant diners als veïns de 
l’Eixample i segueixen sent un... com ho ha dit vostè? Un marrón, una herència que no 
hauríem volgut tenir.  
 
En tot cas, hi va haver una denúncia per part dels veïns, hi va haver una primera 
sentència bastant bèstia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava a 
enderrocar l’edifici, però també l’escola Mallorca i l’escola bressol Londres i, per tant, 
això era greu. Es va presentar un recurs i sembla ser que hi ha una sentència del 
Suprem que admet que es mantingui allò, com deia el conseller Matas, amb un ús 
docent.  
 
A mi m’agradaria que en poguéssim parlar tots plegats, amb els grups, sobre quin ús 
hi donem. Jo, per exemple, respectant l’opinió del Sr. Riera, considero que potser hi ha 
altres coses més prioritàries a l’Eixample que donar sortida d’oficines a un edifici, 
tenint en compte la mancança d’equipaments que hi ha. Deia el conseller Matas 
«ampliació d’ús docent», a mi em sembla bé. A mi també em semblaria bé, si no fos 
possible això –quan dic «a mi» dic al meu grup, s’entén–, i ho obro com a possibilitat, 
si no se’n surten amb aquest tema, potser es podria donar algun ús docent que 
estigués vinculat a la Facultat de Medicina del Clínic, que no està lluny d’allà. Els ho 
dic perquè és una via que també poden explorar.  
 
En qualsevol cas, i no m’allargo més perquè aquest Plenari ja és prou llarg, agrair els 
vots favorables i manifestar la nostra disposició a parlar una mica entre tots. A mi 
m’agradaria que no ens trobem aquí un dia en una consultiva el projecte funcional de 
l’escola, etcètera, sinó que ens agradaria poder fer una mica de seguiment del tema.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Té la paraula, només per 10 segons, si els vol utilitzar, el conseller Riera.  
 
Pel PP, conseller Muñoz.  
 
 



 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula, conseller.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Vot favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Vot favorable, molt bé. 
 
Cs, vol intervenir? 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
No, ya hemos votado favorablemente.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La CUP vol intervenir? 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Nosaltres havíem dit a favor, però escoltant el conseller Matas, volia aprofitar per 
preguntar pel tema que hi va haver amb Entença, si n’anava cap aquí o no.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, canvia el sentit del vot o no? No, el manté en afirmatiu. Molt bé.  
 
Conseller Viladot. No vol intervenir. Molt bé.  
 
El conseller Matas.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Deixar molt clar que s’exclou dins de l’opció docent una segona escola en el mateix 
recinte, i que l’escola que es va proposar durant el curs passat estava valorada en 
4.200.000 euros, per equipar-ho per a centre docent. Equipar-ho com a escola podia 
ser més car, per exemple, que equipar-ho com a institut o un CRP o una altra cosa 
que no necessités adequar-se tant i que fossin aules més... 
 



 

 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
El grup proposant vol dir alguna cosa més? Li queda temps, conseller Rodríguez? No.  
 
Doncs la proposició que ens ha presentat avui el Grup Municipal Demòcrata queda 
acceptada amb els vots favorables del PSC, del PP, de Cs, de la CUP, d’ERC, del 
Grup Municipal Demòcrata i l’abstenció de BC.  
 
Passem al proper punt de l’ordre del dia, que és la proposició que ens presenta el 
Grup Municipal d’ERC. Té la paraula el seu portaveu, el conseller Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Hem parlat moltes vegades, i avui també, que el districte de l’Eixample és el més 
poblat de Barcelona, un dels més densos, i també probablement el que té més 
afluència de persones, vianants, turistes i cotxes. Concretament, té més de 264.000 
habitants i una densitat neta de 353 habitants per hectàrea, per tant, és un dels 
districtes amb menys equipaments, però també amb menys espais verds i amb menys 
espais públics per habitant i menys espais per al vianant.  
 
És per això que el Pla de mobilitat urbana 2013-2018 proposava que en aquestes 
zones on hi havia la trama Eixample es guanyés més espai públic, atès que tot estava 
construït i no es podia créixer pels seus límits, créixer pels interiors d’illa també, però 
sobretot recuperant espais que ocupaven els vehicles privats, sobretot mitjançant les 
pacificacions.  
 
Una altra de les actuacions genèriques que també es proposava en el Pla de mobilitat 
urbana era millorar l’eficiència de desplaçaments a peu i la cerca de nous moviments 
rectilinis de vianants a la trama Eixample, és a dir, entenent que l’estructura de 
xamfrans incrementa la distància/temps de desplaçaments a peu. Si nosaltres anem 
per l’Eixample hem de fer mig xamfrà i mig xamfrà en lloc d’anar recte i, per tant, 
perdem temps perquè en aquella cruïlla, l’espai públic que hi ha entre edifici i edifici és 
ocupat per espai per on circula el vehicle privat.  
 
Hi ha un eix on això es multiplica per dos, que és l’avinguda Gaudí. Si volem fer 
l’avinguda Gaudí de dalt a baix el que passa és que hem de travessar... per exemple, 
si venim de la Sagrada Família hem de creuar Provença i després hem de creuar 
Marina per poder iniciar el recorregut cap a Sant Pau, o quan arribem a Rosselló, hem 
de creuar Rosselló i després hem de creuar Lepant. I així cinc vegades fins arribar a 
l’Hospital de Sant Pau.  
 
És per això que pensem que en aquest barri fora interessant estudiar la implementació 
de nous passos de vianants que donin continuïtat a les seves cinc cruïlles i generar 
espais que recuperin la tipologia d’eix de l’avinguda Gaudí.  
 
Per altra banda, també s’ha parlat darrerament que hi haurà la pacificació d’entorns del 
temple de la Sagrada Família, que també era una de les qüestions que nosaltres 
plantejàvem a inicis de mandat, espais amb molta congestió de visitants i, per tant, era 



 

bo guanyar espai públic tant per als que venen de fora com per als que són del barri, i 
era bo treure aquest espai al vehicle privat i que passés per un altre lloc.  
 
En aquest sentit, aquest cap de setmana es va fer una prova pilot al carrer Sardenya, 
no va passar res, va funcionar, de fet feia patxoca, hi havia molta gent, molts veïns i 
veïnes. Per tant, com que sabem que és imminent la pacificació, pensem que també 
cal, a mitjà termini, pensar en un projecte executiu de reurbanització d’aquella zona i 
que no ens quedem amb el clàssic urbanisme tàctic que ha tingut –faig una ironia– un 
èxit brutal al Poblenou, que ha sigut molt polèmic. Per tant, pensem que un espai com 
aquell tan emblemàtic es mereix que a mitjà termini es plantegi un projecte de 
reurbanització que no sigui tàctic, o que no només sigui tàctic, i que un dia es  pugui 
veure millorat per al vianant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó.  
 
Té la paraula ara el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Des del Grup del PSC votarem favorablement aquesta proposició. El que passa és que 
deixi’m dir alguna cosa.  
 
Aquesta proposició és una mica anar a buscar el vot favorable senzill, i dic per què. 
Perquè estudiar la implementació de nous passos de vianants a l’avinguda Gaudí és 
d’aquelles coses que crec que ja s’han estudiat no diré moltes vegades, però unes 
quantes sí. I a l’hora d’estudiar-ho, una de les coses que descobreixes és que Puig i 
Cadafalch, quan va projectar l’avinguda Gaudí, la va fer així expressament, per 
molestar i per trencar el Pla Cerdà d’Ildefons Cerdà. Perquè Puig i Cadafalch 
detestava el Pla Cerdà, i va optar per trencar el xamfrans, per fer difícil la travessia, i 
això és el que s’aprèn de fer aquest tipus d’estudis, precisament. Es va fer 
expressament amb mala llet en el seu moment, ara fa més de cent anys, estrictament 
per donar visibilitat a l’Hospital de Sant Pau, que era de l’amic Domènech i Montaner, 
si no m’equivoco.  
 
Dit això, hi votarem a favor. Hem de tornar a estudiar, el Govern haurà de tornar a 
estudiar, com esmenar-li la plana a Puig i Cadafalch. I respecte a la segona part, em 
sento una mica coautor dels talls de trànsit que s’estan produint darrerament, i és 
evident que és un camí a seguir, a treballar i a consolidar. Per això hi votarem a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Ara té la paraula el PP, conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 



 

Gràcies.  
 
Nosaltres també donarem suport a aquesta proposició. I agrair la lliçó d’història 
d’arquitectura que ha fet el conseller Riera, després del seu pas pel Govern.  
 
El que passa és que, en aquest sentit, penso que són dos espais relacionats, 
evidentment, però diferents. També en el sentit que deia el Sr. Riera de la facilitat o no 
de la proposició, sí que és veritat que el tema de l’avinguda Gaudí és un debat en 
certa manera inacabat, perquè és veritat que no ha acabat de ser un passeig com 
desitjarien molts ciutadans, i és veritat que també s’ha plantejat... perquè moltes 
vegades s’ha considerat com una extensió una mica impersonal de la Sagrada 
Família, també s’ha considerat com una manera d’esponjar el trànsit turístic, de 
persones per portar-los a l’Hospital de Sant Pau, una altra joia modernista que està 
una mica despenjada de la Sagrada Família.  
 
No ho conec i tècnicament no puc dir si això és possible, estaria mentint perquè no tinc 
els coneixements tècnics per dir si la implementació de l’ampliació d’aquest passeig és 
possible, no ho sé, això ho hauran de dir els tècnics. Però sí que seria una bona 
manera d’iniciar aquest debat sobre l’avinguda Gaudí, que recordo que ja fa unes 
quantes temporades que està sobre la taula.  
 
I un altre tema és el tema de la Sagrada Família. Ara penso que està condicionat per 
la decisió de l’altre dia de la Junta de Seguretat d’instal·lar obstacles per evitar 
possibles o eventuals atemptats terroristes. Suposo que aquesta nova situació 
canviarà els plans del Govern, i m’agradarà conèixer-los.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Grup de Cs, té la paraula la consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también vamos a apoyar la proposición de ERC porque está un poco ligada a 
una propuesta que nosotros hicimos aquí, en el Pleno, y que fue aprobada, y también 
en Casa Gran, que era la creación de una red continua de circulación prioritaria para 
que los peatones puedan ir andando sin tener que cambiar… seguir un itinerario 
concreto. Por lo tanto, vamos a votar que sí a la proposición.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
Té la paraula la CUP, conseller.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP aquesta és una proposta que han treballat els companys i companyes 
de l’Assemblea de la Dreta de l’Eixample i de Sagrada Família, bé, Sagrada Família, 
bàsicament. També hi votarem a favor. Amb la reflexió que tot el que sigui guanyar 



 

més espai públic en detriment del vehicle privat, ens sembla bé, tot el que sigui 
reconfigurar els voltants del temple també ens sembla bé, amb un parell o tres de 
reflexions a tenir en compte.  
 
Que aquest espai públic que es guanyi sigui un espai públic cap al veïnat, no per 
mercantilitzar en aquest sentit. Ens interessa –crec que es comentava des del PP, 
però des de l’altre punt de vista– que el paper que juga ara la Junta de Seguretat en 
aquestes modificacions sàpiga trobar l’equilibri entre els drets dels veïns a gaudir d’un 
major espai i els temes de seguretat. I finalment, tenir present que part de 
l’aglomeració de la Sagrada Família també es deu al fet que es permet fer fora, a 
l’espai públic, al carrer, unes cues per accedir a un recinte que és privat. Per tant, si 
les cues es fessin dins de la Sagrada Família o d’una altra manera, no estaríem 
parlant del problema que ens trobem a vegades.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula la consellera Laia Canet.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
A nosaltres aquest és un projecte que també ens agrada i hi votarem favorablement.  
 
Certament, és un projecte que provoca una gran millora de l’avinguda Gaudí. Com ha 
dit el conseller Cuscó, la manera més ràpida d’anar entre un punt i un altre és la línia 
recta i, per tant, sí que ens interessa millorar i donar espai als veïns, a la gent que 
vulgui anar del recinte modernista cap a la Sagrada Família com si anés per la rambla 
de Catalunya, aplicada al barri de la Sagrada Família.  
 
