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Consell Plenari 
Districte de l’Eixample 

 
4 de juliol de 2017 

 
ACTA núm. 3/2017 

 
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 QUATRE DE JULIOL DE 2017, s’hi reuneix el Consell del Districte, 
en sessió ordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
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 

Sra. Joaquim Asensio i Sala 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 

Sr. Óscar Zayas Sadaba 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sra. Anna Serra Bienvenido 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
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assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
 
Hi concorre també la regidora del Districte de l’Eixample, Ima. Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.06 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: 
 
Moltes gràcies per ser avui aquí, amb nosaltres, en aquest consell plenari del Districte 
de l’Eixample. 
 
Com que ara som molts i quan acabem serem molt pocs, vull aprofitar per agrair-vos a 
totes les entitats i a tota la gent que durant aquest curs heu seguit treballant per 
millorar el nostre barri, per millorar els diferents barris i per millorar el districte. Moltes 
gràcies a totes les entitats i a tots els veïns i veïnes que heu participat, a tots els 
consellers i consellers, a la regidora del Districte, per suposat, a la presidenta del 
Districte —em dono les gràcies a mi mateixa—, i desitjar-vos a tots bones vacances. I 
ho dic ara perquè quan acabem el Plenari som més poquets i no ho podré dir, i com 
que el proper Plenari que farem ja serà passat les vacances, us desitjo a tots molt 
bones vacances. 
 
Sense més, ja començaríem el Consell Plenari amb la lectura d’una declaració 
institucional que presenta el Grup de la CUP i que llegirà el Roger Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola, bona tarda. 
 
Us passo a llegir la declaració institucional que hem presentat a diferents districtes i 
que hem acordat, en el cas del Districte de l’Eixample, amb la majoria de formacions. 
 
El 28 de juny de 1969 prop de 2.000 persones LGBTI es van revoltar contra la 
repressió i l’assetjament policial a Stonewall i al conjunt del barri de Greenwich Village 
de Nova York, als Estats Units d’Amèrica. Aquella revolta va marcar en el calendari el 
dia per l’alliberament LGBTI, que any rere any s’ha estès arreu del món com a diada 
de reivindicació i lluita de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. El 26 
de juny del 1977, en plena anomenada transició postfranquista, el recentment creat 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya va convocar una manifestació amb motiu de la 
Diada, sota el lema «Nosaltres no tenim por, nosaltres som». Es tractava de la primera 
manifestació amb motiu del 28 de juny a l’Estat espanyol, i quan va arribar a la Font de 
Canaletes va ser durament reprimida per la policia amb diverses càrregues policials i 
bales de goma. Enguany, doncs, es commemoren els 40 anys d’aquella marxa que va 
representar un punt d’inflexió per al moviment LGBTI català i arreu de l’Estat. 
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Durant aquests darrers 40 anys, les persones LGBTI a Barcelona i al conjunt dels 
Països Catalans han conquerit drets i llibertats tant en el terreny personal com 
col·lectiu. Des de la derogació de les lleis de peligrosidad social i de vagos y 
maleantes fins a l’aprovació de la llei contra l’LGBTIfòbia al Parlament de Catalunya, 
passant per la igualtat de drets en la unió civil de parelles. Malgrat tot, les agressions 
LGBTIfòbiques se succeeixen en el marc d’una societat encara encallada en la 
cisheteronormativitat que exclou i discrimina les identitats sexuals de les persones no 
cisheterosexuals. 
 
Als Països Catalans els darrers mesos hem viscut diverses agressions contra 
persones LGBTI. Des de les declaracions del bisbe de Solsona, l’actuació del 
professor de l’institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, les agressions físiques contra 
persones LGBTI fins a la presència del bus de l’odi i de la transfòbia. De nou, aquestes 
agressions han estat contestades pel col·lectiu i per una majoria social creixent en 
defensa de la llibertat sexual, si bé encara queda molt camí per recórrer tant en el 
terreny social com institucional. Cal tenir en compte que aquestes expressions 
d’LGBTIfòbia tenen el seu fonament en una societat patriarcal amb unes institucions 
que perpetuen i reprodueixen el sistema de dominació que representa el patriarcat. És 
també en aquest àmbit que cal dur a terme una profunda revisió i transformació de les 
institucions, l’educació i els espais de reproducció de la societat patriarcal per tal 
d’erradicar les causes d’LGBTIfòbia. 
 
Així doncs, i amb motiu del Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI d’enguany, cal 
que l’Ajuntament de Barcelona renovi i reforci el seu compromís amb la llibertat sexual 
i de gènere, la diversitat d’identitats i la lluita contra l’LGBTIfòbia. 
 
Per tot plegat, el Districte de l’Eixample formula la següent declaració institucional. 
 
1. Renovar el compromís del Districte de l’Eixample amb la lluita contra l’LGBTIfòbia i 
reconèixer el caràcter històric de la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la 
diada del 28 de juny, i en especial de la manifestació de l’any 1977 amb motiu del 40è 
aniversari. 
 
2. Incloure en el desplegament dels serveis i recursos municipals per a persones 
LGTBI i les oficines de no discriminació els instruments necessaris per a la prevenció, 
l’atenció a les víctimes i resposta a la violència LGBTIfòbica a la ciutat. Així mateix, 
impulsar una campanya dirigida a les persones LGBTI per donar a conèixer els serveis 
municipals en aquest àmbit i apoderar aquestes persones a visualitzar la violència que 
pateixen i a denunciar-la, a més de promoure campanyes de difusió destinades a la 
societat per sensibilitzar i fer conscients de les violències que pateixen aquestes 
persones. 
 
3. Incloure al baròmetre municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió 
d’indicadors i dades sobre violència LGBTIfòbica a la ciutat de Barcelona. 
 
4. Impulsar un programa específic per acollir aquestes persones que es trobin en perill 
en els seus països en el marc del programa Ciutat Refugi. 
 
5. Intensificar un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats al 
conjunt de les escoles i instituts de Barcelona. 
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6. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar el reglament d’aplicació de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, i en particular del seu règim sancionador. 
 
7. Mostrar el suport de la ciutat de Barcelona a la Xarxa Internacional per la 
Despatologització Trans. 
 
8. Dur a terme accions de visibilitat LGBTI als carrers i edificis públics de la ciutat. 
 
9. Iniciar un procés de revisió crític del nomenclàtor de Barcelona tant pel que fa a la 
retirada de noms vinculats a la LGBTIfòbia com a la incorporació de noms i símbols. 
 
10. Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció del contagi 
d’infeccions de transmissió sexual així com a les persones afectades i contra la seva 
estigmatització. 
 
11. Impulsar l’atenció mèdica i psicològica a tots els centres d’atenció primària i 
centres cívics de la ciutat per a la prevenció del contagi de les infeccions de 
transmissió sexual, el seu diagnòstic i tractament. 
 
A l’Eixample, 4 de juliol del 2017. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons. 
 
En aquest punt el Grup de Cs ha demanat la paraula. No ha donat suport a aquesta 
declaració institucional i en un minut vol explicar per què no hi ha donat suport. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Gracias, presidenta. 
 
No hemos dado soporte a esta declaración porque, aunque podemos compartir el 
fondo, no compartimos la forma. Ya dijimos en la Junta de Portavoces que no 
podíamos aceptar el término «Països Catalans», puesto que no existen, es como 
hablar de Alicia en el país de las maravillas, que lo cambiaran por «Cataluña». ¿No 
han querido? Nosotros estamos cansados de tener que aceptar declaraciones en que 
el lenguaje se nos impone. No la vamos a aceptar, aunque podemos compartir el 
fondo. Gracias. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Doncs ara formalment començaríem el Plenari amb l’aprovació de l’acta del Plenari del 
2 de maig. Si no hi hagués cap cosa o cap intervenció en contra d’aprovar l’acta, la 
donaríem per aprovada. Doncs la donem per aprovada. 
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Passaríem ja a la part informativa, la part del cartipàs, que ens informarà la secretària. 
 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
En matèria de cartipàs, cal donar compte de les modificacions del cartipàs derivades 
d’alguns canvis d’assignacions dels consellers i conselleres del Grup Municipal del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
 
En matèria de despatx d’ofici es dona compte, amb data 9 de maig de 2017, pel gerent 
del Districte, del contracte de gestió del projecte Dinamització joves «Eix jove» per un 
import de 48.497,90 euros a Calaix de Cultura SL. 
  
Es dona compte de la formalització del contracte centralitzat de ciutat, amb data 22 de 
juny, de neteja d’edificis i recollida selectiva que al Districte de l’Eixample és el Lot 2, 
per un import d’1.043.496,73 euros a La Bruixa, Neteges Generals i Manteniment. 
 
En matèria de convenis, es dona compte de l’aprovació per la regidora del Districte 
dels següents convenis: conveni del Pla comunitari de Sagrada Família, amb un import 
de subvenció de 15.000 euros, de data 7 de juny de 2017; conveni ordinari amb 
l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, amb un import de subvenció de 12.704 
euros, també de data 7 de juny de 2017; i finalment, conveni amb un import de 
subvenció de 4.500 euros a l’Associació de Veïns de la Dreta Eixample, de 23 de maig 
de 2017. 
 
Això és tot, presidenta. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que és els informes. 
 
Començaríem amb l’informe de la regidora. En aquest sentit, segons la decisió que es 
va prendre a la Junta de Portaveus, augmentarem els temps en aquest punt de l’ordre 
del dia. Els grups municipals passaran a tenir, en comptes de 5 minuts, 7, i la regidora 
tindrà 10 minuts, més 4, més 3 que tindrà el Grup de BC. 
 
Per tant, jo ja cedeixo la paraula a la regidora perquè faci el seu informe. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Moltíssimes gràcies, presidenta. 
 
Molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies per acompanyar-nos en aquest Plenari. El mes 
de juliol és molt meritori que la gent hagi optat per venir aquí a fer aquest exercici de 
compromís públic. 
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Passo a llegir l’informe, que vol començar amb una felicitació a totes les entitats que, 
d’alguna manera, han participat de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample i de Fort 
Pienc, que han tingut lloc durant el termini que ha passat des del darrer Plenari fins 
aquest, i també a totes les entitats, les associacions de comerciants, que han fet les 
seves mostres de comerç al carrer, que han estat moltíssimes durant aquests mesos. 
Per tant, començaria felicitant-los i també felicitant-nos tots plegats perquè hi ha hagut 
molta activitat al carrer, per aquestes festes, per les mostres que hi ha hagut al carrer, i 
tota aquesta activitat que s’ha desenvolupat al carrer s’ha fet amb molt de civisme i 
amb molt bona convivència, i crec que val la pena destacar que amb aquest ús 
intensiu que hi ha hagut de l’espai públic hi ha hagut molt poques incidències a l’espai 
públic. 
 
Ja entrant en temes més estructurals, volia parlar del tema de la Model. Jo crec que és 
un dels temes importants que ara tenim entre mans, i segurament d’aquí a la 
finalització d’aquest mandat en parlarem bastant sovint. Del tema de la Model hem de 
començar dient que ara sembla que, efectivament, s’ha iniciat de debò el que serà el 
procés de devolució a la ciutat. De fet, el mes de juny va sortir el darrer intern, la presó 
ja no està fent de presó sinó que és un espai ara per ara obert a la ciutadania, un 
espai expositiu de memòria. Aquest dissabte passat es va fer la inauguració amb l’acte 
institucional, amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona i del president de la 
Generalitat. Aquesta exposició pot visitar-se però encara és gestionada des del 
Departament de Justícia i cal fer una inscripció prèvia a la web de la Generalitat, de 
moment no ho gestionem com a Ajuntament perquè la devolució definitiva, les claus, 
ens les retornaran a finals de desembre. 
 
Paral·lelament a aquestes activitats, que ja estan tenint lloc dins de la Model, hi ha 
diverses comissions de treball que, per una banda, estan treballant dins l’Ajuntament i, 
per altra banda, coordinadament entre Ajuntament i Departament de Justícia, per 
facilitar aquest traspàs que ha de finalitzar, com els comentava, el mes de setembre. 
Aquestes comissions de treball el que estan fent és treballar en tres àmbits molt 
concrets. En primer lloc, assegurar que hi ha un bon traspàs tècnic de tots els 
contractes, de tots els subministraments i de tot el que hi ha dins la Model. Després, 
s’està dissenyant una proposta de procés participatiu perquè, com ja vam anunciar el 
mes de gener, aviat anunciarem la metodologia per actualitzar el Pla director del 2009. 
I, en tercer lloc, s’està reflexionant i s’estan recollint els possibles usos provisionals 
que podrà acollir la presó Model mentre es realitzin tots els projectes dels 
equipaments. 
 