Òbviament, el que sí que ens preocupa són els encreuaments, perquè la rambla de 
Catalunya és paral·lela a passeig de Gràcia però, en aquest cas, com ha dit el 
conseller Riera, com que va en diagonal, es creua i és més dificultós. Demanaríem 
que es fes èmfasi en això, que no arreglem una cosa per destrossar-ne una altra. 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Té la paraula ara BC, el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo volia dir que això també va lligat al tema de la contaminació, al final. El conseller 
Riera deia una cosa que és una versió oficial. Puig i Cadafalch va intentar fer l’any 
1928 aquelles diagonals que no va poder fer el 1903. I al final, l’única diagonal que va 
poder fer, del model que ell tenia de París, de Haussmann, va ser aquesta.  
 



 

Cerdà el 1861 va fer una teoria de la mobilitat que si s’hagués portat a terme ara segur 
que l’aplicaríem, perquè ell ja ho va estudiar en aquell moment. I el que sí que ens 
demostra és que el dia que posem el cotxe en el seu lloc, és a dir, el dia que traguem 
cotxes, podrem pacificar l’avinguda Gaudí. Quan en el cicle semafòric donem més 
temps al vianant, podrem organitzar el vianant en línia recta, perquè és una fase més 
que s’afegeix.  
 
Nosaltres estem per a això, i com deia ara la consellera, estem d’acord en això que 
diu, nosaltres anem en la línia d’anar pacificant, i algun dia, el dia que puguem fer la 
diagonal entre la Sagrada Família i l’hospital, voldrà dir que haurem pacificat el cotxe. I 
això és el que desitgem tots i per això hi votem a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Conseller Cuscó, del grup proposant, vol afegir alguna cosa? Un minut.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
Gràcies per tots els vots a favor.  
 
Comentar al PSC que em sap greu haver-li posat tan fàcil aquest cop, l’hi intentaré 
posar una mica més difícil.  Però amb la intervenció de BC entenc que no és tan fàcil, 
perquè com que hi ha dos encreuaments, no és tan fàcil. Si això s’ha estudiat tant, 
m’agradaria saber si és factible, si no és factible, entenc que és de pressupost baix si 
no hi ha reurbanització, perquè és posar un pas de zebra, però si hi ha alguna dada 
que vostès tinguin que em puguin explicar en aquest sentit, si és possible o no és 
possible, vol dir que no és tan fàcil.  
 
Només dir, per acabar, que també és una reivindicació d’alguns veïns i de guies del 
sector dels guies turístics, que també m’han fet arribar aquesta idea. Res més.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Al conseller Riera li queden 45 segons, si els vol aprofitar.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Ja està. Hi votem a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El conseller Zayas vol intervenir? No.  
 
La consellera Jiménez de Parga vol intervenir? No.  



 

 
La CUP vol intervenir? Tampoc.  
 
La consellera Laia Canet, tampoc.  
 
Conseller Matas, els queda molt. 1 minuts 45 segons.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Agrair el vot favorable de tothom, perquè entenem que això dona suport a la iniciativa 
que ja està tenint el Govern. De fet, si interessa el tema, la Universitat de La Salle ha 
fet una primera aproximació teòrica a tot el tema de donar continuïtat a l’avinguda 
Gaudí que podem compartir. Bàsicament és l’estudi de com apropar al màxim l’inici i el 
final de cada pas de vianants per poder ajustar les fases semafòriques, mentre a algun 
dels carrers de la cruïlla li redueixes algun dels carrils de circulació.  
 
I pel que fa als entorns del temple, és una proposta que ja va sortir al PAD, al Decidim 
Barcelona, que s’ha treballat a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, que el 
mateix Consell de Barri de la Sagrada Família en la sessió que va dedicar a mobilitat 
ja va acordar. Per tant, el que fem ho fem és veritat que per qüestions de prevenció i 
seguretat, però també perquè hi ha una situació de massificació turística i, per tant, el 
Districte i els serveis tècnics del Districte ja havien estat treballant una solució als 
entorns de la Sagrada Família. De moment Sardenya és una prova pilot, però a mitjan 
desembre es tallarà Provença entre Marina i Sardenya, i Marina entre València i 
Provença de forma permanent, i esperem que, si tot va bé, el tram de Sardenya també 
pugui quedar per als vianants.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Així doncs, la proposició que avui ens ha presentant el Grup Municipal d’ERC queda 
aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els grups.  
 
Passaríem al proper punt, que és la proposició que ens presenta la CUP. Té la 
paraula.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP proposem aquesta proposició sobre la qualitat de l’aire. Treballem amb 
uns companys que porten els temes de territori i de fet l’entràvem coincidint amb un 
preavís de contaminació atmosfèrica declarat per la Generalitat i amb l’Ajuntament de 
Barcelona presentant un seguit de mesures en aquest camp.  
 
Vagi per davant que ens semblen bé les mesures que s’estan presentant des de 
l’Ajuntament. Per primera vegada s’aposta per la restricció dels vehicles, dels cotxes, 
en casos de contaminació, però creiem que ha de ser un punt de partida per anar més 
enllà.  
 
Aquesta proposició parteix d’un fet al qual potser estem donant menys importància de 
la que es mereix, que és que el 95% de la població a l’àrea metropolitana, segons 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, es considera que està exposada a uns índexs 



 

de contaminació molt superiors als que recomana l’OMS; que això és un fet endèmic 
que s’ha produït al llarg dels darrers 15 anys; que en aquests dos anys i mig de 
Govern les xifres han empitjorat, més concretament en el cas de l’Eixample, i que, per 
tant, les mesures que es puguin emprendre des de l’Ajuntament i des de diferents 
plataformes no és que puguin estar bé sinó que són les mínimes exigibles davant 
l’abast de la problemàtica que tenim.  
 
El que plantegem, partint d’això, és que des de la CUP considerem que fins al moment 
les apostes que s’han fet contra aquesta contaminació atmosfèrica no han servit 
perquè es contingués, realment empitjora any rere any perquè, bàsicament, s’han 
basat en unes polítiques de mobilitat a favor del vehicle de combustió. Estem molt 
lluny de trobar altres alternatives i mentrestant seguim apostant... per primera vegada 
comencem a restringir l’ús del cotxe, però sense fer potser especial esment al fet que 
estem restringint una part molt concreta del parc de vehicles, que estem fomentant la 
renovació del parc automobilístic, o que estem aturant l’accés dels cotxes en uns 
moments molt concrets d’alerta i no durant la resta de l’any.  
 
A partir d’aquí, creiem que cal ser molt més valent en un canvi de polítiques, segur que 
el conseller Magrinyà en sap molt més que jo, que m’han estat explicant alguns detalls 
tècnics, però sabem que hi va haver el cas del «Dieselgate», on les mateixes 
empreses que produïen cotxes trucaven els índexs de contaminació dels seus 
vehicles. Per tant, a partir d’aquí, fem una proposta que aprofundeix més enllà del que 
s’ha presentat des de l’Ajuntament en clau de l’Eixample, que demana tres qüestions. 
Per una banda, que des del Districte es faci un estudi detallat sobre la contaminació 
atmosfèrica a les veïnes de l’Eixample, amb especial atenció als grups de major risc, 
que són els infants i els adolescents, que estan agafant una contaminació crònica. 
Pensem que l’AMB parla d’unes xifres brutals de 3.500 morts prematures a l’any, en el 
cas de l’àrea metropolitana, 5.000 casos de bronquitis, 31.000 casos de bronquitis 
aguda en infants i 54.000 casos d’asma anuals per culpa de la contaminació. Per tant, 
és un estudi sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica.  
 
El segon, un estudi més detallat en el cas de l’Eixample on s’estudiïn a fons aquestes 
partícules fines, a partir de no només els 10 mil·ligrams, sinó a partir de 2,5 mil·ligrams 
i micropartícules, tot el que ha quedat derivat dels cotxes que s’estaven amagant en el 
cas del dièsel i la combustió que tenien quina contaminació efectiva estan duent a 
terme.  
 
I finalment, una proposta sense definir al 100%, però apostar per la política de zones 
d’emissions zero. Començar per centres educatius i centres escolars, retirar el vehicle 
privat d’aquests espais preferents en el cas del districte de l’Eixample, i potenciar 
aquestes zones de baixes emissions, de restricció de vehicles contaminants en els 
altres espais.  
 
A partir d’aquí, també estudiar una sèrie d’artèries principals de l’Eixample amb 
polítiques que en aquests casos de contaminació comencin –com fa anys vam treure 
el cotxe d’Enric Granados o hem parlat de les superilles– a atacar en un determinat 
moment el cas d’Aragó, el cas de València, el cas d’Urgell o Sant Antoni Maria Claret.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula pel PSC el conseller Riera.  
 



 

 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Hi votarem favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula, pel PP, el conseller Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta.  
 
En primer lugar, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos un problema con 
la contaminación en la ciudad y en el Eixample. Eso no lo discute nadie ni lo va a 
negar nadie con un poco de sentido común.  
 
Una vez dicho esto, vamos a ir por partes. Estamos de acuerdo con que tenemos que 
tener elementos de valoración del impacto que la contaminación puede provocar en la 
población del distrito, como no podía ser de otra forma. Creemos que este tema está 
relacionado también con el desarrollo de las superilles, como ha dicho el conseller 
Bujons, en este caso la superilla del Eixample. Desde nuestro grupo lo asociaríamos 
un poco al estudio también del impacto económico y social que puede tener el 
desarrollo de las superilles. Nuestro grupo lo pidió en este Plenario hace un año y 
medio, se nos rechazó y votamos favorablemente a otro grup que lo pidió hace menos.  
 
Igual acuerdo en relación con el estudio de las partículas finas, de cuyos efectos 
tenemos menos conocimiento porque su estudio es más reciente.  
 
En relación con el tercer punto, tenemos visiones un poco diferentes. Tenemos la 
experiencia piloto que se llevó a cabo, que llevó a cabo el Ayuntamiento en una 
pequeña zona del Poblenou y los problemas que en ella hubo, que generó. 
Imagínense en el distrito del Eixample, en el distrito central de la ciudad, una 
pacificación de calles en principio, como está previsto, secundarias del distrito que en 
otros distritos serían vías principales, en este caso, como también podría ser la 
peatonalización, combinado con una reducción de carriles en las vías principales, vías 
de paso rápido, incluso de salida para los coches de la ciudad, los problemas que 
podría generar tanto en intensidad de tráfico como en contaminación en determinadas 
zonas, con el consiguiente perjuicio que eso tendría para los vecinos de este distrito. 
No creemos que esta sea la solución idónea, en este caso, esta de ir en dirección, por 
un lado,… 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 



 

…pacificar algunos ejes sin perjudicar a ningún colectivo y, por otro lado, aplicar 
políticas activas para la sustitución de los agentes contaminantes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha acabat el temps, conseller, ho sento molt, se li ha acabat. Han passat dos 
minuts, gràcies.  
 
Té la paraula ara, per Cs, la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Cs ha presentado ya en este Pleno varias iniciativas en el mismo sentido que esta, 
porque estamos preocupados por el alto índice de contaminación que padece nuestra 
ciudad en general y muy concretamente nuestro distrito.  
 
Hace poco tiempo presentamos una iniciativa destinada a que se instalaran unos 
marcadores de los niveles de contaminación en las calles para que los ciudadanos 
vayan tomando consciencia del aire que respiran y se sientan corresponsables en la 
necesidad de reducir la contaminación.  
 
Es cierto que los coches y las motos contaminan mucho, y deben ir sustituyéndose por 
vehículos eléctricos. También es cierto que los niños y las personas mayores, porque 
el Sr. Bujons ha hablado de niños y adolescentes, pero las personas mayores también 
son una población de alto riesgo… pero no creemos en las soluciones que ha 
propuesto de forma inmediata, porque pretender peatonalizar la calle Aragón u otras, o 
la calle Valencia, me parece un poco, en fin, fuera de lugar.  
 
Si se van reduciendo los carriles de circulación tiene que ser en todas las calles por 
igual. A mí no me parece justo que en una calle se retire la circulación y en la de al 
lado se incremente el doble, no. Yo creo que hay que reducir los carriles por igual en 
todas las calles, y por supuesto hay que ir hacia el cambio por el coche eléctrico y, en 
todo caso, mejorar mucho el transporte público y hacer grandes parkings para que la 
gente que viene de fuera aparque allí y coja el transporte público dentro de la ciudad. 
Entonces, nos abstendremos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
Té la paraula, per ERC, el conseller Viladot.  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Nosaltres, des d’ERC, votarem a favor d’aquesta proposició.  
 
Això de la contaminació és un tema que ens preocupa molt a tots, perquè al cap i a la 
fi en cada plenari surten propostes al voltant del tema, amb matisos, amb diferents 
maneres de veure com s’afronta el problema, o quines solucions es poden aportar, o 



 

quins són els principals causants i els primers que s’han d’atacar. Però, en qualsevol 
cas, ens preocupa i això creiem que és bo, de la mateixa manera que creiem que és 
una bona proposició perquè planteja estudiar l’impacte de forma segmentada, i creiem 
que és una bona manera de conscienciar la gent. Si els estem explicant que els grups 
de població més dèbils, com la gent gran o els nens, estan patint una determinada 
quantitat de malalties és una manera que afecta la consciència de les persones d’una 
manera molt eficient, creiem.  
 
També ens sembla interessant que en la part prèvia a la proposició, en la part dels 
atesos, s’esmenti la proposta que va presentar el Govern de la ciutat per reduir el 
trànsit de vehicles privats. Una proposta que plantejava, en funció de l’etiqueta del 
vehicle i, per tant, de l’any de matriculació, que en episodis de contaminació no 
poguessin circular per la ciutat. És interessant la reflexió que fa el company de la CUP 
perquè, en el fons, aquesta proposició discrimina la gent que es pot comprar un cotxe 
nou de la que no i, per tant, segurament és millorable, entenent que és necessari 
actuar de forma valenta. Per tant, compartim la necessitat d’actuar fermament davant 
els agents contaminants, com són el vehicle privat, però potser s’hauria de millorar o 
polir aquesta proposta. En tot cas, el vot és favorable a la proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Viladot.  
 
Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula el conseller Pep Soldevilla.  
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Per part nostra ens abstindrem. Ho hem estat discutint molt en l’àmbit de grup i també 
ho hem comentat amb el conseller Bujons. Ens abstindrem per diversos motius.  
 
Pel que fa a la primera part, crec que tots hi estem d’acord. Tots els que estem aquí 
presents a la sala tenim clar que hem de lluitar contra la contaminació, no crec que hi 
hagi ningú que estigui a favor de la contaminació. Aquests dos primers punts són 
completament assumibles.  
 
El problema està en el tercer punt i en el model que es planteja. És a dir, el fons de la 
proposició és correcte, lluitar contra la contaminació, però no la forma, perquè es basa 
en una tesi que és errònia, que és que el vehicle privat és el contaminant. No. El 
vehicle privat no és el culpable de tot. El culpable és el model. La mobilitat a Barcelona 
ja és sostenible, la mobilitat dins de Barcelona. La gent que viu i treballa a Barcelona 
es mou sosteniblement, amb transport públic, a peu o amb bicicleta. El problema el 
tenim amb la gent que accedeix a Barcelona o que de Barcelona surt a treballar a fora, 
i aquí no estem combatent contra res.  
 
Abans s’han donat algunes classes d’història, permetin-me que en doni jo una altra. 
Quan ve el problema? Quan es treuen les fàbriques de Barcelona. Tenim els polígons 
a l’exterior i, per tant, la gent ha d’anar a treballar allà. Si no modifiquem aquesta 
mobilitat, com reduirem la contaminació? Com reduirem la mobilitat? Hi ha un primer 
plantejament que és: a més activitat, econòmica o del que sigui, més mobilitat. El dia 
de demà, quan canviem de model energètic, en el cas dels vehicles, i deixem d’anar 
amb combustibles fòssils, tindrem el mateix problema: congestió. Per tant, en aquest 



 

sentit, estem votant a favor sense anar a l’arrel del problema, és a dir, com ens 
movem. Ja està. Gràcies, presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps. Moltes gràcies, conseller.  
 
BC, conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hi votarem a favor perquè, a més a més, ens permet explicar les bases del 
que ja estem fent, perquè tot això ja ho estem fent.  
 
En aquest sentit, cal dir que aquest Govern és el que ha posat les bases...  també 
perquè és un tema que s’ha posat en evidència per tots plegats i, per tant, és un tema 
en què tots remem en el mateix sentit. Es van posar les bases quan es va negociar 
amb Madrid perquè la Direcció General de Trànsit reconegués les etiquetes. Això ens 
permet, a partir del 2017, en èpoques de crisi pel tema climàtic, poder fer mesures 
concretes, que és el que ja s’ha aplicat aquests dies i ho heu vist als diaris, i a partir 
del 2020 ja tindrem aplicació en una de les categories dels vehicles. Per tant, això ja 
ho estem fent.  
 
També tenim una gran sort, que tenim el CREAL, que és el Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental, i el seu director és el Premi Nobel en temes de 
contaminació. I nosaltres, com a Govern, hem ajuntat el CREAL i hem generat l’institut 
ISGlobal, que és l’institut que agrupa tant l’Agència Pública de Salut com el CREAL, 
perquè optem per una opció pública en aquest sentit. I el CREAL i l’ISGlobal en 
aquests moments ja està fent aquests estudis a les escoles. Ha fet un projecte 
europeu amb 23 escoles i, a més a més, ara està fent campanyes per veure com 
dissenyar aquests equipaments.  
 
No estaria d’acord amb el que tu planteges perquè el 70% dels vehicles que passen 
per Barcelona, que venen de Barcelona, no van més enllà de Sant Feliu, el Prat, Santa 
Coloma i Badalona. Per tant, aquí tenim una oferta de transport públic i hem de fer una 
aposta en zones verdes estesa a tot aquest teixit, i a més a més amb aquesta aposta 
de no deixar entrar vehicles contaminants a l’interior de les rondes.  
 
I finalment, el que també diríem és que nosaltres també tenim aquest pla 
d’introducció... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Ell diu que em deixa un minut.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 



 

 
No sé si val això, però bé... 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Almenys per acabar.  
 
Nosaltres ja hem pres la mesura al carrer Urgell, on hem posat un carril bus. Ara hi ha 
un doble carril bus en sentit contrari al carrer Urgell i tampoc passa res, els companys 
del PP que sempre es preocupen, en aquests moments el carrer Urgell va amb doble 
carril bus i no està passant res, tingueu-ho en compte en aquest sentit. Al carrer 
Aragó, l’H10 passarà de Mallorca a Aragó, està previst i planificat. I en la mesura que 
puguem anirem reduint els carrils, com demanava, però ja en una segona fase. Crec 
que Sant Antoni Maria Claret el podem arribar a pacificar, i València més a llarg termini 
el pacificarem. Però l’estratègia la tenim molt clara, i entre tots hem de navegar perquè 
en els propers deu anys hem d’avançar amb una xarxa d’eixos verds. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, conseller Magrinyà.  
 
Al grup proposant li queda molt poquet, 30 segons. Si vol afegir alguna cosa.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Sí, que dúiem tres propostes, aquests dos estudis, i la tercera proposta, que potser no 
s’ha acabat d’entendre del tot. Es demanaven tres coses en aquesta tercera proposta, 
comptant que sempre ens referim a vehicle privat de combustió, vehicle privat 
contaminant. Proposàvem la zona d’emissions zero al voltant dels centres educació i 
centres d’atenció sanitària, de baixes emissions al voltant de les zones verdes, i una 
reducció de carrils per al vehicle privat en aquests carrers, no s’està parlant de tancar 
el carrer Aragó.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ho sento molt, se li ha acabat el temps ja. Ho sento.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
I agrair els vots.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, que sap que l’aprecio molt, a mi també em passa, quan parlo als 
plenaris de l’Ajuntament i em diuen que s’ha acabat el temps, no m’ho crec, sembla 
que m’ho facin... no, no pot ser. Doncs vostè ha esgotat els dos minuts. Jo li deixo 
perquè expliqui, entre altres coses, què vol votar, però 15 segons. Si us plau, 
conseller.  
 



 

 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Dos ideas. Remitirnos a los estudios, por un lado, los que dice la CUP y los que hay 
pendientes. Potenciación del coche eléctrico, en eso parece que estamos de acuerdo. 
Y nos abstendremos.  
 
Y decirle una cosa al Sr. Magrinyà: yo no sé si usted ha circulado mucho por 
Barcelona, yo he circulado muchísimo y la experiencia, a veces, es un grado. Luego la 
teoría puede ser otra, ya la veremos en el futuro.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Al conseller Riera, com que tenia tot el temps i ha cedit un minut, li queda un minut.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpid.  
 
Ho deia al principi quan interpel·lava el regidor Pisarello, jo crec que aquesta no és de 
les assignatures pendents d’aquest Govern, i és evident que anem empollats o 
anàvem empollats i ara BC va empollat en aquest tema. La nostra reivindicació anava 
per al regidor Pisarello més en matèria d’altres assignatures, com pot ser el programa 
social, l’habitatge, etcètera. Per això, en aquesta matèria, hi votarem favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Aquesta proposició que avui ens presenta la CUP queda aprovada amb els vots 
favorables del PSC, de la CUP naturalment, d’ERC i de BC, i amb les abstencions del 
PP, de Cs i del Grup Municipal Demòcrata.  
 
Passaríem a l’altra proposició que ens presenta el Grup de Cs. Té la paraula la 
consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Teniendo en cuenta que desde que empezó este mandato municipal en junio de 2015 
este Distrito ha cambiado ya tres veces de regidor; que ni el PAM ni el PIM han sido 
aprobados, y que muchas de las promesas electorales no se han llevado a la práctica, 
como por ejemplo la propuesta de unir el tranvía por la Diagonal, proponemos que el 
Sr. Pisarello elabore un informe de las inversiones que tiene previstas para este distrito 
hasta finales de mandato.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula el conseller del PSC, Joan Ramon Riera.  
 
 



 

Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Hi votarem favorablement i encoratjaríem, precisament, el Sr. Pisarello que aquest 
informe que faci inclogui més inversions de les que avui hem discutit en la part de 
pressupostos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Pel PP.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Hi votarem favorablement perquè volem conèixer quina és la guia, el full de ruta, que 
té aquest regidor, el nou regidor del Districte de l’Eixample, respecte a les inversions.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
La CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP ens abstindrem. Compartim o esperem que des del Govern es faci una 
proposta general de què es vol fer, però com a proposta d’acció política entrada 
d’aquesta manera, tal com està plantejat, ens abstenim.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per ERC té la paraula la consellera Tània Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Des d’ERC votarem a favor de la proposició ja que considerem convenient que 
l’Eixample tingui un programa de districte amb les inversions que es faran durant la 
resta de mandat. Com a exemple de possibles inversions, i tenint en compte que 
actualment l’Eixample té una mitjana de 2,9 m² d’equipament per habitant, la més 
baixa de Barcelona i molt per sota de la mitjana de 6,75, ens agradaria saber com 
prosperarà la situació dels deu solars privats qualificats com a equipaments i altres 
projectes previstos, com per exemple la pacificació del carrer Girona, l’avançament de 
les obres de la Model o la remodelació del parc de l’estació del Nord. Gràcies.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula el conseller Albert Cerrillo.  
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
També des del Grup Municipal Demòcrata ens agradaria que el nou regidor, el Sr. 
Gerardo Pisarello, faci un informe de les inversions que té previstes per a aquest 
districte. Per tant, votarem a favor de la proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
Té la paraula el Grup de BC, conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hi votarem a favor. De fet, aprofitem l’avinentesa i, en aquest sentit, 
aprofitarem per fer aquest informe i plantejar aquesta recta final de mandat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
El grup proposant.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Dar las gracias a todos mis compañeros, a todos los grupos, por haber apoyado la 
propuesta. Nada más.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Si algun conseller més vol fer alguna intervenció, si no, per l’hora que és, si els 
sembla, com que tots han expressat el sentit del seu vot... algú vol intervenir?  
 
El conseller Riera vol intervenir? Li queda temps.  
 
El PP? Conseller Zayas, el sentit del seu vot era? Favorable, moltes gràcies.  
 
Cs?  
 
La CUP? 
 



 

El Grup d’ERC? No vol intervenir.  
 
El Grup Municipal Demòcrata.  
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
Favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
BC, volen afegir alguna cosa?  
 
Doncs aquesta proposició que ens presenta avui Cs també queda aprovada amb el vot 
favorable de tots els grups i l’abstenció de la CUP.  
 
I passaríem a la proposició que ens presenta el PP. Té la paraula el seu portaveu, el 
conseller Óscar Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
La llegeixo íntegrament: Atès el principi de neutralitat de les administracions i el de 
descentralització dels districtes, instàvem el Consell Municipal del Districte a retirar la 
pancarta que demanava la llibertat dels suposats presos polítics que penjava fins ahir, 
em sembla, o avui mateix a la façana de l’Ajuntament del Districte, igual que a la 
façana de l’Ajuntament.  
 