Pel que fa al procés participatiu, m’agradaria destacar algunes qüestions. En primer 
lloc, la previsió és que el proper dia 19 de juliol es constitueixi, amb totes les entitats 
membres de la històrica comissió de seguiment de la Model que ha estat reivindicant 
aquest equipament durant dues dècades, un grup impulsor. El mateix dia 19 
celebrarem un Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample dins la presó, en concret a 
la tercera galeria, la qual cosa ja ens situarà molt en el debat. I s’estan preparant tot un 
seguit de sessions temàtiques i jornades de caire arquitectònic i de memòria històrica 
sobre els aspectes que es faran al llarg del 2017. També s’activarà la plataforma del 
web Decidim Barcelona per recollir tots els suggeriments i les propostes. I durant els 
mesos de gener i febrer farem un retorn de tot allò que s’hagi anat recollint al llarg del 
procés. 
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M’agradaria informar que esperem que conjuntament, amb l’Associació de Veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample, puguem tenir una part de la Festa Major de l’Esquerra de 
l’Eixample aquest any dins de la Model, perquè sempre hi participava però eren els 
interns els que feien exposicions i sortien a exposar-les fora. Aquest any serà el barri 
el que podrà entrar dins la Model. 
 
Deixem la Model i passem a temes d’espai públic. Vull destacar tres actuacions 
importants. En primer lloc, als entorns de la Sagrada Família, ahir mateix va tenir lloc 
el Pla d’acció de la Sagrada Família, el seguiment del Pla d’acció, i vam informar, entre 
altres temes, de l’ordenació singular de les terrasses de l’entorn de la Sagrada Família. 
Com saben, es va aprovar el mes d’abril, hi ha hagut una redistribució de l’espai 
públic, de les terrasses i alliberament d’espai públic, perquè la pressió de visitants que 
hi ha en aquell entorn és molt elevada, i algunes terrasses han quedat afectades. En 
aquests moments, estem en tot el procés d’aplicar aquesta ordenança perquè es 
produeixi la retirada d’aquestes terrasses. Cal dir que, evidentment, no ens fa cap 
il·lusió retirar terrasses, però és evident que la pressió que hi ha allí exigeix unes 
actuacions de racionalització de l’espai públic, que és el que estem aplicant en aquests 
moments. 
 
També voldria destacar, pel que fa a les obres en marxa, que en aquests moments 
tenim algunes coses que poden resultar interessants destacar. El famós solar de 
Provença, 1, que és el solar al principi del carrer Provença, que va quedar pendent de 
les obres de l’AVE. Està pendent d’urbanitzar, seguim insistint a Adif que realitzi la 
seva urbanització, però ara per ara el que s’està fent —si veuen que hi ha algun 
moviment allí— és la neteja exhaustiva d’aquest solar perquè era un pou de brutícia. 
 
Una altra actuació sobre la qual m’agradaria informar és que s’està canviant la 
ubicació del carril bici del passeig de Sant Joan, a la part alta, entre Còrsega i 
Diagonal, i passarà d’estar al centre a estar a calçada. 
 
També anunciem algunes intervencions que tindran lloc ben aviat. La primera és que 
ja s’ha encarregat l’estudi per la pacificació del carrer Girona, un tema del qual hem 
parlat molt sovint aquí. És una demanda de pacificació en la qual ha insistit molt tot el 
veïnat, i ara comencem amb aquest primer estudi sobre com es pot dur a terme 
aquesta pacificació. 
 
També volia indicar que a finals d’any es realitzarà el canvi d’ubicació del carril bici de 
Gran Via, entre plaça Espanya i el carrer Aribau, per posar-lo també a les calçades 
laterals, igual que estem fent al passeig de Sant Joan. Una mesura de la qual ja hem 
parlat en diferents ocasions en aquest Plenari. 
 
Pel que fa al barri de Sant Antoni, voldria destacar algunes qüestions. La primera és 
que està previst que ben aviat encarreguem el projecte executiu de l’espai veïnal. I 
també destacar que ja ha estat encarregat un estudi per recollir dades per formular 
durant aquesta propera tardor la proposta de pla d’usos de l’entorn del mercat. 
Recordin que tenim una suspensió de llicències i ara s’està fent l’estudi per formular el 
pla d’usos. 
 
En matèria d’habitatge, en aquests dos mesos hi ha hagut força activitat, però atès que 
en aquest mateix Plenari hi haurà una proposició que ha presentat un dels dos grups 
polítics de govern, allí debatrem el tema de l’habitatge. Però sí que m’agradaria 
destacar que els 65 habitatges dotacionals del carrer Alí Bei, 102 continuen endavant. 
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Pel que fa al servei a les persones, començant per la gent gran, que és la més 
nombrosa al nostre districte, vull destacar que s’estan desenvolupant les obres del 
carrer Calàbria, 260, avancen en termini, i la propera tardor ja podrem gaudir d’aquest 
nou casal. També, parlant de gent gran, vull recordar que vam cloure tot just fa uns 
dies la Primavera de la Gent Gran, amb una nova edició d’homenatge a persones 
centenàries, més de 170 han fet 100 anys en aquest districte aquest any, i també amb 
la cantada de corals. 
 
En matèria d’educació, voldria informar que estem treballant per determinar quines han 
de ser les ubicacions definitives de totes les escoles provisionals que tenim i les que 
obrirem aquest setembre. Simplement vull dir que ja hem descartat la ubicació de 
l’escola Entença, la ubicació provisional i definitiva al carrer Londres-Villarroel. I estem 
treballant també amb l’institut Angeleta Ferrer, el Consorci d’Educació ens ha demanat 
reactivar la llicència d’obres. Recordin que el 2010 ja estava gairebé en funcionament, 
es va aturar aquella llicència, i ara es reactivarà perquè la intenció, evidentment, és 
construir aquest institut. 
 
També s’està treballant per instal·lar els mòduls de les tres escoles, aquests dies tot 
just hem començat les obres per instal·lar aquests mòduls de les tres noves escoles 
de tal manera que el dia 12 de setembre estiguin en perfectes condicions perquè pugui 
iniciar-se el curs en aquestes tres escoles. 
 
I ja per anar acabant, per deixar una mica de temps per a la segona intervenció, 
voldria acabar amb un agraïment. En aquest cas, un agraïment a tots els grups polítics 
que formen part d’aquest consell plenari, per la feina molt ben feta i consensuada que 
han realitzat a l’entorn del treball del nomenclàtor de l’Eixample. La previsió és que 
avui aprovem quatre propostes sobre nomenclàtor per unanimitat. Segurament no és 
un gran acord de districte, però crec que és un acord que cal posar en valor perquè 
quan tots posem una mica de la nostra voluntat per arribar a acords, és possible 
arribar a acords, com es demostra en aquest punt. I una vegada que hem fet aquest 
assaig, segurament podrem estendre aquests acords a altres àmbits. 
 
Ara per ara ho deixaria aquí, presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora. 
 
Té la paraula, pel Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, el Sr. Joan 
Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Perdó, presidenta, em pensava que anàvem de menor a major. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. I gràcies, regidora, per l’informe que ha presentat. 
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Com que no s’ha fet en aquest districte, m’obliga a fer-ho aquí dins de l’informe de la 
regidora, aquest balanç s’ha fet en altres districtes, aquí no, el balanç de dos anys de 
govern municipal. Estem a l’equador del mandat, ja tenim perspectiva sobre el que ha 
passat i també tenim perspectiva del poc temps que ens queda per a les properes 
eleccions municipals. Hi insisteixo, aquest debat s’ha fet en altres districtes i el faré 
dins l’informe de la regidora. 
 
Vostès van accedir al govern amb un missatge clarament populista, amb uns objectius 
clarament marcats. Els primers eren els polítics, venien amb una determinada marca, 
la casta, aquella famosa paraula que ja ha passat a la història en dos anys, una 
paraula d’ús breu. Van estigmatitzar el turisme. Tots recordem les audiències 
públiques de la darrera legislatura. I també van criticar determinats agents socials i 
econòmics. 
 
És veritat que vostès han fet coses, ara estaria mentint si digués que no han fet coses, 
però el que s’ha fet evident, un cop vista la realitat sobre com estan els temes, és que 
no hi ha solucions fàcils per a problemes difícils, que és el que vostès defensaven i 
continuen defensant en aquesta política populista. 
 
Em sembla que va ser el mes de setembre quan ens van reunir a tots, ens van posar 
gomets, i van començar a dir: «Canviarem els consells de barri i les seves decisions 
seran obligatòries.» Mirin, el dia 24 acaba el període d’informació pública de les noves 
normes de participació, i la nova normativa, que considerem que és molt bona, és 
clarament hereva de la que ha existit fins ara. No hi ha un canvi radical i substancial en 
el sentit que vostès deien. 
 
Pel que fa al tema de la Sagrada Família, a part de treure la terrassa a alguns dels 
bars, com ha dit la regidora, continuen existint els mateixos problemes, els veïns es 
continuen queixant dels mateixos problemes que hi havia anteriorment. 
 
Pel que fa als apartaments turístics, coincidíem en el diagnòstic que hi havia un 
problema. Es va dir que era problema de la gentrificació, de l’augment del preu del 
lloguer i tot això. Fa dos anys que va començar la moratòria, la suspensió de llicències, 
i els preus continuen creixent sense límit. Per tant, el PEUAT no era la solució a 
aquest problema, era la solució als apartaments il·legals, a una certa deixadesa que hi 
havia hagut, però no era la solució al problema que vostès van plantejar. 
 
En general, quan tracten un tema (el turisme, la contaminació...), el que acaben fent 
sempre és focalitzar davant un objecte, davant un col·lectiu, i l’acaben estigmatitzant. 
Són els hotelers, són les terrasses, ara és el cotxe —després ho veurem—, i el que 
sempre evidencien és la seva manca de negociació. Si hi ha un exemple del que ha 
estat el seu govern és el Taller Masriera, penso que és un exemple claríssim del que 
tenim... És a dir, l’augment de sostre del famós hotel de cinc estrelles que havia d’anar 
a passeig de Gràcia-Diagonal, era l’adquisició del Taller Masriera i eren 10 milions 
d’euros. No tenim els 10 milions d’euros, no tenim el Taller Masriera, però sí que tenim 
uns gran apartaments de luxe allí, que suposo que vostès deuen veure amb molts 
bons ulls. I aquests sí que contribueixen clarament a augmentar els preus de 
l’habitatge, no com l’hotel de cinc estrelles. 
 
Miri, passant a qüestions més actuals. Caldria plantejar-se quin és el paper del 
Districte en dos temes en concret. Un és l’escola Entença, absolutament desautoritzat 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

10 
 

per la falta d’ubicació de l’escola. I un altre tema és la Model, després en parlaré més 
extensament perquè tenim una pregunta. 
 
La meva pregunta és què s’ha fet amb els deus solars als quals vam suspendre les 
llicències. Voldria saber en quin estat estan. El febrer del 2017, crec que per una 
proposició d’ERC, s’havia de fer una comissió participada per veïns i per partits 
polítics, això ha quedat en la nebulosa, no s’ha fet absolutament res. I jo voldria saber 
com està el tema, i també saber per què es va dir que no hi havia projectes afectats en 
aquests deu solars de l’Eixample, perquè no tenien un ús previst. En algun d’ells ens 
hem assabentat que sí que hi havia algun ús previst. Per tant, voldria saber 
exactament com està aquest tema. 
 
Si em queda temps, el deixaré per al segon torn. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Té la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Muchas gracias. 
 
Yo voy a seguir el orden que ha seguido la regidora. Quiero felicitar a las asociaciones 
que han organizado las fiestas de la Dreta de l’Eixample y de Fort Pienc. Pero también 
quiero hacer una pequeña queja a los organizadores de Fort Pienc, igual que se la 
hago a los de la Sagrada Familia, y es que incluyeron en los programas unas charlas 
tituladas «Bienvenidos a la república catalana.» Hombre, a mí no me parece serio que 
en unas fiestas de barrio, en las que tendrían que hacerse cosas culturales y lúdicas, 
se incluyan este tipo de charlas políticas. No me parece bien y espero que el año que 
viene las excluyan. No me parece serio. 
 
Respecto al tema de la Modelo. Todos estamos muy contentos de que se haya 
cerrado. Hay un plan director del 2009, que es evidente que habrá que actualizar, pero 
esperemos que todo esto se haga rápidamente, tal como ha dicho la regidora. 
Esperemos que esto no se eternice como tantos otros temas, como otro del que ha 
hablado, que es la pacificación de la calle Girona, que es peatonalización, no sé por 
qué lo llamamos pacificación, pero bueno, es igual. Ese tema está coleando desde ni 
se sabe, no creo que sea tan difícil llevar a cabo esto. 
 
El tema de la suspensión de las licencias de Sant Antoni ya fue motivo de una 
proposición por parte de nuestro grupo en el Pleno anterior. Pedimos que se 
concediera la licencia urbanística a los establecimientos a los que ya se hubiera 
otorgado el certificado de aprovechamiento urbanístico antes de la suspensión. Fue 
aprobada y espero que se haya hecho. 
 
La regidora no ha hablado de un tema que está candente en la ciudad, que es la 
huelga de metro. Llevamos un montón de meses con una huelga de metro. No se llega 
a poder solucionar el tema del convenio colectivo. No sé qué poca capacidad de 
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negociación tienen ustedes. También ha intervenido la Generalitat y tampoco ha 
conseguido nada. Ustedes están por un lado promocionando el transporte público, 
cosa que yo suscribo plenamente, pero el transporte público tiene que ser eficiente. Si 
resulta que los lunes hay huelga y los usuarios se ven perjudicados, y ya en los meses 
que llevamos de huelga le ha costado a este consistorio medio millón de euros, me 
parece que es un tema que ya lo tendrían que resolver. 
 
El tema de las Glorias… ese tema ya, vamos a dejarlo. Ustedes han paralizado la obra 
faraónica de la ciudad, nos van a tener con eso paralizado mínimo hasta el primer 
trimestre del año que viene. De momento la empresa constructora no ha presentado 
ninguna demanda al Ayuntamiento. Yo quisiera saber cuántas demandas se están 
presentando en este ayuntamiento por todas las suspensiones de licencias que hacen, 
por todas las paralizaciones de obras, porque supongo que habrá ya muchas. 
 
Después, para este verano han anunciado una serie de obras. Lo de esta ciudad en 
verano va a ser absolutamente caótico. La plaza de las Glorias levantada, no se puede 
circular por ahí. Ahora también la ronda de Dalt, la Meridiana, la ronda Litoral. Dios nos 
coja confesados a todos. Y no será solo el verano, porque esto se prolongará ni se 
sabe el tiempo. 
 
Mientras ustedes paralizan la plaza de las Glorias se dedican a ir por los diferentes 
barrios explicando el proyecto de lo que va a ser la futura plaza, que veremos a ver 
cuándo se hace. Una plaza muy bonita, llena de árboles, preciosa, que ya dijeron el 
otro día que era de muy difícil construcción, con lo cual yo ya me eché a temblar 
porque como debajo de los árboles hay tanto túnel y tanta obra hay que ponerlos en 
unos huequecitos que van quedando… yo me eché a temblar, veremos a ver cómo 
termina la plaza. 
 
Y luego el tema de la vivienda. Como ha habido este cambio en el orden del día, no sé 
si hablar del tema de la vivienda o dejarlo para después. Yo les diría a ustedes que 
quién ha gobernado este Ayuntamiento durante 32 años, no uno ni dos, 32 de los 40 
que llevamos de democracia: el PSC con ICV-EUiA, que ahora forma parte de BC. 
¿Ahora se dan cuenta ustedes de que no hay vivienda social? ¿Ahora? ¿En el año 
2017? «Es que no hay vivienda social, no llegamos al 2% y en otras ciudades 
europeas llegan al 22%.» Hombre, ustedes han estado 32 años gobernando, no uno ni 
dos, 32. Ustedes se han dedicado a cosas muy bonitas, han hecho un Fórum, unas 
obras muy vistosas que han atraído más turismo, ahora se quejan del turismo, lo han 
atraído con tantas cosas, ¿pero la vivienda social no estaba en sus planes? ¿No se 
han acordado ustedes para nada de la vivienda social? 
 
El artículo 47 de la Constitución, esa constitución que aquí muchas veces se critica, es 
un artículo precioso en el que se dice que «todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada; los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación; la comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos». Yo creo que es un artículo que ninguno de 
los partidos que nos ha estado gobernando durante 40 años se había leído, porque 
realmente ninguno lo ha llevado a la práctica. 
 
Respecto a las celebraciones del Día del Orgullo Gay, espero que el sábado salgan 
perfectas, igual que en Madrid, que es mi ciudad de origen, que ha sido un fin de 
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semana totalmente exitoso donde han participado todas las fuerzas políticas y la 
ciudad entera se ha echado a la calle para apoyar a este colectivo. 
 
Y de momento, nada más. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula, pel Grup de la CUP, el conseller Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola. 
 
Aquesta vegada s’han allargat les estones d’intervenció teòricament per al debat polític 
en l’informe de la regidora, una cosa que ens pot semblar bé perquè ens permet tenir 
un debat de més recorregut. Veient el guió que se’ns facilita un o dos dies abans, per 
veure per on aniran els trets, escoltant una mica com han anat les coses, diria que és 
més aviat un informe de gestió que un plantejament general. Ens hauria agradat una 
mica més de substància en alguns aspectes que s’han tractat, tots aquells que s’han 
deixat de tractar, i ens hauria agradat un recorregut més profund d’aquests dos anys 
de mandat, com a meitat de mandat. 
 
Dit això, també provaré de seguir el guió sobre els aspectes citats per la regidora. Amb 
relació a la presó Model, que és un aspecte que en el darrer plenari de ciutat també va 
entrar a proposta del Grup d’ERC, fa mesos que allarguem el debat del pla director o 
no pla director, adaptació d’un pla director del 2009 a les necessitats actuals. S’han 
explicat els diferents espais tècnics en marxa. Ens hem assabentat avui aquí que el 
dia 19 es posarà en marxa aquesta comissió en l’àmbit de ciutat, però des de la CUP 
ens agradaria parlar més de què volem fer. Fa una mica la sensació que no sé com 
anirem de temps, ara al juliol obrim un procés, no s’està explicant ben bé com és 
aquest procés participatiu, quines propostes hi ha damunt la taula. Sabem que ja hi ha 
gent que està fent propostes molt concretes. ERC en el darrer Plenari segurament 
concretava massa què es vol fer, i des de la CUP ens interessaria saber què es vol fer 
des del Govern perquè a partir d’això i de les demandes d’altres partits i també del 
teixit associatiu, més enllà de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample —
perquè s’ha citat una associació, però la realitat associativa també ha canviat—, ens 
agradaria poder tenir aquest debat. Plantejar això el juliol sembla bastant normal 
pensar que ens n’anirem al setembre o a l’octubre amb tot això obert, i em preocupen 
una mica els tempos quan sabem perfectament... avui sortirà el tema, la ubicació de 
l’escola provisional Entença que havia d’anar a la Model, són coses que en aquest 
informe esperava que es posés una mica més de llum, després dels últims dos mesos. 
 
Pel que fa referència a habitatge, m’ha semblat sentir que el que s’ha dit és que hi ha 
la promoció d’Alí Bei en marxa, quan també hi deu haver la de Germanetes. Des de la 
CUP ens preocupa —també en parlarem després— que no es parli d’Entença, 151, 
que no es parli de Roger de Flor, 209, que no es parli de l’ocupació d’uns pisos per 
part de la PAH a Aragó, 477 ahir, aquesta tarda mateix, i que des de la Regidoria —
que ja està bé, els pisos hi són— a l’hora de plantejar el que s’està fent en política 
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d’habitatge o la problemàtica d’habitatge al districte pugui sortir aquest exemple. No es 
pot relacionar 100% turisme i habitatge, tot i que amb la relació dels preus, sí. Aquests 
dies als mitjans també ha sortit que un veí de Sant Antoni, com el cas de la veïna de la 
Barceloneta, vol denunciar Airbnb per la posada en lloguer d’un pis que era seu a la 
seva esquena. Ens hauria agradat que en l’apartat d’habitatge, si parlem de gestió, 
que des de la Regidoria se’ns parlés de com es planteja actuar davant aquestes 
realitats, que són les preocupacions que tenen els veïns de la ciutat. 
 
Pel que fa al tema de les llicències de Sant Antoni, el mateix. Estàvem plenament 
d’acord en la moratòria durant un any, en la suspensió de determinats usos, però que 
a partir d’ara s’encarregui un estudi ens preocupa que se’ns tiri el temps al damunt. 
 
I finalment, un parell de qüestions que no han sortit. Nosaltres en el darrer Plenari vam 
parlar del famós tema Barnaclínic, avui no parlarem de Barnaclínic, però el conseller 
Comín declarava aquesta setmana el que porta molt temps corrent, el possible trasllat 
de part de les instal·lacions del Clínic dins l’Escola Industrial. Veiem que en parla el 
director del Clínic, veiem que en parla la Conselleria de Salut, i també ens interessaria 
veure com es veu aquest punt des del Districte. 
 
I ja finalment, això s’escapa de la part estrictament de districte, però també ens 
interessaria. Estem al mes de juliol, vull pensar que avui bona part del país ha estat 
pendent de l’acte que es feia al matí explicant com serà el referèndum de l’1 d’octubre, 
i en algun moment ens interessaria conèixer com es veu des del Districte, quines 
facilitats es posaran des de l’Ajuntament i des del Districte perquè la ciutadania de 
l’Eixample, en aquest cas, pugui anar a votar als col·legis electorals de sempre. I 
també com es valora la detenció i el cas que vam viure l’altre dia de tres persones, tres 
joves d’Arran, per una acció de protesta a la seu del PP, que en total va consistir a 
enganxar uns adhesius, que van passar una nit a la comissaria per no presentar-se a 
declarar. Aprofito per dir que des d’aquí els donem tot el suport. 
 
 
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, presidenta. 
 
En primer lloc, vull sumar-me a les felicitacions als organitzadors i organitzadores de 
les festes majors de la Dreta i del Fort Pienc. 
 
També em sumo a celebrar que els presos de la Model ja no són a la Model i, per tant, 
passa a tenir un nou ús. 113 anys després, el mateix dia que va entrar un pres a la 
Model, ara se’n va. 
 
I voldria destacar, en primer lloc, la determinació del conseller, no va ser una decisió 
fàcil per molts motius. I també posar en valor que ERC hagi insistit molt en aquest 
tema, sobretot perquè hi va haver regidors que ens van titllar de frívols, de somiatruites 
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i de moltes coses per proposar això, i al final quan ho hem tingut, també està bé 
recordar que alguns hi vam insistir més que altres i finalment s’ha pogut aconseguir. 
 
En qualsevol cas, ara que es feia referència al pla director, nosaltres el que demanem 
és que es posi en valor aquell procés participatiu, que es posi en valor que totes 
aquelles demandes segueixen vigents i, en tot cas, al més ràpidament possible s’arribi 
a una conclusió perquè no podem estar un any participant, és fantàstic que es participi, 
però com més temps estiguem participant, més tard començarem a construir 
equipaments i, per tant, a tenir alguna cosa tangible a la Model, i penso que els veïns 
fa prou anys que esperen aquells equipaments. 
 
El conseller del PP ha tret el tema de la suspensió de llicències en solars 
d’equipaments. És veritat, tampoc sabem res de nou en aquest sentit, si la regidora 
ens pot explicar si hi ha algun tema nou o de cara a la propera consultiva posar-nos al 
dia, ja sé que tots anem molt atrafegats, potser una comissió no és el més adient però, 
en tot cas, demanaríem estar al dia de què està passant. De la mateixa manera, pel 
que fa al Pla d’usos de Sant Antoni, que figurava en el guió d’avui, volem saber si hi ha 
hagut avenços i cap on van, què s’està plantejant en aquestes dues qüestions. 
 
Respecte a les fires de comerç al carrer, volem felicitar els organitzadors per l’èxit, 
també celebrem que hagi estat així. De totes maneres, volem apuntar que hi ha hagut 
alguns problemes en l’organització d’aquestes fires, que ens han arribat per part de les 
associacions de comerciants, que per motius de seguretat l’enginyer que duia els 
certificats de seguretat de les fires a última hora va denegar algunes qüestions, per 
exemple, inflables, food trucks, etcètera, a l’organització d’aquestes fires. Com a mínim 
tenim constància, per exemple, de la sisena Fira d’Estiu del Comerç de l’Esquerra de 
l’Eixample, però ens han dit que també ha passat a altres llocs, i tenir en compte que 
això la propera vegada no passi. Estem molt d’acord que es prenguin les mesures de 
seguretat adients però, en tot cas, que es faci amb temps perquè les associacions de 
comerciants, que no són experts en aquest tipus de qüestions de seguretat, puguin 
preparar-se a temps i siguin encara més un èxit. 
 