En principi ja està, després ja faré el segon torn.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Té la paraula el conseller Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres votarem a favor de la proposició, tot i que ara és una mica anacrònica 
perquè la Junta Electoral n’ha ordenat la retirada.  
 
Però, en tot cas, faria una pregunta. I és que el dia 22 de desembre segurament 
aquesta proposició tornarà a ser vigent i ens tornarem a plantejar, probablement, si és 
que hi ha els Jordis a la presó, aquesta proposició. El que preguntaria és què passarà 
si s’aprova aquesta proposició el 22 de desembre, si es farà cas o no a la proposició, 
si s’aprova.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, conseller Riera.  
 
Ara té la paraula Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también vamos a aprobar la proposición, porque aunque en este momento la 
Junta Electoral, a propuesta de Cs, ha obligado a retirar los carteles, es posible que en 
cuanto termine el periodo electoral vuelvan a colocarlos, y entonces creemos que, 
evidentemente, eso no se debe hacer y vamos a votar a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
El Grup de la CUP, conseller.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP hi votarem rotundament en contra. De fet, és bastant vergonyosa la 
proposta, fins i tot que digui «la pancarta amb un missatge polític separatista» quan 
era una pancarta que deia «Llibertat presos polítics». Això, de separatista, no en té 
res. A més, ha arribat un punt on es posen coses al tun-tun. Això era una decisió 
política d’una sèrie de grups polítics que tenen majoria en aquest Plenari del Districte, 
fent ús i atribucions de les competències que podien prendre i, per tant, absolutament 
en contra del que es planteja. I a més, fins i tot des de la CUP estem dolguts que ja 
s’hagi retirat aquesta pancarta sense tenir present que el que està fent aquesta Junta 
Electoral és un exercici de... té la legitimitat que té. Està prohibint que es pengin llaços 
grocs pel carrer, i no cartells, que és el que feia la Guàrdia Urbana, estan dient com 
haurà d’anar vestida la gent a votar el dia 21 de desembre, i quan s’acosti el 21 de 
desembre veurem què està prohibit. Estan prohibint què pot dir TV3. Això és aquesta 
Junta Electoral. El que trobo fins i tot preocupant és que es digui que és un missatge 
polític separatista el concepte de «llibertat presos polítics». És confondre les coses.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per ERC, té la paraula la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC també votem... bé, tot i que l’han tret, hi hauríem votat rotundament també 
en contra. Com deia el conseller de la CUP, no entenem què hi ha de separatisme 
quan es demana la llibertat dels membres d’un govern, l’únic delicte dels quals és voler 
complir un mandat democràtic elegit per una gran majoria de catalans. No veiem 



 

separatisme a demanar la llibertat de dues persones, l’únic delicte dels quals ha sigut 
aconseguir treure als carrers centenars de milers de persones, tantes i tantes vegades, 
sense que s’hagi produït ni un sol incident, cosa que altres no poden dir.  
 
Reclamar la llibertat dels nostres companys i companyes no és una qüestió de 
separatisme, sinó de justícia. Una justícia en què cada vegada costa més confiar, una 
justícia cada vegada menys imparcial, una justícia que manté els corruptes al carrer i 
empresona innocents. I si del que es tractava era de mantenir la neutralitat de cara a 
les eleccions del 21 de desembre, on és aquesta neutralitat quan en una setmana 
comença una campanya amb candidats a la presó i a l’exili?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Rafí.  
 
Pel Grup Demòcrata, el conseller Joan Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també votarem clarament en contra d’aquesta proposició. La veritat és que 
no entenia gaire que no s’hagués retirat, quan ja es va fer efectiva la retirada de la 
pancarta, però veient els posicionaments de vot, ja s’entén clarament. Vostès estan en 
campanya, estan en una doble campanya, una campanya electoral –que això és lícit– i 
una campanya que nosaltres considerem més dubtosa, que és la campanya aquesta 
per fer veure que aquí tot és normal. Abans ho deia el regidor Pisarello, escolti, aquí 
no hi ha res que sigui normal. Aquí anem a unes eleccions que han estat convocades 
amb presos polítics, i que són presos polítics ho demostra el fet que políticament es 
prohibeixi la pancarta que en demana la llibertat. Aquí anem a unes eleccions que 
s’han convocat tenint un govern a l’exili, un govern empresonat, i una aplicació d’un 
article 155 que els està servint per fer totes aquestes coses. Vostès s’han posat a 
actuar com a tripartit del 155 i actuen coordinadament. I Cs demana que es retiri la 
pancarta, i el PP demana que les fonts de la ciutat no s’il·luminin de color groc –
prohibint els colors, estem en aquest nivell–, el PSC demana que interventors i 
apoderats no puguin portar aquest llaç que porto jo, és un llaç, una arma de destrucció 
massiva... Per tant, estem veient això. Per tant, hi votem en contra.  
 
El que realment em preocupa és que ja es plantegi què passarà el dia 22. Miri, jo, des 
de la màxima oposició a la seva proposició, puc entendre que vostès considerin que 
això té un contingut electoral. Però que el dia 22, passades les eleccions, es demani 
que no es pengi una pancarta demanant la llibertat d’uns presos, doncs, escolti, això sí 
que ho trobo molt preocupant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
BC, conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 



 

 
Nosaltres també hi estem en contra, perquè la pancarta que penja el Districte no és 
cap missatge separatista, és un missatge de solidaritat cap a les persones preses per 
defensar les seves idees polítiques. I, en el fons, per defensar la democràcia. 
Nosaltres no creiem que sigui una eina per trobar solucions polítiques. I en lloc 
d’encarar això, estem judicialitzant i estem entrant en una espiral de violència 
repressiva. A nosaltres, de veritat, ens fa por cap on anem. Aquesta és la política del 
Govern d’Espanya del PP, liderat pel Sr. Mariano Rajoy. No estem gens d’acord amb 
aquesta política.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, grup proposant. Li queda gairebé tot el temps, 4 minuts i mig.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gracias, presidenta.  
 
No me sorprende nada, evidentemente, el posicionamiento respecto a esta 
proposición. Yo he hecho hincapié, y he citado expresamente, el principio de 
neutralidad de la Administración. Ustedes dan por sentado… este mensaje político que 
ustedes defienden, este mensaje político, es un mensaje que defienden determinados 
partidos políticos, ustedes mismos, no todos. Y esta fachada, como la fachada del 
Ayuntamiento, es tan suya como mía. Yo sé que a ustedes les cuesta esto, porque 
ustedes, a pesar de todas las dificultades, todavía no han aceptado las 
manifestaciones del día 8 de octubre y del 26 de octubre. No lo han admitido. Y siguen 
pensando que esta fachada es suya y que ahí pueden dibujar, pintar y colgar sus 
mensajes políticos. Y perdonen, no es verdad. Este edificio, y esta fachada, como la 
del Ayuntamiento de Barcelona, no es suya, es de todos. Y de la misma manera que a 
mi partido le sería imposible colgar una pancarta con un determinado mensaje político, 
le tiene que estar prohibido a todo el mundo, al resto de partidos políticos. Y yo no he 
incidido en el tema de los presos políticos, porque no quiero entrar en esto, quiero 
entrar en la gravedad de que me venga impuesta.  
 
En segundo lugar, esta pancarta, desde la plaza Sant Jaume… es decir, ¿qué 
hacemos aquí? Esta pancarta, y quedó aprobado en la Junta de Portavoces, en el 
acta, vino impuesta por plaza Sant Jaume, por el Gobierno Municipal de la ciudad. 
¿Qué pintamos aquí? Qué pintamos aquel día cuando nos dijeron: «Esta pancarta 
tiene que ir aquí.» Sin votación, sin nada. Roger, no sé quina votació hi va haver 
perquè jo no hi vaig poder anar, perquè se’m va convocar el divendres al matí. O sea, 
no tengo conocimiento de esta votación. Por lo tanto, vino impuesto. ¿Esto es 
autonomía? ¿Autonomía de qué distrito? ¿De qué estamos hablando? ¿Lo aceptamos 
todo así? ¿O es porque este tema sí que lo aceptamos y otros no? Entonces, ¿con 
qué reglas de juego debemos jugar? ¿Con lo que a ustedes les beneficia sí y con lo 
que beneficia a otros no? ¿Es esa la regla de juego? Hombre, por favor. No me digan 
que es partidista. Partidista no es, por ejemplo, el mensaje que colgaba en contra de la 
violencia machista. Es evidente que esto no es partidista porque es transversal, pero la 
pancarta es evidente que es partidista, porque la defienden determinados partidos 
políticos y otros no la defienden. Y no tiene nada que ver con la democracia. Para 
ustedes tendrá que ver con la democracia, pero para mí no tiene nada que ver con la 
democracia. Tan respetable es una cosa como la otra.  
 



 

E insisto, ¿dónde está el derecho de utilizar los edificios públicos, las instituciones, a 
favor de uno o del otro? ¿Quién lo decide, esto? ¿El Ayuntamiento? ¿La Sra. Colau? 
¿Es aleatorio? ¿Lo defendemos o no lo defendemos?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Els consellers tenen temps. PSC, si vol intervenir, conseller Riera, té 1 minut 15 
segons.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament. És evident que l’aritmètica d’aquest Consell ha respost clarament la 
pregunta que jo he fet abans.  
 
Dir-li, Sr. Rodríguez, que nosaltres, els socialistes, vam considerar exagerada des del 
primer moment la presó preventiva per als Jordis. Ara bé, el que nosaltres hem 
qüestionat també des del primer moment és la seva condició de presos polítics. I no 
només nosaltres, els socialistes, qüestionem això, sinó que Amnistia Internacional 
també ho ha fet. I precisament Amnistia Internacional no brilla per ser una organització 
defensora de l’Espanya conservadora, cañí i unitària. Amnistia Internacional és, 
precisament, l’organització referent en aquesta matèria i també ha qüestionat la seva 
condició de presos polítics. I és per això que nosaltres donem suport a aquesta 
proposició, perquè qüestionem la major, i és que qüestionem que fossin presos 
polítics.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Cs. Li queda, si vol intervenir, 1 minut 30 segons.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo es que me canso de oír barbaridades sobre este tema, porque es muy fuerte. 
¿Cómo pueden decir que hay presos políticos? ¿Ustedes creen que en un estado que 
no fuera democrático se iba a permitir que en los ayuntamientos se colgaran pancartas 
poniendo que hay presos políticos? Por favor, al que pusiera la pancarta, 
inmediatamente se lo llevarían a la cárcel. Es que es un contrasentido. En una ciudad 
en la que hay carteles en las instituciones públicas, ¿cómo pueden decir que hay 
presos políticos? Es que es ridículo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
A la CUP li queden 45 segons, si els vol utilitzar.  
 
 



 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Sí, i tant.  
 
Des de la CUP entenem que el PSC ha votat a favor de la proposta. Per tant, és 
bastant greu, per dir-ho suaument. Han votat a favor de reconèixer que un partit com el 
PSC considera que «Llibertat presos polítics» és un missatge separatista.  
 
Per altra part, jo crec que vostès no són conscients que els que no teniu majoria sou 
vosaltres. Hi va haver una Junta de Portaveus, es va exposar una situació, i una 
majoria dels grups va dir que els semblava bé. Vam sortir aquí, vam penjar una 
pancarta. Avui presenten això, ho perdran, i la vida continua. Jo entenc que vostès no 
ho han entès. Els mateixos senyors que estan rebent l’exalcalde de Veneçuela i que 
parlen que allà sí que es poden fer butifarrèndums, allà sí que són presos polítics, el 
Sr. Capriles i companyia, i és un tema de lectura i d’ideologia. Vostès no poden 
pretendre fer passar que són coses diferents.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. Se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
A la consellera Rafí li queda un minut, si el vol utilitzar.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Només expressar el desig que els nostres presos i preses polítics tornin com abans 
millor a casa. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera.  
 
Al Joan Rodríguez li queda 1 minut i mig.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdó, m’he equivocat. Li queden 15 segons.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Doncs molt ràpidament. Primer, la façana és de tots i votem entre tots què s’hi penja. I 
votem que s’hi pengi aquesta pancarta, que no és de cap partit, sinó que és un 
missatge que acordem entre tots.  
 



 

I segon, conseller Riera, Amnistia Internacional té delegacions a tots els països, i la 
primera norma que té Amnistia Internacional –l’hi dic perquè s’informi– és que la 
delegació del país corresponent és la que no pot parlar sobre un conflicte en un país 
determinat. S’ha d’esperar al que diguin la resta de delegacions. Per tant, el que digui 
Amnistia Internacional sobre aquest tema, amb tots els respectes, no té cap valor per a 
la mateixa Amnistia.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Se li ha acabat el temps.  
 