També vam poder assistir a la jornada informativa respecte a la supercruïlla de Sant 
Antoni. Pensem que és una oportunitat per recuperar el crèdit amb relació a aquest 
concepte i també el Govern, perquè la superilla de Poblenou ha fet que tot el que soni 
a pacificació causi al·lèrgia, i si es fa ben feta esperem que també reprengui aquest 
concepte per poder seguir amb la pacificació racional de l’Eixample de Barcelona. 
Però no ens alegrem que aquesta darrera actuació hagi retardat les obres del mercat, 
que esperem que ja sigui l’últim retard perquè comencen a ser molts i molts anys els 
que els comerciants i veïns de Sant Antoni fa que esperen la reforma del mercat. 
 
També m’agradaria comentar, ja que també es va fer un consell ciutadà, que 
curiosament en la mateixa sessió que es plantejaven les Normes de participació, el 
Consell Ciutadà va tenir un èxit relatiu, per dir-ho d’alguna manera. I des d’ERC 
voldríem recordar que caldria renovar les entitats i persones que hi assisteixen perquè 
venen del mandat passat, i en alguns casos no reben els correus, i apuntar que seria 
una bona manera d’iniciar aquesta nova posada en marxa de la normativa de 
participació poder renovar aquest consell ciutadà. Des del Grup d’ERC estem a 
disposició en aquest sentit. 
 
També ens sumem a la lamentació i indignació amb relació a la vaga de metro. 
Després farem una pregunta amb relació a la contaminació, que sempre diem que s’ha 
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de lluitar contra la contaminació, però fins ara hi ha hagut nou dilluns de vaga i ahir, 
per exemple, hi havia un 25% de persones menys que feien ús del metro. I això al final 
el que fa és sumar, quan el que hem de fer és avançar cap a una ciutat més neta i 
amb menys transport privat, i amb aquestes vagues el que fem és que l’usuari passi un 
altre cop al transport privat. 
 
I respecte al Clínic, que ha sortit ara a última hora, vull dir que a mi em consta que el 
conseller Comín té la voluntat que Barnaclínic no vagi a un terreny privat, esperem que 
sigui així. La idea és que es pugui avançar en aquest sentit. 
 
I, per acabar, també celebro que hi hagi hagut aquest acord amb relació al 
nomenclàtor, perquè si no, ens acabem instant els uns als altres amb noms, i finalment 
hem arribat a un acord. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara sí, té la paraula el conseller Joan Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Jo també em sumo, com s’ha dit, a les felicitacions als organitzadors de les festes 
majors de les quals hem gaudit aquest mes de juny. 
 
Entrant ja en matèria en l’informe de la regidora, sí que voldria, com s’ha anat dient per 
part de tothom, tot i que agraeixo l’informe, lamentar l’absència del que s’ha fet o es 
farà en altres districtes, com així ens consta, un balanç de mandat del Govern. Deia el 
conseller Zayas que no s’havia fet aquest balanç per part del Govern, de fet sí que 
s’ha fet, el que no s’ha fet és aquí en aquest plenari, que és on s’hauria de venir a 
rendir comptes, però sí que s’ha fet al carrer amb el repartiment d’aquest fulletó, que 
és: «El canvi en fets: 2 anys transformant Barcelona». Això es va repartir als carrers de 
la ciutat. Jo faré referència al canvi en fets que, segons el Govern, ha tingut lloc 
aquests dos anys a l’Eixample. 
 
Se centra en 16 punts, dels quals destaca l’acord per tancar la Model. Jo fa ja un 
temps que soc conseller i quan l’actual presidenta del Districte era consellera sempre 
començava la seva intervenció dient una cosa positiva del Govern, a mi m’agrada això 
també, i, per tant, vull felicitar el Govern, felicitar-nos tots plegats perquè haguem 
assolit aquest acord. És una bona notícia per al barri de l’Esquerra, és una bona 
notícia per al districte. Només insto tothom, no només el Govern, que ens posem les 
piles i ens posem a treballar perquè la Model es converteixi, efectivament, en un espai 
d’equipaments per a l’Eixample, perquè si tenir-la oberta i en funcionament era un 
problema, tenir-la tancada i buida seria una irresponsabilitat. Per tant, treballem tots 
plegats perquè això no s’allargui massa. 
 
Ara ja entrant en més crítiques, fan referències a aquest canvi en dos anys. Diuen: 
«L’edifici de Transformadors: construcció d’un casal de barri, un espai de gent gran i 
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un punt d’informació juvenil». Bé, fem una mica de memòria, i avui hi ha gent aquí 
entre el públic. Pel que fa a l’edifici de Transformadors, el govern actual va permetre 
una ocupació d’aquest edifici que va posar molt en perill el projecte que ara es 
reivindica. Es va dir, després de dilatar el fet de no actuar front aquesta ocupació, que 
el projecte no havia estat participat. Després d’un superprojecte de participació han 
arribat a la conclusió que s’ha de fer el que exactament estava previst d’inici, per tant, 
una mica de pèrdua de temps en un projecte com un casal de gent gran, que fa molta 
falta a la zona fronterera de Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample. 
 
Després parlen d’altres canvis. Parlen de la urbanització dels Jardins de Duran i 
Reynals, que era un projecte que s’havia deixat l’executiu fet i preparat per part de 
l’últim govern. 
 
Parlen del projecte Vincles per a la gent gran, que també és un projecte que ve del 
mandat anterior, que va rebre un premi de la Fundació Bloomberg i que ha estat 
guardat en un calaix suposo que fins que ha arribat algun correu de la Fundació 
Bloomberg preguntant què s’havia fet amb els 5 milions d’euros que s’havien donat per 
posar-lo en marxa. 
 
Parlen de la nova àrea de gossos del Parc de l’Estació del Nord, que és una cosa que 
m’ha deixat al·lucinat, regidora, perquè també és un projecte que es va deixar fet. Jo 
no tinc gos, però l’àrea de gossos de 1.900 m² li asseguro que no hi és, allà, malgrat 
que li dic que estava projectada i amb l’executiu fet. Tot el que vaig dient ho dic perquè 
aquests projectes els he tingut jo a les mans. 
 
Parlen, també, de l’eix verd Sicília-Ribes, no sé què ha canviat en aquests dos anys. 
Quin és el canvi en fets a l’eix verd Sicília-Ribes? L’eix verd Sicília-Ribes està 
exactament igual que estava. I ara em diran que es farà un projecte, que també els 
torno a dir —i no vull ser repetitiu— que també l’he tingut a les mans en la fase 
executiva. 
 
Per tant, el canvi en fets no és tal. El que s’ha fet fins ara és viure de la inèrcia del 
govern anterior. I poques coses noves s’han fet, a banda de moratòries i aturar 
projectes. Parlen d’altres, no em puc estendre en els 16 projectes. Posen les 
ordenacions singulars, etcètera, que moltes també s’havien començat a treballar en el 
mandat anterior. 
 
Escolti, posats a posar coses que no han fet, posin també això, la pacificació de 
Girona, que ara diu vostè que han encarregat el primer estudi. Hem presentat mil 
mocions diversos grups aquí reivindicant no que es fes l’estudi, sinó que es posés en 
marxa, perquè tothom sap que l’estudi estava fet, el de mobilitat per exemple. Per què 
no parlen de coses que no han fet, ja que posen la paralització de les Glòries? És un 
problema que tenim tots plegats, la manera de governar d’aquest govern, de vendre 
anuncis i no vendre realitats. Aquesta setmana ho hem vist amb el tema del tramvia, 
ho hem vist als diaris, grans dibuixos, preciosos, aquí en tinc un de mostra, una 
Diagonal verda, una Diagonal ampla, amb gent amb bicicleta, gent passejant. Escolti, 
per què no ens ensenya... la vida no és un Photoshop multicolor. A la vida real, al món 
real, els cotxes no els podrem esborrar amb un programa informàtic. Els 80.000 cotxes 
que passen per aquí cada dia estaran col·lapsant els carrers del nostre districte. I 
aquest és el Photoshop, aquest és el render que jo voldria veure, també, que ens 
expliquin on aniran a parar aquests cotxes. Més que res, que no venguin un projecte 
que no té el suport polític per tirar endavant. Aquesta setmana llegia a Twitter: «quines 
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ganes que hi hagi tramvia per la Diagonal per tenir vaga setmanal de tramvia per la 
Diagonal». La gent no agafa el cotxe per gust, regidora, la gent agafa el cotxe perquè 
les coses en aquesta ciutat no funcionen. 
 
I ara em reservaré una mica de temps, perquè crec que se m’està acabant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez. 
 
Té la paraula BC. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres som un grup polític que tenim una certa transversalitat i que recollim els 
bons projectes del mandat passat. Per tant, nosaltres hem continuat aquest treball i 
hem avançat tots aquests projectes que has dit. 
 
Segon tema. Sr. Zayas, em fa vergonya que vostè tingui la poca vergonya de parlar 
del PEUAT i del problema de l’habitatge quan el seu grup polític és incapaç de 
modificar la LAU, això és inacceptable. Igualment va per la Generalitat, que en 
comptes de prendre mesures serioses pel que fa al tema de l’habitatge a l’hora 
d’aconseguir habitatges per retracte, ni una per Barcelona. Al territori de Barcelona no 
sé què hi dediquen com a poder polític de la Generalitat. Això és inacceptable. 
 
I tercer punt que m’agradaria dir és el tema que m’alegro que estiguin agafant els 
temes que nosaltres hem arrencat. I en aquesta línia, agraeixo les seves propostes. 
Pel que fa a les deu parcel·les, abans que s’acabi aquest any haurem fet el treball, i 
les vam arrencar i farem una feina. Igual en altres temes. 
 
Em reservo més temps. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Ara té la paraula la regidora, li queden 3 minuts i mig. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta, de nou. 
 
Vull agrair les seves intervencions. Lògicament estem en un debat polític, cadascú ha 
de marcar les seves diferències, però crec que nosaltres estem fent feina. Això és 
l’únic que els podem explicar. Crec que tenim les prioritats molt ben marcades i anem 
fent feina en la bona direcció. A part d’això, cadascú pot anar dient el que vulgui. 
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Vull recordar les prioritats: educació, habitatge, lluita contra la contaminació i el verd. 
En tots aquests eixos tenim projectes importantíssims. Tenim la Model per convertir un 
espai important, un pol educatiu de primera dimensió i habitatge dotacional allí, a part 
del que ha de ser la memòria històrica. Hem tingut la valentia de fer equipaments o de 
buscar espais per a equipaments, que estem molt mancats, de fer la suspensió de deu 
llicències, estem treballant en l’àmbit tècnic, s’ha contactat amb diferents propietaris 
per veure com podem adquirir aquests solars per dedicar-los a educació i habitatge. 
 
Pel que fa a Glòries, ens hauria encantat tirar endavant el projecte, si hagués estat ben 
plantejat i si no hagués superat tots els límits de pressupost, com va superar, i va ser 
necessari aturar-lo. Malgrat tot, allí hi anirà una escola bressol i es començarà a 
construir el parc de la canòpia. I a més a més, hi ha una previsió d’habitatge protegit 
en aquell entorn. 
 
Estem parlant de Germanetes, on anirà l’institut que es començarà a construir ben 
aviat i habitatge protegit. 
 
Pel que fa al Mercat de Sant Antoni, pacificació de tot l’entorn. Una solució per al 
mercat del llibre, que tothom ens deia que no l’aconseguiríem, doncs allí la tenim. 
 
I, evidentment, hi ha projectes que venen de mandats anteriors, hi ha projectes que es 
renoven, però jo crec que tots s’insereixen dins aquesta estratègia que està clarament 
definida: pensar en les persones i també equipaments per a joves, com el tema que es 
posava de manifest de Transformadors. 
 
Per tant, crec que forma part del debat que cal fer, però crec que el Districte de 
l’Eixample té molt clares les seves prioritats i està actuant amb molta eficàcia per tirar-
les endavant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora. 
 
Ara té la paraula, pel PP, el conseller Zayas. Li queden 2 minuts. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Ja li he dit abans que no diré que no facin res, però el secretisme i l’opacitat amb els 
quals porten els temes em sembla que és contradictori amb les demandes de 
transparència que vostès sempre han fet. Sempre és: «Ja ho mirarem, ja apareixerà, 
ja ho coneixerem», algun dia apareixerà algú i dirà alguna cosa, com ens hem 
assabentat avui del 19 de juliol, del tema de la pacificació del carrer Girona. Algú dirà 
alguna cosa i llavors ens assabentarem de tot, perquè la resta és opacitat. 
 
Escolti, jo vull saber en quin estat està el tema dels deu solars. Vull saber si hi havia 
algun projecte, si vostès han fet servir aquest projecte per parar algun altre projecte 
que estava en marxa en algun d’aquests solars, i si això ens costarà diners. Jo vull 
saber això, vull saber en quin estat està. 
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Sr. Magrinyà, pel que fa al tema del PEUAT, vostè ha dit mil vegades que això 
solucionaria el problema... les seves solucions fàcils. El PEUAT és la seva solució fàcil 
a un problema que no és fàcil. Vostè va dir que això solucionaria tots els problemes, i 
no ha solucionat absolutament res. Miri, vostès poden estar orgullosos, la política 
turística i d’habitatge està en mans de la secció tercera del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, de la sala contenciosa administrativa. La seva política està en 
mans d’un jutjat, perquè han estat incapaços de negociar amb els altres grups, 
absolutament incapaços. Dependrà del que diguin els jutges. Si ho anul·len tindrem un 
problema gravíssim i, si no, tindrem sort. Aquesta és la seva realitat i la seva política. 
 
Escolti, la LAU segur que és millorable, tot és perfectible, això és evident. Però el 
problema de tres a cinc anys pot ser millorable però no és el problema, perquè un cop 
passats els cinc anys, tindrem els mateixos problemes que tindrem al cap de tres anys. 
Això és més que evident. 
 
Miri, torno a insistir-hi, reconec que els partits polítics anem de bòlit perquè és 
impossible tenir un coneixement del que s’està fent al districte, és absolutament 
impossible. Ara se m’ocorren temes com la superilla famosa de l’Esquerra de 
l’Eixample, on és aquesta superilla que era absolutament necessària? On és? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, ha esgotat el temps. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. Li queden 45 segons. No els utilitza. 
 
Doncs té la paraula el conseller Roger Bujons. Li queden 2 minuts i 10 segons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Una vegada més, ens sentim com a no respostos en moltes de les reflexions que hem 
fet, i comença a ser un pèl preocupant. Sé que responen a molta gent, però agrairíem, 
si hem de tenir una mica de debat, que es miri cap a tots els grups i es responguin 
algunes qüestions. 
 
En aquesta línia, la complaença és una mica preocupant. Aquesta setmana un dels 
barris de l’Eixample, el de Sant Antoni, ha protagonitzat un 30 minuts perquè el veïnat 
d’aquest barri se n’ha d’anar a viure fora perquè hi ha uns fons voltors que estan 
comprant edificis sencers i perquè la gent no es pot pagar el lloguer. Per tant, com a 
mínim que una persona d’un govern que teòricament havia de canviar moltes coses —
és veritat que és PSC però sumat amb BC— surti a dir que estem fent les millors 
coses possibles em preocupa una mica. Jo venia de públic a veure els convergents fa 
uns anys i em preocupa una mica aquest to perquè, evidentment, quan una sèrie de 
gent ha d’ocupar un bloc de pisos sencer perquè estan apujant el preu i la gent no es 
pot pagar els lloguers, ja no és un tema de PEUAT i Airbnb, és que són pisos de luxe. 
Tenim una problemàtica greu d’accés a l’habitatge i crec que cal ser una mica 
conscients que si parlem cada dos mesos sobre els temes que hem de tractar, hem de 
mirar d’anar més enllà. I torno a dir que ens interessa saber quines mesures té el 
Govern, més enllà de dir si la LAU punt sí o la LAU punt no. És un fet que és real, hi ha 
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desnonaments a l’Eixample aquest últim any, no n’havíem viscut els últims anys. Jo ja 
puc entendre que no és culpa de la regidora però, com a mínim, que en puguem 
parlar, perquè si no fem com si les coses no existissin. 
 
I el mateix amb un cas diferent, preguntava què estava fent l’Ajuntament en el cas del 
Clínic, més enllà del Barnaclínic. És a dir, quina ubicació tindrà a l’Escola Industrial, no 
he sentit resposta en aquest àmbit. En el cas de la Model, entenc que hi ha una 
proposta per part del Govern del que s’hi vulgui fer, o una idea aproximada, i ens 
agradaria conèixer cap on valoren que han d’anar aquestes propostes, perquè després 
les puguem treballar entre qui sigui. I tampoc hi ha hagut referències a un tema que 
potser és de calat més polític com és el referèndum. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Bujons, ha exhaurit el temps. Moltes gràcies. 
 
Al conseller Eduard Cuscó li queden 30 segons. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
 
Jo crec que tampoc hem dit que no es faci res, però sí que de fotos i renders tampoc 
es viu. Fins ara, per exemple, al carrer Girona no hi ha hagut res, Glòries està parat, 
és a dir, són projectes sobre els quals s’està dient que mirem d’avançar, mirem de 
saber com s’està avançant en el tema de la suspensió de llicències en solars 
d’equipaments públics. 
 
El tema de la vaga de metro és un altre tema que és la realitat. S’està lluitant contra el 
tema de la contaminació, però la realitat és que tenim una vaga de metro. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el conseller Joan Rodríguez, que li queda 1 minut i 10 segons. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Ho deia la regidora, que estan fent moltes coses. No sé si se n’adona, però el sentir de 
la intervenció dels altres portaveus és una mica de queixa d’aquesta manca de 
concreció. Vostè diu: «Estem treballant», no ens pot demanar actes de fe, la nostra 
feina és fiscalitzar, ho ha d’entendre, això, jo crec que ho entén. No veiem el perquè 
d’aquests informes que fa, que al final venen a ser una mica de repàs d’agenda, ho ha 
dit abans el conseller Zayas. Si hi ha d’haver un consell de barri a la Model el dia 19, 
està molt bé que ens ho digui, però potser no és l’informe de la regidora, potser 
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s’hauria de dedicar a parlar d’altres qüestions més de fons del districte, perquè són 
qüestions que, d’altra banda, vostès sí que anuncien a bombo i platerets. És a dir, si 
s’anuncia una moratòria a Sant Antoni que afecta gent que ha vingut aquí a parlar, que 
els hem vist molt afectats perquè tenien comunicats d’obra, etcètera, que se’ls diu que 
no podran tirar endavant un negoci, que estan pagant un lloguer d’un local que s’ha 
vist que no el poden obrir per culpa d’aquesta moratòria, potser que parlem d’això i no 
d’agenda. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha acabat el temps. Moltes gràcies a vostè. 
 
A BC li queda 1 minut i mig. Conseller Magrinyà, té la paraula. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
A veure, coses que fem. Avui surt al diari que hi ha 250 obres que es fan aquest estiu, 
per tant, ja deixem de dir que no es fan coses. 
 
Segona. Al carrer Girona s’inicia el procés participatiu aquesta tardor i s’executarà el 
2018. 
 
Tercera. Pel que fa a la presó Model, en el proper consell de barri anunciem el procés 
participatiu i a principis de l’any que ve, que és quan rebrem l’edifici, ja sabrem què fer. 
 
Quarta. L’edifici de Transformadors s’executarà a partir del 2018. 
 
I podria continuar. 
 
Per tant, nosaltres estem fent feina, com deia la regidora. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La regidora, 1 minut i 20 segons. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Nosaltres, quan parlem de prioritats, les prioritats no apareixen d’ocurrències que 
tinguem quan estem circulant o quan anem pel carrer, no són capricis, responen a 
preocupacions reals i a una anàlisi de la realitat i a una interpretació política de com 
donar resposta a aquestes necessitats. I quan parlem d’habitatge, quan parlem 
d’educació, quan diem que ens manquen espais verds i que volem millorar la qualitat 
de l’aire, ens referim exclusivament a això, a les preocupacions que tenim, que 
existeixen, i a les quals donem resposta. 
 
Jo crec que alguna resposta efectiva els donem. Estem parlant d’habitatge, tindrem 
ocasió de parlar-ne després, però estem construint habitatges nous, estem intervenint 
en edificis on hi ha problemes greus. Pel que fa a educació, no fem res? Quatre 
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escoles noves en dos anys. Res... Un institut a punt de construir-se de nou i una 
ubicació definitiva per a un altre institut. Res, absolutament res... Pel que fa al verd, 
farem el parc de la canòpia, el parc més gran de Barcelona al districte; construirem 
espai verd a la Model; guanyarem espais verds per al districte, farem eixos cívics i 
pacificació. Res... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidora, perquè no es cansi fent tantes coses, se li ha esgotat el temps. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
És que com que estic tan descansada perquè no faig res... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, regidora. 
 
De fet, només li queda temps a BC, que li queden 30 segons. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Voldria aprofitar-los pel tema de l’habitatge. Hem posat en marxa l’Oficina d’Habitatge, 
li hem donat molt més contingut i l’estem vinculant al tema de les llicències al districte. 
Hem introduït 30 persones noves per incidir en el tema de la inspecció i en el 
seguiment de llicències. I, a més a més, es preveu construir 8.850 habitatges nous en 
el Pla d’habitatge. Per tant, estem treballant en aquesta línia. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha clavat el temps, conseller. Moltes gràcies. 
 
Passaríem al proper punt, que és també un informe: Informe d’oportunitats educatives. 
En aquest cas, el Govern té 2 minuts i els grups tindrien 1 minut d’intervenció. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
¿Puedo intervenir un segundo? 
 
Es un problema de supervivencia: o bajan un poco el aire o aquí va a haber bajas, 
porque todo el mundo va con la chaqueta puesta. Yo no llego al final del Pleno como 
no bajen un poquito el aire. Nada más. 
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Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Totalment d’acord, Paloma. 
 
Bon vespre a totes i tots. 
 
Avui aquest informe que tinc el plaer de presentar-vos és sobre les oportunitats 
educatives a Barcelona de l’any 2016. És el primer d’una sèrie que des del 
Comissionat d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona s’ha encarregat de forma 
bianual a l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona. I el document complet us el 
podeu descarregar de la web de l’Institut: www.institutinfancia.cat. Com que no tindré 
temps d’explicar-ho tot, el podeu consultar. La veritat és que hi ha un munt de dades i 
analitza l’oferta educativa per als 240.000 infants i adolescents que viuen a la ciutat. I 
per primera vegada es recullen dades des de la primera infància, passant per l’escola, 
però també pels instituts, les segones oportunitats i, fins i tot, el lleure educatiu per tal 
d’establir, bàsicament, quatre elements: una diagnosi combinant dades tant 
quantitatives com qualitatives; identificar quins són els principals reptes en l’àmbit 
educatiu de la ciutat; proposar línies d’orientació de política pública com a eina 
predistributiva i estratègia fonamental en la millora de l’equitat i del benestar dels 
infants i adolescents, i aportar algunes experiències rellevants que ja funcionen i que, 
per tant, poden servir d’exemple. 
 
Pel que fa a la diagnosi i reptes que ens afecten a l’Eixample, jo destacaria en 
l’educació i criança de la petita infància la situació a l’Eixample és que menys de la 
meitat dels infants de 0 a 2 anys estan escolaritzats, un 40% aproximadament, 
aquesta va ser una dada que em va sorprendre, tenint en compte tant les escoles 
bressol municipals com les llars d’infants autoritzades per la Generalitat. I tan sols, 
aquí al districte —aquesta és una altra dada a treballar—, es cobreix el 33% de la 
demanda a les escoles bressol municipals. Per tant, aquí els reptes queden clarament 
identificats, que són: incrementar l’oferta pública... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha exhaurit el temps.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Crec que haurem de revisar el tema de presentar informes, perquè dos minuts és una 
mica ridícul. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Això, de fet, es fa a la Junta de Portaveus, on s’arriba a un acord, es pot revisar, 
només faltaria, però a la Junta de Portaveus. Gràcies. 
 
Té la paraula, pel PP, el Sr. Oscar Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Gràcies. 
 
Aquest és un informe que es va presentar, si no estic equivocat, a la Comissió de 
Drets Socials de Casa Gran el 19 d’abril de l’any passat, del 2016. S’ha presentat 
aquesta versió actualitzada el 2017, per tant, és un informe de fa un any. Això no li treu 
qualitat, és un informe que fa una diagnosi que, en general, considerem encertada. 
Està totalment enfocat a l’educació com a transmissora de coneixement, per nosaltres 
l’educació és alguna cosa més, és educació en valors, en una actitud crítica o en una 
actitud d’actituds. 
 