A BC sí que li queda 1 minut 15 segons.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres considerem que això és una declaració institucional, com diu el company 
Joan Rodríguez, en el sentit que la vam votar, ho vam decidir, és una decisió entre tots 
i ho vam votar així, per això ho defensem. Pensem que aquests plantejaments de 
judicialitzar la vida política no són el bon camí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Grup proposant, vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Solamente constatar su arbitrariedad. Dependerá que esto sea neutral o no neutral en 
función de lo que ustedes quieran. Es un gran principio democrático, de verdad. Un 
gran principio democrático, este. ¿Ustedes nos dan lecciones de democracia? Es 
aleatorio, la suerte, el azar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
La proposta que avui ens presenta el PP queda rebutjada amb els vots a favor del 
partit proposant, del PP i del PSC, i els vots en contra de la CUP, ERC, el Grup 
Demòcrata i BC.  
 
Passarem a la pròxima proposició, que la presenta el Grup del PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
No llegiré la proposició, perquè necessito temps i ja ho vaig fer a la Junta de 
Portaveus. I tothom té la documentació.  
 



 

En primer lloc, demanar disculpes als veïns, perquè en aquest cas es tracta d’una 
proposició bastant en clau interna. Sr. Rodríguez, abans deia que jo porto molts anys, i 
segurament té raó, i precisament per això tinc una estima a la ciutat i a aquest districte 
i a aquesta institució, i és el que m’ha motivat a tramitar això.  
 
Senyora presidenta, aquest Plenari és plural i, sortosament, el diàleg hi existeix i no hi 
ha lloc per a consignes ni dogmatismes. Hem vist sovint que la CUP s’abstenia en 
proposicions del PP, que Cs votava a favor de BC i viceversa, que jo mateix he votat a 
favor del Grup Municipal Demòcrata tot sovint, avui mateix ho he fet. Trobem múltiples 
exemples de diàleg i de pluralitat.  
 
Senyora presidenta, des del Grup del PSC li demanem que representi aquesta 
pluralitat en tots els espais on vostè ens representa a nosaltres, que representi 
aquesta capacitat de diàleg, que és la real de la ciutadania de l’Eixample. I que, en tot 
cas, delegui en el seu portaveu d’ERC les proclames partidistes, com surten citades en 
els diferents atesos de la mateixa proposició.  
 
M’agafo a les persones del regidor, que no hi és, a la part informativa. Precisament 
hem tramitat això en clau de recuperar una certa normalitat democràtica. I és 
precisament per això que demanem el vot favorable a la proposició. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Té la paraula ara el PP, conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Miri, veníem disposats a votar abstenció en aquesta proposició, però hi votarem a 
favor. Hi votarem a favor perquè és així. Veníem disposats fer una abstenció per no 
crear més malestar, per una qüestió que pensem que és de forma, que és que aquesta 
iniciativa s’hauria d’haver portat a la Junta de Portaveus. Aquesta decisió no és una 
proposició per anar en aquest lloc, sinó que és una decisió per parlar-ho primer a la 
Junta de Portaveus entre nosaltres. I, en tot cas, després hauríem d’haver pres les 
decisions que convinguessin. Però penso que tal com ha anat el sentit de la proposició 
anterior, i el manifest que això després del dia 22 continuarà, el tema de les pancartes 
i tot això, pensem que no, que no hi ha espai per a aquesta mena de distensions. Per 
tant, hi votarem a favor.  
 
És veritat que el que es va dir no pertany a la presidència del Districte i és veritat que 
nosaltres els quatre anys que vam ser presidents... quan el Sr. Eduardo Bolaños va 
ser president del Districte, penso que mai a la vida va fer cap mena de manifestació a 
favor o en contra –en aquest cas a favor– del PP o de les idees que nosaltres 
representàvem.  
 
Per tant, si es tracta que això sigui un punt inicial pel tema de la neutralitat que jo he 
comentat abans, per mi, perfecte. No és una sanció ni una recriminació per a ningú. 
Ara, si és per uns sí, i per altres no, doncs no. Hem arribat fins aquí. Suposo que per 
vostès hem arribat fins aquí. Doncs per nosaltres també. Al final, sempre són uns els 
que estan intentant... 
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
Té la paraula per Cs la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también veníamos dispuestos a abstenernos, pero me temo que también 
vamos a votar que sí.  
 
Compartimos completamente el fondo, creemos que quizá no sea el lugar adecuado 
para hacerlo, sino que hubiera sido mejor hacerlo en la Junta de Portavoces, pero 
viendo que la presidenta o su partido no piensan mantener la neutralidad… bueno, la 
que tiene que mantenerla es la presidenta, tiene que olvidarse de cuál es su partido, 
no venir con un lacito amarillo a presidir el Distrito. Si esto va a seguir así, 
evidentemente vamos a votar a favor de la propuesta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
La CUP, conseller.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP hi votarem en contra, però va bé poder parlar una mica del que es 
planteja aquí.  
 
Aquesta proposició, que no hauria de ser ben bé una proposició, i sembla la típica 
rabieta per haver sortit del Govern i aprofiten per fer aquest zasca, que no s’hauria fet 
si haguessin seguit al Govern, i treuen aquest tema domèstic, gairebé d’ús intern. Des 
de la CUP entenem que durant aquests dos anys i escaig hi ha hagut alguns moments 
en què la presidenta del Districte, la Trini Capdevila o qui fos, ha fet servir el càrrec 
que sigui per unes determinades formes de veure l’acció... o sigui, que traslladen o 
traspuen la ideologia que pugui tenir cadascú i superen la part estrictament de 
representació que hauria de tenir el càrrec. Personalment, considero que hi ha hagut 
moments així, en determinades intervencions, com cessions de torns de paraules, 
demandes als assistents de complir el reglament, però és part de les atribucions que té 
la presidència.  
 
Dit això, des de la CUP també entenem, i més veient algunes de les motivacions, que 
cal tenir clar quin és el càrrec de presidenta del Districte. El conseller Riera diu que no 
s’atendrà als atesos que té primer, d’això en vam parlar a la Junta de Portaveus. Allà 
es diu que els presidents dels districtes són uns càrrecs que escollim entre tots, que 
nomena l’alcaldessa perquè els ha proposat el Districte, i tal. Voldria fer memòria, 
nosaltres portem dos anys i escaig a l’Ajuntament, però en aquest Ajuntament la resta 
de partits polítics fa dos anys es van repartir –com que hi ha deu regidories de 
districte– el pastís de deu presidències de districte. I mira, aquí ha caigut una 
presidenta, que és la Trini, que ha de ser regidora de l’Ajuntament i que és de 
l’Eixample, però hauria pogut caure una altra persona d’un altre partit, en un altre lloc, 



 

per un acord que van signar la resta de partits per repartir-se aquest càrrec, que 
hauríem de veure si existeix o no.  
 
Per tant, hauria agraït que el conseller Riera expliqués això, perquè jo li pogués 
respondre. Ja que no ho diu, l’hi dic directament. I, a partir d’aquí, em sembla que tots 
els càrrecs electes que acaben tenint un punt de representació institucional, traspuen 
la seva ideologia, es diguin alcaldes, es diguin regidors, es diguin delegats del Govern, 
o Sr. Millo. I qui no es posi un llacet groc, es posarà un llacet de color negre.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula ara el conseller d’ERC, el Sr. Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Hi votarem en contra i cediré tot el meu temps a la presidència.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó. Doncs miri, jo li agraeixo que em cedeixi el temps.  
 
En principi, el que voldria dir, primer de tot, és que si alguna vegada amb alguna 
intervenció meva, en algun lloc, algú s’ha pogut sentir ofès, o a algú li ha pogut 
semblar que jo feia algun tipus de partidisme, ara mateix demano disculpes. Però en 
tot cas, mai ningú, en aquests dos anys i mig, ni cap conseller de cap grup municipal 
d’aquesta casa, ni cap veí a títol individual, ni cap entitat, ni ningú, m’ha fet arribar 
aquest tipus de queixa.  
 
Pel que fa a la proposició que avui ens presenta, Sr. Riera –miri’m, si us plau, que li 
estic parlant a vostè–, està presentada absolutament des de la mala fe. 
 
A vostès els passa una cosa, Sr. Riera. A vostès els han fet fora del Govern de la 
ciutat, i resulta que estan molt enfadats, estan molt histèrics. Ho vam poder notar, per 
exemple, en el Plenari del passat divendres, en el Plenari de Casa Gran, i continuen 
estant molt enfadats. I llavors, ara vostès han pensat: «Bé, doncs anem a castigar una 
mica la presidenta, que com que a més és d’ERC, i és un dels grups que va demanar 
al Govern de la Sra. Colau que els fes fora de l’Ajuntament, doncs anem a castigar-la 
una miqueta.» Si després d’un any i mig de no estar a l’oposició, gairebé, l’única 
proposta que té per fer a l’Eixample és criticar la meva gestió com a presidenta del 
Districte, facin-s’ho mirar.  
 
Després hi ha una altra qüestió que els vull dir, dels atesos si volen en parlem, però 
tots són falsos. A l’acte de la Diada Nacional de Catalunya aquesta consellera mai va 
dir que la gent havia de votar a favor del proper referèndum. A la Festa Major de 
l’Esquerra de l’Eixample és cert que vaig dir, a l’inici del pregó, que no estava contenta 
perquè l’època que estàvem passant no era exactament una època de goig i felicitat, i 
vaig dir a la ciutadania que participés a la jornada de l’1 d’octubre, però també ho va 
dir l’alcaldessa Colau, i a vostè no li va molestar, perquè llavors vostè estava 
governant amb l’alcaldessa.  
 



 

Escolti, miri, nosaltres vam demanar que els fessin fora del Govern, i ho tornaríem a 
fer, perquè vostès són instigadors del 155. Vostè, juntament amb el PP i Cs, són els 
culpables que hi hagi mig Govern a la presó i un altre mig Govern estigui exiliat. I sap 
què li he de dir, Sr. Riera, que em dol molt perquè això està fet des de la mala fe. I a 
més, com sap el que va dir aquesta presidenta a l’acte d’homenatge a Lluís Companys 
si no va venir no tan sols ningú del PSC, sinó ningú del Govern? Si no hagués estat 
pel conseller Joan Rodríguez i jo, en aquell acte no hi havia cap representació del 
Districte.  
 
Escolti, Sr. Riera, vostè, tant que va de la maneta amb el PP, vol dir que no va enviar 
algun espia del CNI per saber què deia la presidenta del Districte? 
 
Per tant, prou demagògia. De veritat, em sap molt de greu, perquè això si m’ho volia 
dir es podia fer en una Junta de Portaveus, que és on tocava fer-ho. Jo l’hi vaig 
proposar a la Junta de Portaveus de preparació d’aquest Consell Plenari que ho retirés 
i en parléssim, i vostè s’hi va negar perquè, com dic, aquesta proposta està feta des de 
la mala fe.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Té la paraula el Grup Demòcrata.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres votarem en contra de la proposició, perquè considerem, entre moltes altres 
coses, que, com s’ha dit ja, el tema que presenta el conseller Riera no és objecte 
d’una proposició, o no ho és en primera instància. És un tema que s’hauria pogut 
tractar perfectament a la Junta de Portaveus. Si vostè considerava que no era atesa la 
seva petició, hauria pogut fer una altra proposició, però portar-ho directament com a 
proposició ens sembla una mica exagerat i de poca imaginació.  
 
Respecte al paper de la presidenta del Districte, com qualsevol presidència no és un 
paper fàcil. Dit això, crec que ha quedat demostrat que, quan se li ha demanat –
s’hauria pogut fer a la Junta de Portaveus–, ella ha demanat perdó en primera 
instància. Per tant, no entenem gaire el sentit de la proposició. Jo em reservo una mica 
de temps, perquè el conec i sé que ara farà una segona part de la intervenció i vull 
saber per on va.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Té la paraula el Grup del Govern.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 



 

Nosaltres ens abstindrem, perquè pensem que potser alguna vegada sí que la 
presidenta s’ha excedit en alguna de les intervencions, i crec que hem de tendir cap a 
un reforçament del càrrec institucional, però de la mateixa manera creiem que és 
innegociable que la senyora presidenta no pugui portar penjat el llaç en un moment, 
com en el Plenari que vam anul·lar, perquè s’estava posant a la presó dues persones. 
Jo crec que hi ha moments en què es poden fer plantejaments com els que va fer la 
presidenta. En aquest sentit, allà li donem suport. En aquest sentit, crec que hem de 
trobar el camí entre tots plegats per acabar trobant, i parlar, en el cas concret, de les 
formes de representació. En aquest sentit, nosaltres ens abstindrem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el grup proposant.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
A veure, precisament, sobre la Junta de Portaveus. A la Junta de Portaveus hi vaig 
portar la proposició i se’n va fer lectura.  
 