També és una dada que ens va sobtar, el 53% en l’àmbit de Barcelona de 0 a 3 anys 
que no porten els nens a l’escola bressol, i s’hauria d’esbrinar o de determinar de 
manera més clara quines en són les causes. I celebrar la taxa de graduació, em 
sembla que era de dos punts per sobre la mitjana de Barcelona. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el Grup de Cs, la consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Es cierto que el informe es del año pasado, lo presentan ahora, y está colgado en la 
página web. Hace todo un diagnóstico, un relato de buenas intenciones que todos 
suscribimos. 
 
El conseller acaba de hablar del tema de las plazas de guardería, que solo se pueden 
atender cuatro de cada diez solicitudes, que mucha gente no lleva los niños al 
parvulario y no saben por qué. Se lo voy a explicar yo, por qué no los llevan: porque o 
uno de los padres se queda con el niño, o pagan a una persona para que cuide el 
niño, o los abuelos —pobrecitos míos— cuando ya no tienen edad, tiene que estar 
cuidando de los nietos. Por eso no piden plaza de guardería, porque además son 
carísimas y no hay, no se cubren las necesidades, es evidente. 
 
Tampoco se habla mucho del tema del nivel de inglés en las escuelas, me temo que 
será muy malo en la pública, supongo que será mejor en la privada, supongo que 
tendrán que intentar subirlo. Ya no hablemos del castellano, porque para qué vamos a 
hablar… 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, ha esgotat el temps. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el conseller Roger Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
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És molt difícil en dos minuts explicar tot un informe, crec que ja li va passar una altra 
vegada. 
 
Per part nostra, per mirar de centrar-nos en l’Eixample, entenem que aquest diagnòstic 
constata que a tota la ciutat hi ha una tendència de demanda per la pública en 
detriment de la privada, digues-li concertada, digues-li estrictament privada. I que en 
aquestes ràtios l’Eixample queda clarament per sota des de tots els àmbits, des del 0-
2 fins a tots els temes d’escolarització, l’oferta no cobreix el que estan demanant les 
mares i pares d’aquest districte. Entenem que de cara al proper curs s’han anat 
llançant noves propostes de centres educatius, veurem què cobreixen però, en tot cas, 
han de servir... en el cas concret de Sant Antoni seguirà faltant una escola i seguirà 
faltant un institut en un barri de 40.000 habitants, que a dia d’avui no té institut. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula, per ERC, el conseller Eduard Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
 
Aquest és un informe que ja es va debatre en comissió de l’Ajuntament i que vam 
rebre ahir i és molt llarg. Recordarem quins són els punts que des d’ERC a Casa Gran 
vam considerar que es podien millorar o quines eren les nostres demandes. 
 
D’una banda, volem insistir que cal donar compliment a l’acord per instaurar l’oficina 
única de matriculació, que serveixi per dinamitar la triple xarxa actual. 
 
Valorem positivament la tarifació social a les escoles bressol municipals, però aquesta 
ha d’anar lligada a la universalització de l’ensenyament de 0 a 3 anys. Com comentava 
ara el conseller Bujons, a l’Eixample no és universal perquè no tothom hi pot tenir 
accés. 
 
Considerem que cal un debat sobre com desenvolupar un sistema de beques i ajuts 
per garantir l’accés al lleure educatiu i reduir les desigualtats entre els nostres infants, 
en aquest sentit, per lluitar contra la segregació social. 
 
I cal impulsar un mapa d’instal·lacions. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Pel PDeCAT-Unió-Demòcrates té la paraula el conseller Xavier Ortega. 
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Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Un cop havent observat l’informe d’oportunitats educatives, estem d’acord en la 
necessitat d’incidir en la funció compensatòria de l’educació, en la seva funció 
transformadora i en la necessitat d’aplicar mesures correctives de la desigualtat. 
També és indispensable continuar lluitant contra l’absentisme i ampliar els espais 
infantils dels quals disposa el districte com a espais de trobada. 
 
Aquest informe, però, només parla d’educació pública, fet que dona a entendre que no 
tenen clar o obvien la realitat del sistema educatiu català. També trobem a faltar, quan 
es parla de lleure educatiu en l’àmbit escolar, un esment més concret a les múltiples 
entitats sense afany de lucre que hi ha tant al districte com a tota la ciutat. Es parla de 
les AMPA com a promotores de lleure, però no s’esmenta cap entitat que ofereix 
mitjançant voluntaris un servei molt diferenciat al que poden ser les activitats 
extraescolars. Creiem que cal més diàleg amb aquestes entitats i oferir solucions per a 
la manca d’espais que pateix el districte i que impossibilita la tasca d’aquestes entitats 
sense afany de lucre. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Passaríem a la part decisòria, amb les propostes d’acord. 
 
La primera: Informar sobre la modificació de les normes urbanístiques del Pla general 
metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, aprovat 
inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en sessió celebrada el 17 
de maig del 2007. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
 
Vull posar en evidència que amb el canvi de paradigma s’havia fet una gran 
construcció d’aparcaments, que estava sobredimensionada i, sobretot, en certs 
territoris on no hi ha una necessitat i demanda d’aparcaments es va a uns nivells més 
baixos. Aquest és el principi general i estaríem oberts a les vostres consideracions. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perfecte. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el PP. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Davant el canvi de paradigma, que no sé quin és el canvi de paradigma, el que diré és 
que qui deu estar molt agraït a aquesta mesura és el gremi de pàrquings i els 
propietaris de pàrquings, perquè farà créixer exponencialment la renda que reben per 
la venda o pel lloguer de les places de pàrquing. Penso que són els més afavorits per 
aquesta mesura. 
 
Abans ja s’ha dit, ara vostès l’han agafat amb el cotxe. El diagnòstic és que com que hi 
ha contaminació, el problema és el cotxe, que és veritat que és el cotxe, però aquesta 
gent què fa amb el cotxe? Quina és l’alternativa, treure places d’aparcament? Ara 
l’alternativa és treure places d’aparcament, i què fa la gent amb el cotxe, què pot fer? 
Vostès no els donen cap mena d’alternativa. 
 
Nosaltres ja vam informar negativament a Casa Gran i, evidentment, ara també 
informarem negativament perquè afavoreix clarament els interessos particulars del 
gremi de pàrquings i propietaris de pàrquings. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. Ha esgotat el temps. 
 
La consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Mi grupo se abstuvo en la Comisión y yo voy a hacer lo mismo, porque vemos 
aspectos positivos en esta modificación, cosas que están bien. La normativa es del 
1992 y había que actualizarla. No entendemos, tampoco, el tema de las plazas de 
aparcamiento en algunos casos, porque en la vivienda protegida se pasa a una plaza 
por cada cuatro viviendas, ¿y el resto de la gente dónde aparca si lo que queremos es 
quitar coches de la calle? Por lo menos mi grupo, y creo que ustedes también, 
queremos quitar coches de la calle. Construyamos muchas plazas de aparcamiento y 
que tengan recargas para los coches eléctricos, pero no los volvamos a poner en la 
calle. Porque la gente tiene coche, casi todo el mundo tiene coche, porque no se 
puede vivir sin coche, hoy en día, hay que salir al campo, hay que pasearse. No me 
digan ustedes, claro que sí, que por quitar plazas de aparcamiento no se puede poner 
una plaza de aparcamiento cada cuatro viviendas, dependerá del sitio y del lugar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, ha esgotat el temps. 
 
Té la paraula el conseller Roger Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Nosaltres no sabem si hi ha un canvi de paradigma, però apostaríem per un canvi de 
paradigma. En tot cas, sí que és cert que es pot viure sense cotxe, pot ser necessari 
per a algunes coses. I és clar que nosaltres apostem, i per això vam votar a favor, per 
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les polítiques de reducció. Un petit exemple concret és posar-nos a fer habitatge 
protegit per a determinats col·lectius, que sigui gent jove o gent gran que precisament 
no són els que solen utilitzar el cotxe, i veure quin model de ciutat volem fer. Preferim 
destinar els esforços i els recursos cap a unes altres polítiques de mobilitat, de 
transport públic de qualitat i un canvi digues-li de paradigma o de percepció, que no cal 
tenir un cotxe a cada casa. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el conseller Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
 
Des d’ERC entenem la filosofia d’aquesta proposta, perquè la intenció és anar reduint 
la presència del cotxe a la ciutat, però també és veritat que el que l’Administració està 
intentant és reduir les places de pàrquing a l’espai públic. No creiem que universalitzar 
aquesta norma sigui la mesura més adient per poder acabar amb el problema del 
cotxe. En aquest sentit, hi ha algunes zones de la ciutat que encara no tenen bon 
accés al transport públic. 
 
Per tant, nosaltres, seguint la posició que vam tenir a Casa Gran, farem una abstenció. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el conseller Joan Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres considerem que aquesta proposta és una mica, com ja s’ha dit, de traç 
gruixut. És a dir, voler limitar la construcció d’aparcaments no implica que hi hagi 
menys cotxes al carrer, vol dir que la gent no té on aparcar-los, quan el problema del 
vehicle privat a mitjà termini està bastant resolt en la mesura que es vagi electrificant el 
tema del vehicle privat i no generi tanta contaminació. Per tant, no estem davant una 
lluita contra els vehicles contaminants, sinó que estem davant una lluita contra el 
vehicle privat, perquè en la mesura que aquesta mesura que vostès porten ara sigui 
efectiva, quan això sigui efectiu de veritat, els cotxes ja seran elèctrics. 
 
Per tant, nosaltres no hi donem suport. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el Govern, el PSC. 
 
No és una proposta de govern? 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Sí, però hi ha posicionament de grup. 
 
Simplement per informar positivament la modificació proposada. I si se’m permet, un 
apunt. A nosaltres una de les coses que ens agrada força d’aquesta mesura és el fet 
de poder construir habitatge públic sense aparcament, perquè fins ara el codi tècnic 
obligava que tot l’habitatge havia de tenir aparcament, i una de les coses que no tenia 
sentit era fer apartaments per a gent gran amb aparcament, quan la majoria de gent 
gran no té cotxe. I poder fer habitatge dotacional per a gent gran sense aparcament 
crec que valdrà la pena aprofitar-ho per abaratir la construcció i construir més 
habitatge. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Diverses coses. 
 
El canvi de paradigma vol dir, per exemple, que Toyota està preocupada perquè els 
joves ja no volen cotxe. Segona: el 30% de la gent no té carnet de conduir. Tercera: en 
aquesta ciutat hi havia més pàrquings que cotxes. Quarta: només un 25% de la gent 
es mou amb cotxe, l’única manera de restringir el cotxe, perquè és el vehicle menys 
eficaç en ocupar superfície i, per tant, generar congestió és el cotxe, per això volem 
reduir. I és en aquest escenari que plantegem aquestes propostes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Avui clava el temps. Perfecte. 
 
Li queda temps al conseller Bujons, que li queden 20 segons. No els utilitza. A ERC, el 
conseller Cuscó, 10 segons. Al PDeCAT-Unió-Demòcrates li queden 20 segons. 
Tampoc. Al PSC li queden 20 segons. Tampoc. 
 
Doncs passaríem al proper punt, el C.1.2, que és informar de la proposta d’assignar la 
denominació del carrer Encants Vells al carrer situat al lateral dels Jardins del Bosquet 
dels Encants, entre el carrer de Castillejos i l’avinguda Meridiana, i elevar-la a la 
Ponència del Nomenclàtor per a la seva aprovació. 
 
El següent punt és informar de la proposta d’assignar la denominació de Jardinets 
Montserrat Figueras a l’interior d’illa amb accés pel carrer Còrsega, 195, delimitat pels 
carrers de Casanova, Villarroel i Paris, i elevar-la també a la Ponència de Nomenclàtor 
per a la seva aprovació. 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

30 
 

 
El següent punt és informar de la proposta d’assignar la denominació de passatge 
Carme Aymerich al passatge situat a la part posterior del Mercat del Ninot amb accés 
pels carrers de Casanova i Villarroel, i elevar-la també a la Ponència de Nomenclàtor 
per a la seva aprovació. 
 
I finalment, la proposta d’assignar la denominació de Jardins d’Assumpció Català a 
l’interior d’illa amb accés pel carrer Comte Borrell, 305, delimitat pels carrers de 
Londres, Viladomat i París, i elevar-la també a la Ponència de Nomenclàtor. 
 
Com ja s’havia dit, en aquests punts hi ha hagut unanimitat per part de tots els grups. 
 
Passaríem, doncs, a la part d’impuls i control amb les proposicions i declaracions de 
grup. 
 
La primera la presenta el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates. Té la paraula 
el seu portaveu, el Sr. Joan Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres avui portem una proposició que es refereix a la Zona 11, que és l’àrea 
creativa de la Dreta de l’Eixample, que va néixer el juliol del 2014 fruit d’una mesura de 
govern però, al mateix temps, aquesta mesura era fruit d’una realitat que ja s’estava 
donant d’una sèrie d’agents, de veïns i d’agents culturals, creatius i educatius que 
estan ubicats en aquest àmbit, que és el que va entre passeig de Gràcia, passeig de 
Sant Joan, Gran Via i la ronda, a la part baixa de la Dreta de l’Eixample, que s’havien 
posat a treballar en xarxa per dinamitzar aquell àmbit i per fer un barri amb una 
identitat, més cohesionat i que creixés amb un creixement econòmic de valor afegit. 
 
En aquell moment, el Districte es va implicar en aquell projecte, que, com dèiem, havia 
sortit de baix cap a dalt, es va prendre la iniciativa des de l’Oficina de Promoció 
Econòmica de fer d’oficina tècnica del mateix projecte, es va fer una pàgina web, 
etcètera. I ara ens trobem que, dos anys després, això està una mica aturat i ens 
agradaria que el Govern s’impliqués una mica més fent costat a aquests veïns, a 
aquests agents de la zona, per rellançar-ho una mica. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula, pel PP, el conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
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La Zona 11 és un bon projecte que va sortir de la legislatura passada. Va ser un bon 
projecte, amb el suport de l’Oficina Econòmica, i no acabem d’entendre què passa, 
perquè em sembla que l’octubre del 2016 algun grup ja va presentar una proposició 
respecte d’això, i la reacció del Govern en aquell moment em va semblar bastant 
freda, que no volien implicar-se en aquest projecte. 
 
Ara el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates porta aquesta proposició d’aquest pol de 
cultura creativa, tecnològica, cultural i de formació, que és positiu per al districte i 
especialment per a la part del barri que abans ja s’ha esmentat. Torno a dir que hi 
donarem suport i m’agradaria conèixer quin és el posicionament efectiu del Govern, 
què farà. L’altra vegada va dir bones paraules però no el vaig veure gaire entusiasmat 
amb el tema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Pel Grup de Cs. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también vamos a apoyar esta iniciativa, porque creemos que es importante 
revitalizar esa zona. Es una iniciativa donde hay trabajo, desarrollo de proyectos de 
empresas, y las personas del barrio quieren revitalizar el barrio y nosotros, por 
supuesto, vamos a apoyar la iniciativa. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula, per la CUP, la consellera Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Hola, bona tarda. 
 
Nosaltres ho vam comentar quan ERC va presentar la proposició respecte al mateix 
tema, pensem que aquest esforç de revitalització econòmica i cultural, si no hi ha unes 
alertes molt clares que es tenen en compte i no es posen unes mesures per evitar-les, 
al final és un pretext que introdueix certs canvis, i aquests canvis acaben produint una 
elitització que al final el que fa és expulsar les veïnes d’aquest barri. 
 
El foment de la cultura porta implícita l’atracció turística, i el turisme és la punta de 
llança de la gentrificació. Veiem que es fan polítiques públiques per posar en valor el 
potencial creatiu d’aquesta zona però que, a la vegada, no estan acompanyades 
d’unes mesures que previnguin la turistificació de la zona, i això fa que aquesta zona 
s’acabi convertint en un altre dels molts aparadors que ara mateix hi ha a la ciutat de 
Barcelona. 
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No estem en contra de la cultura, evidentment, ni estem en contra de revitalitzar el 
barris, però sí que pensem que és imprescindible tenir en compte les conseqüències 
d’aquestes mesures que es promouen. Per això hi votarem en contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula, per ERC, la consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des d’ERC votarem favorablement aquesta proposició. De fet, el nostre grup va 
presentar al Plenari d’octubre del 2016 una proposició on demanàvem que es 
reprengués el projecte de la Zona 11 per consolidar-la com un espai amb identitat 
pròpia. Tot i que es va aprovar la proposició amb els vots de tots els partits, exceptuant 
una abstenció, no ha prosperat. 
 
La Zona 11 es va crear el 2014 amb l’objectiu de promocionar la creativitat, generar 
creixement econòmic, dinamitzar la zona, fer arribar la cultura al veïnat i posar en valor 
el patrimoni artístic del barri. Des d’aleshores, la zona ha crescut amb l’obertura de 
negocis relacionats amb el món de la cultura, la creativitat, la tecnologia i la formació, 
donant encara més valor al projecte. Si a això hi sumem la proximitat amb l’Auditori, el 
Teatre Nacional de Catalunya i la plaça de toros Monumental —en cas que algun dia 
es convertís en equipament cultural—, es podria arribar a consolidar com un focus 
creatiu i cultural molt potent. A més, insistim en la necessitat d’un equipament cultural 
públic on la gent sense recursos per poder tenir el seu propi local pogués fer les seves 
exposicions, assajos o qualsevol altra activitat. 
 
Ara que molts dels comerços tèxtils de la zona han tancat deixant buits molts locals, 
pensem que caldria fer una inversió en matèria de cultura, sovint la gran oblidada a la 
ciutat. Estem segurs que els veïns prefereixen això abans que més negocis relacionats 
amb l’hostaleria. Per tant, creiem totalment necessari que es doni continuïtat al 
projecte i que el Govern el doti dels recursos necessaris perquè el barri es pugui 
beneficiar del nou caire que està agafant la zona i potenciar les oportunitats que 
ofereix. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té ara la paraula el PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
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Moltes gràcies, presidenta. 
 
Molt ràpid. Hi va haver una època en què estava de moda fer un vot de sí crític. En 
aquest cas, el Grup del PSC farà una abstenció positiva, i m’agradaria defensar per 
què. 
 
Les aliances i els partenariats sempre són cosa de dos. Jo crec que ara mateix des del 
Grup del PSC no estem en condicions de garantir l’altra part, la part privada, quin 
desenvolupament del projecte de la Zona 11 vol fer la part privada en els propers 
mesos. 
 
En aquest sentit, sí que voldria destacar tres idees clau. És un projecte compartit, és 
un projecte que des del seu origen el 2014, estant nosaltres a l’oposició, vam exigir a 
l’anterior govern tirar endavant una política de promoció econòmica de proximitat. És 
cert, i hi estaran d’acord, que és un projecte complex, un projecte que implica 
economia social, teixit comercial, entorn tecnològic d’alt valor afegit, economia cultural, 
i possiblement el problema de fons no és qui es fa càrrec de l’oficina tècnica, el 
problema de fons segurament és més de reflexió i redisseny, i si realment ha de ser un 
programa publicoprivat o si en un futur no gaire llunyà pot ser una promoció pública 
directament. No tirar la tovallola, en aquest sentit. 
 
Però ara estem en una situació en què cal entendre aquesta abstenció com una 
voluntat de fer avançar el projecte, però segurament no en els termes tan continuistes 
com diu la proposició. I quan tinguem aquest nou plantejament ja el posarem damunt 
la taula i segurament en podrem parlar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Té la paraula BC. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
D’entrada, volia dir que aquesta proposició va molt en la línia del que el Govern del 
Districte hem estat fent aquests dos últims anys, que és mantenir aquesta voluntat 
política de preservar aquest projecte, que evidentment des del primer dia nosaltres 
compartíem. 
 
Les primeres reunions que vam fer amb la gent que conforma la Zona 11 van ser, 
sobretot, en el moment en què es va acabar l’any primer d’acompanyament. En aquell 
moment vam dir: «Com seguim?», els vam plantejar quines possibilitats teníem i ells 
ens van dir: «Vegem com ho reformulem.» Ens hem anat trobant periòdicament, 
sobretot quan hem muntat les jornades d’economia solidària, que és el projecte que 
més estem mantenint. 
 
I malgrat tot això, haurem de fer una abstenció, perquè tot i que la voluntat política 
continua estant intacta, el que sempre ens han demanat les entitats és que respectem 
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el seu ritme. Ara com ara, la seva organització pot assumir l’organització d’aquestes 
jornades d’economia solidària, però no poden arribar a fer més activitats. Des d’aquest 
punt de vista, el Govern els hem fet saber que estem a la seva disposició, sigui com a 
oficina tècnica o per a qualsevol necessitat que tinguin ells com a entitats, però creiem 
que el més adient és respectar el ritme, poder-los anar acompanyant i donar-los 
suport. I és una cosa que ja estem fent. Per tant, nosaltres ens abstindrem. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Corbella. 
 
Ara té la paraula el grup proposant. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Jo voldria agrair els vots als grups que han donat suport a la proposta. No acabo 
d’entendre aquestes abstencions per part del Govern perquè, si tant hi creuen, no 
costa res votar-hi a favor i fer el que diuen que creuen. Perquè si dius que creus una 
cosa i en fas una altra, potser hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. 
 
Consellera Corbella, vostè diu que ells no poden. Doncs és una mica al que els estem 
instant, on no puguin arribar ells, arribin vostès, que vostès sí que poden: tenen una 
oficina de promoció econòmica, tenen uns serveis tècnics al Districte, tenen recursos 
econòmics, tenen recursos materials que poden posar a disposició dels integrants de 
la Zona 11, del grup impulsor que hi havia creat, perquè puguin fer-ho. Perquè, al final, 
si ens creiem el paper del Districte com a administració pública més propera al territori, 
més propera al ciutadà, crec que és important que el Districte prengui una iniciativa. El 
conseller Riera deia: «Potser l’hem de reformular», doncs repensi-ho, igual que ho 
vam pensar nosaltres en el seu moment, si s’ha d’actualitzar, s’actualitza. Però fem 
alguna cosa per evitar que al final la Dreta de l’Eixample aparegui sempre als diaris 
com un niu d’apartaments turístics. 
 
A la Dreta de l’Eixample i a l’àmbit de la Zona 11 tenim aquest espai d’economia 
social. Pot semblar una anècdota, però l’Abacus es va situar allà fa molts anys i 
darrere d’això va venir el Grup ECOS, hi ha 40 fundacions, 200 associacions en 
aquest àmbit. És un espai de creació, hi ha el MOB, els Makers Of Barcelona, al carrer 
Bailèn; hi ha quatre grans centres formatius de diversos àmbits, hi ha Eòlia, hi ha 
ESERP, són més de 2.500 estudiants que s’estan formant en aquest àmbit concret, 
per tant, és un espai de formació; és un espai de cultura pel patrimoni que té, i no 
només urbanístic sinó també arquitectònic, la vinculació amb la maçoneria, amb la 
Biblioteca Arús, hi ha tota la zona del passeig de Sant Joan dedicada al còmic, 
etcètera. 
 
Per tant, com a administració pública que gestiona un territori, tenen allà un diamant 
en brut. Si la gent que hi està implicada no pot, que s’entén perfectament perquè ja 
tenen prou feina per tirar endavant, el que els venim a demanar els grups que donem 
suport a la proposició, i com va fer ERC en el seu moment, és que vostès facin de 
crossa i posin els recursos que tenen com a administració al servei d’aquesta gent que 
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estan intentant tirar el seu negoci endavant, les seves activitats, les seves escoles, i 
que a més a més, en un moment determinat de la història van manifestar una voluntat 
de treballar junts pel barri, amb un plantejament que és cert que és complex, perquè 
és diferent, que no és el del típic eix comercial, que no és el de la típica associació de 
veïns —i no dic «típic» despectivament—, sinó que es va fer amb la voluntat de «Fem 
una cosa nova perquè volem fer-ho de zero i repensem-ho des de zero.» Per tant, tot 
el que es fa que s’escapa del que és estàndard, té certes dificultats i és normal que les 
tingui. Per això els demanem que el paper del Districte sigui més proactiu en aquest 
sentit. 
 
Res més. Ens agradaria que a més d’haver mantingut les jornades d’economia social, 
projectes com el 15x2. en què es donaven oportunitats de posar a treballar, per 
exemple, joves amb bons perfils acadèmics procedents de molts àmbits diversos, 
enginyers, biòlegs, etcètera, amb projectes concrets, també s’haguessin continuat. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha exhaurit el temps. 
 