Segona cosa, celebro les disculpes de la senyora presidenta. Ha practicat aquí una 
humilitat que a la Junta de Portaveus no va practicar, perquè es va limitar a exigir i a 
demanar la retirada de la proposició, cosa que, evidentment, no vaig fer. O sigui, 
davant d’una petició unívoca de «retiri això», doncs no ho vaig fer. Crec que aquest 
debat s’havia de produir, precisament per respecte a la institució.  
 
No és cap rebequeria contra el Govern, perquè no tinc cap problema per interpel·lar el 
Sr. Pisarello, si convé. Ara bé, deixi’m fer-li una petició. Es veia a venir una mica, atesa 
l’aritmètica, que aquesta proposició no prosperaria, sí que li faria la petició que, com a 
mínim, si ara té patente de corso per dir el que vulgui, abstingui’s d’aturar un òrgan 
institucional, com és una audiència pública, aturar-lo cinc minuts, només per una 
convocatòria de l’ANC. Això ho vam viure fa deu dies. El dia 16, fent seguidisme d’una 
convocatòria de l’ANC, que ni Alcaldia, ni Protocol, ni el Govern de la ciutat, ni ningú, 
havia fet, vostè va aturar cinc minuts l’Audiència Pública i va fer baixar a tothom, 
consellers de tots els colors polítics, de Cs, del PP, veïns de tots colors, a qui no vam 
preguntar si eren solidaris o no amb la causa, i els va fer baixar tots a baix. Quan era 
una convocatòria absolutament de l’ANC, o de l’ANC i Òmnium.  
 
El que li puc assegurar, perquè me n’he assegurat, és que no es tractava d’una 
convocatòria de la institució de l’Ajuntament de Barcelona ni del Districte de 
l’Eixample. Dit això, jo li demano que com a mínim tingui això present per al futur i 
agraeixo les disculpes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Jo em prenc només 15 segons per al·lusions.  
 
Primera qüestió, jo segueixo pensant que això està fet amb traïdoria, perquè això 
vostès ja ho sabien en el Plenari del mes passat. Per què no ho van entrar el mes 
passat? Perquè vostès estan rabiosos perquè els han fet fora del Govern, i és així, Sr. 



 

Riera. Vostè i jo ens coneixem de fa molts anys. Molts anys, m’entén. La cosa va per 
aquí, no va per un altre lloc.  
 
I després, hi ha una qüestió. Miri, pensi que s’ha quedat amb qui s’havia de quedar, 
s’ha quedat amb l’extrema dreta, s’ha quedat amb el PP i s’ha quedat amb Cs, que és 
on està actualment el PSC, amb l’extrema dreta.  
 
I sincerament, Sr. Magrinyà, m’hauria estimat més que hagués votat en contra. Jo crec 
que no és tema d’una proposició i, a més, hi ha una cosa. Jo estic disposada a 
rectificar el que sigui, però sempre que m’arribin queixes. I fins aquest Plenari mai 
ningú no s’ha queixat de res. Mai ningú.  
 
I una última cosa, a l’Audiència Pública que vostè comenta, no va ser que jo digués 
«anem a sortir al carrer», sinó que vaig dir: «Si els sembla bé, avui hi ha una 
convocatòria pels presos polítics.» Em sembla que era per això, perquè passen tantes 
coses aquests dies, que ja no ho sé. I ningú no va dir. I si no, per què no s’aixecava 
vostè i protestava, en comptes de dir-ho ara aquí.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Li tocava al Grup del PP. Conseller Zayas, té la paraula.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies.  
 
Què he de fer, ara? He de posar-me aquí a fer espavents i a dir «extrema dreta»? Jo li 
demanaria que ho retirés, o no ho retiri, no ho sé, faci el que vostè vulgui, la veritat.  
 
A mi em sembla greu que vostè digui que el que ha dit ell no és veritat. A mi, 
francament, em sembla molt greu, i penso que això sí que comença a complicar-se, 
perquè penso que s’hauria de veure si això és veritat o no és veritat. És molt greu que 
un digui una cosa i que vostè digui que no va passar això que ell diu que va passar. 
Em sembla molt greu.  
 
No és un càstig per a ningú, jo no tinc aquesta potestat, ni aquesta possibilitat, ni vull 
castigar ningú. És simplement recuperar la neutralitat de les administracions, un 
principi jurídic que penso que és bàsic i fonamental. I penso que s’ha de recuperar la 
normalitat en moltes coses. I una de les coses que s’ha de recuperar és aquesta.  
 
I, per una vegada, ens adherim al que ha dit el Sr. Magrinyà, perquè ens sembla de 
bon sentit comú, les seves paraules. Res més a afegir.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies.  
 
Cs.  
 
 



 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Bona tarda, senyora presidenta.   
 
Si estàvem parlant de neutralitat i de respecte per part d’aquesta presidència, arran de 
la contesta al Sr. Riera, m’agradaria que pensés ben bé i aclarís si les persones que 
estem aquí de Cs hem tingut algun comportament d’extrema dreta amb vostè. Perquè 
és clar, si Cs és un grup d’extrema dreta, i aquesta és la recriminació que es fa al Sr. 
Riera, estem caient en el que precisament el Sr. Riera estava dient... No sé si és un 
bon comportament d’una presidència arribar a aquest extrem i insultar i dir que som 
d’extrema dreta. Amb tot el respecte per aquesta presidència. Gràcies.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, conseller.  
 
Per part de la CUP, ha esgotat el seu temps.  
 
La presidenta, del Grup d’ERC, igualment.  
 
Grup Demòcrata, conseller Rodríguez, té la paraula. Té un minut.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
No el gastaré pas. Jo ja ho he dit abans en uns altres termes, en un tema que no tenia 
res a veure amb això. Crec que ara mateix podem tornar a dir que estem donant un 
espectacle bastant lamentable. Considero que és lamentable la presentació de la 
proposició, considero no tan lamentable, perquè tothom és lliure de votar el que vulgui, 
això de dir: «jo anava a abstenir-me, però miri, ara m’he enfadat i ara voto que sí.» 
Doncs bé, voti que sí. Considero una mica lamentable el to general del debat.  
 
Escoltin, la Sra. Trini Capdevila és consellera del Districte des del mandat passat. Tots 
els que som aquí la coneixem, perquè alguns la coneixem des del mandat passat i 
altres ja portem dos anys d’aquest mandat. Tots sabem que és una dona molt 
passional, jo no l’estic disculpant, s’ha disculpat ella, no em correspon a mi fer-ho, li 
correspon a ella i ho ha fet. Jo crec que la cosa hauria de quedar aquí. És més, crec 
que no hauria d’haver arribat aquí. 
 
I sí que voldria deixar constància, perquè jo hi era, jo no recordo si vostès hi eren –no 
dic que no hi fossin, dic que no ho recordo–, però a l’Audiència Pública la presidenta 
no va obligar absolutament ningú a baixar al carrer. Si ara a mi la presidenta em diu: 
«Miri, Sr. Rodríguez, salti pel balcó.» Ella que canti missa, que jo no saltaré pel balcó. I 
de la mateixa manera, ningú no va obligar ningú a baixar al carrer.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Moltes gràcies.  
 
Per part del Govern. Té 50 segons.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 



 

 
Nosaltres el que hem dit és que quan hem volgut manifestar això que hem dit ara, ho 
hem dit a la Junta de Portaveus, en alguna ocasió, però en principi nosaltres estaríem 
en la línia que plantejava el Sr. Joan Rodríguez. Penso que hem de trobar el camí per 
trobar la representativitat de tothom i que a la propera Junta de Portaveus acabem de 
comentar aquest tema.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Perfecte, moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Doncs, si he fet bé els números, la proposició que avui ens presenta el PSC 
queda rebutjada amb els vots a favor del PSC, del PP i de Cs, els vots en contra de la 
CUP, d’ERC i del Grup Demòcrata, i l’abstenció de BC.  
 
Passaríem, doncs, a l’apartat de precs. El primer prec ens el presenta el Grup 
Municipal Demòcrata. Té la paraula el conseller Albert Cerrillo.  
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El Grup Municipal Demòcrata demanem que el Govern del districte es comprometi a 
augmentar les inversions a l’Eixample per tal de donar solucions al dèficit 
d’equipaments i d’inversions que pateixen els nostres barris.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Govern.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres sí que partim del fet que hi ha un dèficit històric, i això també ho tenim en 
compte. En principi, de totes maneres, nosaltres hem fet un esforç per rendibilitzar al 
màxim les inversions de les quals disposem i per les quals apostem en el marc del 
global de la ciutat. I penso que podem estar ben orgullosos del que hem aconseguit en 
equipaments i en recuperació de solars que hem fet durant aquests dos anys.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies.  
 
Conseller Cerrillo.  
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 



 

Gràcies, presidenta.  
 
El PIM que s’ha presentat a l’Eixample inclou una sèrie de partides destinades a 
actuacions majoritàriament continuistes respecte al mandat passat. Malgrat això, hi ha 
moltes actuacions pendents de fer-se al districte. Per exemple, pel que fa a l’espai 
públic, caldria: la reforma de la Diagonal entre passeig de Gràcia i Glòries, la reforma i 
ampliació de voreres a Balmes entre Gran Via i Pelai, o la reforma de la Gran Via, 
entre plaça Universitat i el passeig de Gràcia. Si parlem d’equipaments, voldríem 
l’adquisició del Taller Masriera per fer-hi un equipament cultural a la Dreta de 
l’Eixample. I finalment, parlant de l’espai verd, voldríem una previsió de compra de sòl 
per fer almenys dos interiors d’illa nous els propers anys. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres acceptem algunes de les propostes que ens planteja i, en aquest sentit, 
estem treballant en aquesta línia d’això que ens plantejava ara. De totes maneres, 
també agrairíem una major implicació de la Generalitat amb les inversions necessàries 
en aquest sentit. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Passarem al proper prec, que el presenta el Grup d’ERC. Té la paraula la consellera 
Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Nosaltres presentem aquest prec perquè, arran de trobades amb algunes entitats, hem 
detectat les dificultats que tenen algunes per fer front a les despeses de lloguer. El 
prec és: Que el Govern del districte de l’Eixample es comprometi a prendre les 
mesures necessàries per tal que totes aquelles entitats veïnals que treballen des de 
l’associacionisme i el voluntariat disposin de locals cedits per l’Ajuntament a preu zero 
o a preu molt reduït. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Govern. Consellera Eulàlia Corbella.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies.  
 



 

La detecció que moltes entitats tenen dificultats en aquest tema és evident. El que 
passa és que jo crec que tots som conscients en aquest Districte, en aquest Plenari, 
que la situació dels locals a l’Eixample no és senzilla. El veig un prec una mica oníric. 
Per aquest motiu, l’hauríem de rebutjar.  
 
La política de l’Ajuntament, exceptuant el que són els locals de les associacions de 
veïns, no és la de cessió de locals, bàsicament perquè en els districtes cèntrics anem 
molt mancats de locals, però a més la política tampoc no és aquesta, sinó que anem 
sempre cap a la gestió cívica dels equipaments i tenim un munt d’exemples. Tenim 
Calàbria 166, tenim la Casa de Cultura de Sagrada Família, tenim la Casa Groga, Lola 
Anglada, l’Espai 210, etcètera. Per tant, rebutjaríem el prec. Suposo que hi ha alguna 
cosa darrere, que ara m’explicareu, i a veure si ho podem seguir debatent.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Corbella.  
 
Té la paraula la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Si no ho he entès malament, has dit que totes les associacions de veïns tenen local 
cedit per l’Ajuntament. No has dit això?  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Totes, no. Estamos en ello.  
 
Amb les associacions de veïns són les úniques amb què es fa aquesta excepció a la 
norma de no cedir locals a totes les entitats, bàsicament perquè no n’hi ha, etcètera. I 
en el districte de l’Eixample, en un dels barris, una associació de veïns té un espai 
cedit, però no té un local cedit, que és la Dreta de l’Eixample.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
D’acord, perfecte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, doncs tenim un altre prec presentat per ERC. El presenta el conseller Viladot.  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo ara a continuació us llegiré el text del prec en si, però per fer-nos una idea és un 
prec que el que busca és restablir les condicions d’habitabilitat i qualitat de l’espai 
públic al xamfrà de Mallorca amb Roger de Llúria, que és on hi ha la Delegació del 
Govern Espanyol a l’Eixample.  



 

 
El text del que demanem és: Instar el Govern del districte que demani, urgentment, a 
la Delegació del Govern espanyol a Catalunya que desplaci la seva seu a un altre lloc, 
en un entorn on les possibles afectacions siguin menors, ja que es considera que la 
qualitat de l’espai públic, la mobilitat i la qualitat de vida dels veïns i comerciants de la 
zona on estan actualment ubicats s’ha vist greument perjudicada per la seva 
presència. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Qui contesta, pel Govern? Sr. Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres vam estar l’altre dia mirant les tanques, on estaven ubicades, i penso que és 
una exageració. Per tant, nosaltres rebutgem aquesta proposta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Viladot.  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Això de l’exageració no sé en base a què ho argumenten. En tot cas, nosaltres hem 
rebut, per part d’alguns comerciants de la zona, la seva impressió –i no és una 
impressió, només, sinó que és un fet– que les seves vendes s’han reduït.  
 
També és un fet que hi ha presència de la policia al carrer, fortament armada, i pot ser 
una cosa intimidatòria per a alguns ciutadans. També és un fet que hi ha talls i 
protestes setmanals que provoquen que es talli el carrer. Aquestes manifestacions fan 
que s’hagi de tallar el carrer i, per tant, hi ha congestions de trànsit. I, com a 
conseqüència d’això, hi ha molèsties per als veïns, per als comerciants, problemes de 
mobilitat amb transport públic, perquè pel carrer Mallorca passen autobusos 
importants, problemes de mobilitat a peu, perquè la vorera del xamfrà està ocupada 
per tanques metàl·liques i, per tant, la gent ha de fer un recorregut estrany. En 
qualsevol cas, el que és un fet és que allà hi ha una molèstia evident per a veïns i 
comerciants.  
 
El concepte d’exageració potser és un concepte una mica subjectiu però, en qualsevol 
cas, estaria que s’instés el Govern espanyol a pal·liar aquesta situació desplaçant la 
seu a un lloc on no causessin molèsties.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Viladot.  
 
Conseller Magrinyà, vol afegir alguna cosa?  
 



 

 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres estarem amatents amb els comerciants, i farem aquesta consulta que diu 
vostè, i, a partir d’aquí, ho considerarem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Passem al proper prec, que el presenta la CUP. Té la paraula el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
És un prec d’un grup de veïns i veïnes de l’avinguda Roma, entre Urgell i Muntaner, 
més o menys, que ens informaven que des de fa un temps, de fet crec que des de fa 
uns anyets, hi havia un tema de sorolls i vibracions. Sembla que és qüestió de la 
Renfe, perquè són els trens de plaça Catalunya fins a Sants. N’havien parlat a 
vegades amb l’Ajuntament, però sobretot amb Adif, amb uns tècnics, per si calia 
canviar les travesses de les vies. S’han fet inspeccions, però el tema no s’acaba de 
rematar.  
 
A partir d’aquí, el prec que fèiem és: Que el Govern del districte entomi aquesta 
problemàtica i realitzi les gestions necessàries amb Adif i el veïnat de l’avinguda 
Roma. Era saber què se’n sabia i si es podia entomar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Respon el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Recollim favorablement aquest prec. Ens informarem en aquest sentit, de la mateixa 
manera que també estem fent el seguiment de les demandes de soroll de les línies de 
metro. Penso que és un tema generalitzat i continuarem treballant en aquesta línia.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Gràcies. No sé si els coneixes o si hi esteu en contacte, o si cal, us podem facilitar el 
contacte.  
 



 

(Parla el Sr. Magrinyà sense micròfon.) 
 
Perfecte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
Doncs passaríem al proper, que el presenta el Grup de Cs. Té la paraula la consellera 
Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo voy a retirar el ruego. Lo reservaré en caso de que después del día 22 se vuelva a 
colgar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, consellera.  
 
Doncs passaríem ara al que presenta el PSC. Té la paraula el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament. Com que venim d’una situació complicada, precisament un dels 
temes que hem deixat empantanegats amb el trencament del Govern és el tema 
d’Entença 151. En aquest sentit, demanem que el Govern del districte iniciï amb la 
màxima celeritat les converses amb la propietat d’Entença 151 per donar una solució 
habitacional als veïns, incloent-hi, si escau, la compra de la finca. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Pel Govern respon el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres ho acceptem, però de fet ja ho estem fent. L’altre dia vam tenir una conversa 
amb el representant de la propietat i, per tant, estarem en contacte amb ells perquè ha 
sigut aquesta setmana. Els tindrem informats.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Sra. Riera. 
 



 

 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Hi ha una segona part, que és que en el cas que es trobin iniciades, que s’informi en 
quin estat es troben. Si hi ha una oferta de compra, si no, si hi ha algun moviment al 
respecte d’això.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Aquest propietari ens ha fet una oferta conjunta lligada a una altra finca del carrer 
Robadors. I, a partir d’això, ho estudiarem. Es va fer aquesta oferta conjunta de les 
dues finques, a veure si l’Ajuntament podia considerar la comprar d’aquestes dues 
finques. A partir d’ara, nosaltres iniciem el procediment per informar Casa Gran. Hem 
tingut la conversa aquesta setmana, conjuntament amb el gerent, i estem fent aquesta 
gestió.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Passaríem a l’apartat de preguntes. Tenim la primera pregunta, que ens presenta el 
Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula la consellera Isabel Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMDemòcrata): 
 
Atesa la proximitat de la campanya comercial de Nadal, des del Grup Municipal 
Demòcrata preguntem: Quines mesures prendrà el Govern del districte per esmorteir 
l’impacte de les obres en el teixit comercial de l’entorn del mercat de Sant Antoni? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per part del Govern, consellera Méndez.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres ja, des del moment... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La consellera Méndez? Perdonin un segon, no li comptem temps, consellera. Jo els 
agrairia molt, als grups municipals, que fessin arribar qui ha d’intervenir, si no, jo em 
perdo, si no sé qui parla. I ja em perdo prou, només em falta que no em diguin qui 
parla. Consellera Méndez.  
 



 

 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Ja fa molt de temps que s’han pres mesures per cuidar i promocionar el comerç de 
Sant Antoni. Ara estem ja a la recta final de les llargues obres que s’han fet en el 
mercat, durant vuit anys, i tot i així continuem fent unes quantes mesures per 
promocionar, cuidar i tenir cura d’aquest comerç.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, consellera, per les seves paraules, però no és la recta final, encara. Que jo 
vegi, precisament, ara el regidor Pisarello ha fet esment a les obres i en principi s’ha 
d’inaugurar el mercat a la primavera del 2018. La regidora Ballarín, en una reunió que 
vam tenir amb tots els veïns abans de l’estiu, es va comprometre que el mercat 
s’inauguraria entre març i abril. Ara ja anem a la primavera, que pot ser l’abril, el maig, 
el juny... I bé, ja veurem si realment és així. Realment, és una cosa preocupant, 
perquè aquesta campanya de Nadal els comerciants es trobaran amb tots els carrers 
aixecats. Jo també és una preocupació que tinc. Jo treballo amb aquella gent, conec el 
seu dia a dia, conec el seu drama. Ara resulta que s’han trobat amb uns carrers 
aixecats, i bé, no sé quines mesures s’han de prendre per part del Govern perquè tota 
aquesta afectació que tinguin els perjudicarà encara més. O sigui, s’haurien pogut 
esperar potser dos mesos més, perquè entre començar el novembre o començar el 
gener, a ells els hauria suposat un gran... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. Se li ha acabat el temps.  
 
Consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Nosaltres quan hem dit que estem ja acabant és perquè, després de vuit anys, quan 
queden cinc o sis mesos, és que estem a la recta final.  
 
Segon, les obres de pacificació de l’entorn que s’estan fent han estat consensuades 
amb tot el veïnat, en el procés participatiu, i sobretot amb el comerç, i serà una de les 
peces fonamentals que farà promoció d’aquest comerç a Sant Antoni. Però, a més a 
més, tenim una oficina de promoció econòmica a l’Eixample que ja està treballant pels 
eixos comercials, o l’eix comercial de Sant Antoni, amb projectes molt concrets.  
 
No entraré en el detall de la targeta de fidelització, de la web 
www.compraeixample.cat, però sí que vull remarcar que en aquesta campanya de 



 

Nadal 2017 té un pressupost, el Districte de l’Eixample, de 34.000 euros, dels quals 
12.000, és a dir, el 35%, van destinats a col·laborar i a executar accions de 
dinamització en el comerç de Sant Antoni. Si això no és donar un cop de mà... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Méndez, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
Molt bé, doncs ara la pròxima pregunta la presenta el Grup de la CUP. Té la paraula el 
conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
També sobre Sant Antoni. Entenem que el mes de febrer farà un any de la moratòria 
de llicències per a establiments comercials. Sortia fa poc als mitjans, una altra vegada 
que, tot i aquesta moratòria, van seguir entrant un seguit de llicències, i això fa que, tot 
i la moratòria en marxa, en el carrer Parlament i en els entorns del mercat encara 
s’hagin oberts nous establiments comercials. Estem a novembre, gairebé desembre, 
com aquell qui diu, i a partir d’aquí, volíem preguntar com es preveia afrontar el primer 
any d’aquest mandat. Si es podia prorrogar o com es preveia posar en marxa el pla 
d’usos que es volia fer a Sant Antoni i si aquest aniria associat a un pla de 
desenvolupament econòmic, perquè hauria de ser bastant restrictiu.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
Pel Govern contesta el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
De fet, pel que fa al pla d’usos, nosaltres vam establir una moratòria, que dura un any, 
i s’acaba el 27 de febrer. Per tant, tenim l’obligació de presentar el pla d’usos abans 
del 27 de febrer, i així ho tenim programat.  
 
I, per altra banda, dir que nosaltres estem desenvolupant un Pla estratègic de comerç, 
i que també és una de les altres mesures que va acompanyant aquest tema.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Comentar que estem a novembre, volem saber si això arribarà a temps, si podríem 
tenir una mica més d’informació de calendaris, i també si s’està treballant amb 



 

comerciants i amb el teixit veïnal, via associació de veïns o altres plataformes de Sant 
Antoni.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En aquest sentit, tenim previst un moment de participació, l’estem elaborant. A part de 
l’Audiència Pública, que té el tema de la possibilitat d’intervenir-hi, tenim previst que 
durant el mes de gener, o començament de febrer, puguem tenir una sessió 
informativa amb el sector del barri per plantejar una mica en quina línia va el pla 
d’usos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
La propera pregunta la planteja el Grup de Cs. Té la paraula el conseller Sánchez.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
La nostra pregunta neix arran de la preocupació d’alguns pares de les escoles que fan 
la sortida prop del carrer Aragó. Atès que aquestes escoles tenen el problema que 
tenen una densitat molt gran d’alumnes, volíem conèixer, d’alguna manera per alertar, 
quina és la dotació de Guàrdia Urbana prevista per part del Govern per assistir la 
sortida d’alumnes de l’escola Concepció, de l’escola Pia Llúria i de Lestonnac en 
aquesta franja horària, ja que la impressió d’alguns pares i d’alguna AMPA en concret 
és que manca, certament, una dotació més gran per regular el trànsit, tenint en compte 
la psicologia del que és un nen o un adolescent. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sr. Sánchez.  
 
Contesta el conseller Matas, potser. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Sense dir-ho, ho has encertat.  
 
És una preocupació que va sortir, a més a més, a l’última Audiència Pública pel tema 
de la Concepció. És una cosa que és coneguda en el districte. De fet, aquesta zona és 
una zona prioritària, pel que fa a l’entrada i sortida escolar, per part de la Guàrdia 
Urbana i hi dediquen una patrulla sempre que la poden dedicar. És a dir, rutinàriament 
hi van, però sí que és veritat que si hi ha un accident, o alguna cosa que els requereix 



 

treure efectius d’alguna banda, doncs aquests són els que poden moure. Tinguem en 
compte que hi ha més de 40 escoles al districte que fan aquestes peticions i que hi ha 
tota una part de la seguretat viària al voltant de les escoles que l’absorbim a través de 
la senyalització i de tots els treballs del camí amic i el camí escolar. 
 
En aquest cas, si es considera que s’ha de fer algun reforç o alguna cosa... però en 
principi hi ha la cobertura d’aquesta patrulla que fa el servei en aquesta zona 
d’aquestes escoles que comentes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
Conseller Sánchez.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies.  
 
Encoratgem, de tota manera, que la patrulla sigui fixa i que d’aquí a desembre, si més 
no, fins que acabi el trimestre, la patrulla sigui fixa. Evidentment hi ha moltes 
problemàtiques a l’Eixample i potser es necessita la dotació de la Guàrdia Urbana, 
però concretament en aquestes tres escoles penso que valdria la pena tenir una 
dotació fixa. I encoratgem a instar des d’aquí la Guàrdia Urbana a fer-ho, a elevar 
aquesta petició. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller Sánchez.  
 
Conseller Matas, ja està? Molt bé.  
 
Doncs passaríem a l’altra pregunta, que ens la presenta el Grup del PP. Té la paraula 
el conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La pregunta és quina és l’opinió del Govern del districte sobre l’increment descontrolat 
de la presència de venda ambulant il·legal, anomenada top manta, en els principals 
carrers del centre de Barcelona i que pertanyen al nostre districte? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Qui contesta? Vostè mateix.  
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E) 



 

 
Li contesto. L’opinió del Govern del districte és que vostès ja estan en campanya 
electoral i entenem que intenten agitar el vell monstre del top manta, a veure si així els 
vota algú més. No tenen cap proposta per a Catalunya, no tenen cap proposta per al 
districte de l’Eixample, i les urnes el dia 21 l’hi demostraran.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Dabbah.  
 
Conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies.  
 
A part d’això, vostès tenen alguna resposta o no? Ho dic perquè si la resposta és 
aquesta, és el que jo penso, que no tenen resposta i que per això diuen el que diuen. 
Vostè s’ha passejat per plaça Catalunya, Gran Via, el tros que va de plaça Catalunya a 
Gran Via? Quina és l’opinió?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, té la paraula.  
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E) 
 
Doncs sí, el que passa és que com que vostè pregunta quina és l’opinió del Govern del 
districte, doncs l’opinió del Govern del districte és que, com que no tenen res a oferir, 
intenten dir alguna cosa, a veure si els voten més.  
 
D’altra banda, sí que ens passegem, i els informes que nosaltres tenim diuen que, 
d’increment descontrolat, no n’hi ha. No n’hi ha. Aquesta és la nostra opinió. Si vol una 
altra resposta, formuli la pregunta de manera diferent.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Dabbah.  
 
Doncs passaríem a la propera pregunta, també presentada pel Grup del PP. Té la 
paraula el conseller Alejandro Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 



 

Quines mesures o accions pensa portar a terme el Govern del districte de l’Eixample 
per pal·liar, pel que fa al petit i mitjà comerç i, especialment, als eixos comercials, els 
efectes negatius derivats de l’anomenat «procés»? Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
Qui contesta? Consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres, de mesures i accions, en fem sempre i no perquè ara hagi sortit la 
informació que el mes d’octubre han baixat un 3% les vendes en general a la ciutat de 
Barcelona, però també li diria que un 1,5% a la resta de l’Estat.  
 
Per altra banda, no només són els efectes del procés, sinó també, i principalment, els 
efectes de la greu crisi econòmica que estem patint, on els salaris baixos i l’atur de les 
persones provoquen un descens del consum, tot gràcies a les seves polítiques 
neoliberals que vostès ens estan imposant des del seu Govern.  
 
Tot i així, nosaltres tenim mesures i accions molt concretes. Hem fet una mesura de 
govern on s’estableix una estratègia de reforç i de projecció del comerç de Barcelona 
2017-2019, on es detallen 8 línies estratègiques i 43 mesures amb les accions 
concretes a realitzar.  
 
Per altra banda, a l’Eixample tenim una Oficina de Promoció Econòmica que treballa 
pels eixos comercials, per les entitats i per les associacions de comerç, i és l’única 
oficina existent a tota la ciutat de Barcelona.  
 
I, per acabar, tenim les accions de la campanya de Nadal, on estem impulsant accions 
de forma descentralitzada... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera. Moltes gràcies. Se li ha acabat el temps. Gràcies.  
 
Sr. Muñoz, li queda molt de temps, li queda 1 minut i 30 segons.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
A ver, Sra. Méndez. En el mes de octubre las ventas, la facturación del comercio en el 
Eixample, por lo menos, han bajado un 30%. Ahora veremos qué ha bajado en el mes 
de noviembre. Y eso son datos que tienen ustedes y que no han querido hacer 
públicos. Son datos que les ha dado el comercio mediante una encuesta que han 
hecho ustedes. No me venga con que la Oficina de Promoción Económica ha hecho o 
ha dejado de hacer. Se me está yendo por los cerros de Úbeda. Esto es muy grave, un 
30% de facturación.  
 



 

Lo que tienen que hacer son acciones concretas. Lo primero que tendrían que hacer 
es ir a hablar con los ejes comerciales, ir a hablar más. O cuando los ejes comerciales 
vienen aquí al Distrito, por lo menos escucharlos. En esta legislatura se han sentido 
muy molestos y se han sentido ninguneados, pero por favor, no me diga que ha bajado 
un 3%, cuando ha bajado un 30%. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque nos 
va a afectar a todos. Esperemos que no vuelva a pasar. Nosotros creemos que gracias 
a la estabilidad que hemos dado eso no va a seguir hacia delante, va a ir decayendo. 
Y esperemos que con estas elecciones la cosa se pueda estabilizar. Veremos lo que 
pasa. 
 
Y como la cosa no cambie, el año que viene va a ser tremendo. Y como no hagan 
acciones de choque, y acciones de choque fuertes y grandes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Passarem a l’última pregunta, que la presenta el PSC. Té la paraula el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Vagi per davant que la nostra rebequeria per haver sortit del Govern no era la 
proposició, sinó que és precisament aquesta pregunta, ja que realment creiem que és 
important. I tot i que és d’àmbit de ciutat, la pregunta es pot centrar perfectament a 
l’Eixample, perquè l’Eixample integra, si no m’equivoco, una quarta part del producte 
interior brut de la ciutat, segurament més de la meitat de tota l’activitat turística i, a més 
a més, dins del Govern hi havia un objectiu que compartíem tots plegats, que era la 
necessitat de diversificar l’estructura econòmica de la ciutat. I, en aquest sentit, 
l’aposta del PSC va ser molt clara i molt determinant en la cerca de l’Agència del 
Medicament Europea, per aconseguir la seu per a Barcelona. Ara és una evidència 
que això no ha reeixit.  
 
Preguntem al Govern de BC quines són les alternatives per aconseguir la diversificació 
de l’economia a la ciutat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Qui respon? El regidor.  
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Doncs miri, conseller, avui mateix hem tingut una reunió al Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona amb els diferents actors científics de la ciutat i del món de la recerca, i 
amb diferents empreses, i hem posat en marxa un pla estratègic conjunt, després dels 
fets de l’EMA, que no han agradat a ningú, evidentment. Doncs aprofitar tot el teixit 
innovador i de recerca que tenim a la ciutat i, també en el món de l’empresa, per 



 

aconseguir que això enforteixi i diversifiqui el nostre teixit productiu. O sigui, està molt 
bé que m’ho pregunti, perquè això ho hem fet avui mateix.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor Pisarello.  
 
Té la paraula el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
I aquest projecte que proposa... o sigui, està al nivell dels 2.000 funcionaris directes, 
de la creació de llocs de treball, i realment és l’aposta que farà el nou Govern?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula el regidor.  
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Jo crec que és un projecte molt potent. És col·locar com un eix estratègic de la 
Barcelona dels propers deu anys el coneixement, la ciència, la tecnologia, la recerca 
que genera valor... Creiem que aquest és un dels elements en què Barcelona ja és 
una ciutat pionera, i és el que hem de reforçar de cara al futur i involucrar per a això 
les universitats, els centres de recerca i les mateixes empreses. Nosaltres sí que 
creiem que és un projecte que és molt potent per a una ciutat moderna i d’avantguarda 
com és Barcelona.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor Pisarello.  
 
Ja no hi ha més preguntes. Passaríem al seguiment de proposicions. El primer ens el 
presenta la CUP. Té la paraula el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Això com funciona? Si m’ho pots...  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Com funciona? 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 



 

És com una pregunta?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí. Llegeix i et contesta el Govern.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
D’acord.  
 
Hi ha els veïns d’Entença 151 i, de fet, ja ha sortit el tema una mica abans. El 4 de 
juliol passat vam aprovar, crec recordar que per unanimitat, una proposició que instava 
que es promogués el dret a un habitatge digne, que es potenciés el parc d’habitatges 
socials, una oficina d’habitatge per als barris, i, sobretot, que no s’atorguessin o 
retiressin llicències d’obres en aquells casos on s’acreditessin males pràctiques.  
 
A partir d’aquí, avui s’ha parlat d’Aragó 477, però en el cas d’Entença 151, fent 
memòria, el 8 d’agost hi va haver una actuació de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra per una ocupació d’alguns pisos buits, en una finca on s’acreditava que hi 
havia hagut unes males pràctiques de la propietat per treure els veïns, a cop de 
burofax. Hi va haver una polèmica grossa per aquestes ocupacions i el desallotjament 
violent. Vam estar en contacte amb els veïns, que es van organitzar, perquè parlessin 
amb el Districte. Va passar l’agost, hi va haver obres una mica irregulars, sense el 
permís d’obres menors a la vista, vam fer un cert acompanyament perquè vinguessin 
aquí al Districte i se’ls rebés com pertocava, amb el conseller Riera, que veig que ara 
que és a l’oposició s’activa i fa les coses de manera molt més ràpida que quan estava 
al Govern. I, a partir d’aquí, la proposta era què estava fent el Govern actual –veig que 
el conseller Magrinyà ha començat a avançar-se– amb relació a la situació del cas 
concret d’Entença 151, perquè considerem que en algunes reunions fetes fa dos o tres 
mesos es va demostrar que hi havia, com a mínim, unes pràctiques abusives de la 
propietat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
Respon el conseller...  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres aprofitem aquesta proposició de seguiment per posar en evidència el treball 
que hem fet durant aquests mesos. Ha sigut molt important. Portem tres reunions de la 
Taula d’Habitatge, que és on ens reunim tots els tècnics dels diferents estaments dins 
del Districte, per tenir una actuació coordinada amb accions concretes, sobretot en 
finques. La més evident, i en què hem fet un canvi en la forma de treballar, per 
exemple, és a Aragó 477. Hem descobert tota una sèrie d’assabentats que anaven de 
forma individual, quan era una renovació conjunta de la finca, i hem posat uns 
condicionants perquè sigui considerat com tota una finca. És a dir, ja hem posat una 
barrera a l’especulador d’Aragó 477.  
 



 

I, en aquest sentit, també dir que aquesta mateixa Taula d’Habitatge ens porta que 
treballem de forma molt coordinada amb l’Oficina d’Habitatge del carrer Alí Bei número 
13. Treballem coordinadament, ens reunim un cop al mes, anem revisant finques, com 
el cas del 151, que també ha sigut un referent per a nosaltres. I de la mateixa manera, 
estem activant un dels pressupostos participatius, en què es va demanar trobar altres 
formes d’aconseguir habitatge, com és el projecte de masoveria urbana. I ara estem 
coordinats amb Llicències i amb Inspecció precisament per començar a buscar 
fórmules de masoveria urbana aquí en el districte i, a més a més, de forma coordinada 
amb el teixit organitzat, que demana posicions en el tema de l’habitatge.  
 
I de la mateixa manera, estem ja instaurant un protocol en el seguiment de les 
inspeccions, aquí en el districte, i, a més a més, de forma coordinada amb la Tinència 
d’Habitatge, perquè treballem conjuntament i estem actuant, sobretot, en aquelles 
finques de propietat vertical que estan buides, que és l’estratègia més important que 
estem fent en aquests moments.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Doncs amb aquest seguiment de proposició donaríem per acabat el Plenari d’avui. 
Com els deia, és l’últim Plenari de l’any.  
 
Deixin-me que els desitgi que tinguin molt bones festes. 
 
I fent de presidenta del Districte de l’Eixample, i recollint un manifest que va aprovar 
majoritàriament l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona en el seu Plenari extraordinari, 
jo desitjo –com suposo que la majoria de gent del districte– que tots els empresonats i 
tots els exiliats puguin passar el Nadal amb els seus familiars.  
 
S’aixeca la sessió a les 23:15 hores. 
 
 
 
  