Li queda temps al PP. Li queda un minut. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Torno a insistir-hi, no ho veia clar abans i ho torno a no veure clar ara. No ho entenc. 
No sé què passa però no ho entenc. No és raonable aquesta abstenció si el projecte 
és tan bo, tan interessant, tan expansiu. No entenc la seva abstenció. Segueixo 
pensant que hi ha alguna cosa darrere que a vostès no els agrada, no sé què és. No 
em quadra aquest suport, vostè diu: «Respectem el ritme de l’associació», escolti, 
contrasta moltíssim amb el suport desvivido que vostès donen a determinades 
associacions de veïns i als seus projectes, que em sembla molt bé, però no entenc 
aquesta mala comparació entre uns i altres. Precisament, si és veritat això que vostè 
diu, que diu que l’associació no pot fer més activitats per la seva limitació i vostè 
considera que el projecte és positiu per al districte de l’Eixample, el que ha de fer vostè 
és donar suport, en la mesura de les seves possibilitats, perquè aquest projecte es 
consolidi. No entenc la seva abstenció en aquest tema, francament. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Se li ha acabat el temps. 
 
Consellera Jiménez de Parga, li queda 1 minut i mig. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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Yo no acabo de entender nada, tampoco. Esta proposición creo que ya la debatimos 
hace un tiempo, y creo que salió aprobada. Se supone que las proposiciones que se 
aprueban se tienen que llevar a cabo, digo yo. Se acepta, pero no hacen nada, eso ha 
pasado con un montón de ellas, que nos las aceptan, pero es igual. Se vuelve a sacar 
y ahora se cambia el voto. Yo, realmente, no lo puedo entender, hay cosas que me 
desbordan. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
La consellera Serra, 45 segons. No els vol utilitzar. Consellera Rafí, li queden 30 
segons. Tampoc. 
 
Al conseller Riera li queden 10 segons. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
La coherència política es demostra dient el que penses i fent el que dius. I ara mateix 
estem en la reformulació, i jo insisteixo que segurament quan reactivem això ens 
posarem d’acord. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, han passat. 10 segons passen volant. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula la consellera Corbella, que li queden 45 segons. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Molt breument. 
 
D’entrada, el projecte el que recollia, i el compromís que vostès van prendre en aquell 
moment, era que els fèiem un acompanyament durant un temps determinat i després 
se suposava que agafaven autonomia i el projecte el feien volar ells mateixos, que té 
molt de sentit. Nosaltres vam seguir fent això durant aquest temps determinat, i 
després vam dir: Com ho replantegem? I aquí s’ha quedat en l’impàs. 
 
La nostra abstenció, que per aquí deien: «No s’entén que ara facin una abstenció», 
respon a aquesta demanda de respecte que ens han fet les entitats. No podem dir sí i 
pressionar-los, seria una bogeria i un contrasentit. 
 
Per últim, Sr. Zayas, no hay gato encerrado. No sé quines cabòries s’ha fet, però aquí 
no amaguem res. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
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Moltes gràcies, consellera. 
 
La proposta que presenta el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates queda aprovada amb 
els vots a favor del PP, de Cs, d’ERC, naturalment del partit proposant; les 
abstencions de BC i el PSC, i el vot en contra de la CUP. 
 
Passaríem a la següent proposició, que la presenta BC. Té la paraula el conseller 
Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Davant el tema dels problemes d’habitatge que hi ha, Barcelona és una ciutat que té 
un dels percentatges més elevats de tot l’Estat en habitatge de lloguer, i davant els 
problemes que sorgeixen, és un dels llocs on aquest tema es pateix més. A Barcelona 
s’estan produint moltes compres de finques senceres, amb ànim especulatiu. La 
pujada indiscriminada dels preus del lloguer està entre el 8 i el 18%, i aquesta pujada 
no es limita a Barcelona sinó també a altres ajuntaments de la regió metropolitana. 
 
Malgrat aquests esforços que es fan, constatem que les competències municipals són 
molt limitades, calen respostes normatives i pressupostàries tant per part de la 
Generalitat de Catalunya com de l’Estat espanyol; atès que en la modificació de la Llei 
d’arrendaments estatals el Govern va escurçar la durada dels contractes de lloguer de 
5 a 3, i des que es va aprovar, sumant-hi els tres anys, ara ens estan sortint els 
problemes, per tant, és a causa d’aquesta llei que vostès van imposar; atès que és 
evident que cal modificar aquesta llei d’arrendaments urbans, és urgentíssim; atès que 
la Generalitat acaba de presentar un indicador com a índex de referència de preus, i 
que la Generalitat té previst presentar una nova llei catalana d’arrendaments a partir 
de setembre, si és que el procés ens deixa; atès que moltes ciutats del nostre entorn 
disposen d’una legislació que permet resoldre el problema. 
 
Instem el Govern de l’Estat a derogar les modificacions de la Llei d’arrendaments del 
2013, que són clarament restrictives. Instem el Govern de l’Estat a limitar les pujades 
de preu entre contracte i contracte de lloguer, d’acord amb els preus de referència. 
Instem el Govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d’inversió o 
SOCIMI (societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària) que es dediquen a 
promoció de lloguer assequible. Instem el Govern de la Generalitat a introduir preus de 
referència en la futura llei d’arrendaments urbans catalana. Instem la Generalitat que 
faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus dels lloguers. Instem 
la Generalitat que l’esforç de les famílies per pagar el lloguer s’inclogui com a indicador 
indispensable vinculat a l’índex. 
 
És per tot això que presentem aquesta proposta. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Té la paraula, pel PP, el conseller Óscar Zayas. 
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Hem tingut coneixement d’aquesta proposició que anava com una altra declaració 
institucional cinc minuts abans de començar aquest Plenari. Per tant, evidentment, puc 
parlar del que conec i del que no, no en parlaré. 
 
Primer, l’autocrítica. He de tornar a parlar del PEUAT, malgrat que és un tema que no 
es menciona aquí. Miri, vostès van vincular inicialment el tema de la pujada de preus... 
el tema de la pujada de preus ara pel que s’ha manifestat darrerament amb unes 
actuacions de fons voltor que han comprat pisos, han tret gent fora, és evident, però el 
tema de la pujada de preus ja ve de fa dos anys. Un dels problemes que vostès volien 
solucionar amb el PEUAT era aquest, per tant, és evident que no ho han aconseguit. 
Per tant, jo el que també demanaria és quina autocrítica fa el Govern d’aquesta 
voluntat que tenien de posar fi a la pujada de preus dels habitatges de lloguer i que no 
s’ha aconseguit mitjançant el PEUAT. Ja sé que la memòria és fràgil, però una de les 
mesures va ser aquesta, una de les mesures estrella. 
 
Ara es manifesta el tema dels arrendaments urbans perquè la modificació va ser del 
2014, i ara acaben els tres anys. Vostè creu que el problema és de tres a cinc anys? 
Vostè creu que realment aquest és el problema? D’aquí dos anys, si estiguéssim amb 
l’antiga LAU, no tindríem el mateix problema, en lloc del 2016 al 2019? El tema pot 
agradar més o menys, però el problema no és el tema dels tres anys o dels cinc anys. 
S’ha manifestat ara perquè ara es comencen a manifestar contractes que es van fer 
amb la reforma de la LAU. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha esgotat el temps. S’ha passat 4 segons. 
 
M’hauria de dir, si us plau, el sentit del seu vot. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No hi donarem suport. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Té la paraula Cs. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo no salgo de mi asombro, tampoco. Primero era una declaración institucional, ahora 
en el último segundo lo han convertido en proposición. En todo caso, los argumentos 
son los mismos. 
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De entrada, este no es el sitio para hacer esto. Nosotros somos un distrito de una 
ciudad. ¿Nosotros tenemos que instar al Gobierno? No, señor. Inste usted a su grupo 
parlamentario en Madrid, que lo tienen en el Congreso de los Diputados, a que 
presente la reforma de la LAU. Insten ustedes a sus diputados en el Parlament de 
Cataluña para que hagan las reformas necesarias. Pero es que un pleno de distrito no 
es eso. Y vuelvo a repetir el argumento anterior: han gobernado, su socio de gobierno 
y ustedes en cierta medida, durante 32 años y no han construido vivienda social. 
 
Cs está defendiendo el tema de la falta de vivienda social desde el primer día. Puedo 
estar de acuerdo en todo, pero es que este no es el lugar ni la manera. Tienen ustedes 
que instar a su grupo parlamentario en Madrid, que es muy nutrido, y al de aquí a que 
hagan las reformas pertinentes. 
 
Me abstengo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Per la CUP, consellera Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Vull aclarir que les declaracions institucionals, quan no reben prou suport, es passen a 
proposició i és per això que hi ha hagut aquest canvi. A vegades es diuen coses, i 
perquè el públic també ho sàpiga. 
 
Celebrem que s’hagi canviat el redactat en aquesta proposició. Pensem que el text 
inicial desprenia un excés de triomfalisme i potser li faltava certa autocrítica respecte a 
les mesures que es podien fer des del Govern per millorar les condicions en qüestió 
d’habitatge. I en aquest sentit, teníem algunes propostes que creiem que podíem 
compartir. 
 
D’una banda, millorar els serveis que intervenen en els casos de pèrdua d’habitatge. 
Ahir mateix la PAH denunciava que no es pot donar resposta a tots els casos i que, de 
fet, arran d’això s’havia ocupat el bloc d’Aragó, 477. Hi ha el cas de Roger de Flor, que 
després podrem escoltar, i a veure què passa amb aquesta gent. 
 
En reiterades ocasions s’ha demostrat que els desnonaments s’aturen a través de la 
mobilització popular. Aquí l’Ajuntament té moltíssimes eines, sobretot pel que fa a 
campanya comunicativa, per afavorir aquesta mobilització. Creiem que això també es 
podria explotar. 
 
Respecte al cens d’habitatges buits, s’ha d’acabar i s’ha de publicar. Evitem que hi 
hagi habitatges buits amb els quals es pugui especular i promoguem que aquests 
habitatges puguin ocupar-se, amb k o amb c, però que pugin ser espais on la gent 
estigui vivint. 
 
Respecte a l’increment de parc públic, a nosaltres ens preocupava la ubicació que 
poguessin tenir, perquè entenem que aquesta construcció es pot fer en solars que ara 
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mateix estan tenint una funció social molt important i potser era millor, primer, ocupar 
tots aquests que estan buits i que són de grans tenidors, i després, creiem que 
sobretot cal incidir en mesures contra empreses que vulneren el dret a l’habitatge, com 
els macarres de Desokupa... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Serra, ha exhaurit el seu temps. 2 minuts i també 4 segons més del temps. 
 
El sentit del seu vot, si us plau? 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Ens abstindrem. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Té la paraula ERC, el conseller Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM):  
 
Gràcies. 
 
Des d’ERC també ens abstindrem. D’una banda, compartim una part de la proposició, 
però per altra banda, vam plantejar una sèrie d’esmenes en la línia de complementar-
la amb altres aspectes, per exemple, considerem que en la part d’anàlisi s’obviava, per 
exemple, l’etapa en què durant dècades les polítiques d’habitatge havien estat en 
mans d’ICV-EUiA, i aquestes polítiques van consistir a fer una venda temporal de sòl i 
a no augmentar el parc públic de lloguer. Això també ha fet que s’hagin hipotecat molts 
dels terrenys que hi havia disponibles en les últimes dècades a la ciutat de Barcelona i, 
per tant, això ha fet que no hi hagi suficient parc públic de lloguer, i això s’havia de 
tenir en compte per conèixer exactament en quin moment estem. Encara avui, de fet, 
dels habitatges que es construeixen en sòl públic, un 20% no són destinats a 
augmentar el parc públic de lloguer. 
 
Nosaltres també instàvem a presentar el cens d’habitatges buits, que de fet fa molt de 
temps que demanem, ho demanàvem en tres mesos però fa molts mesos que ho 
estem demanant. Instàvem també a definir quines àrees de tempteig i retracte per a 
edificis sencers i solars es definiran en el districte de l’Eixample. 
 
I també vull recordar que des d’ERC vam demanar que es destinés un 25% del Pla 
d’inversions a habitatge, i que bona part del superàvit també anés a habitatge. De fet, 
dels 8.000 habitatges que abans ha comentat el Sr. Magrinyà, es calcula que estaran 
tots construïts el 2025 i la majoria, no ens enganyem, no seran al districte de 
l’Eixample. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula, pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres, pel que fa a aquesta proposició, és cert que ens podríem plantejar una 
abstenció, però hi votarem en contra. I els diré per què. 
 
És perquè ja estem bastant cansats de gesticulacions estèrils i d’utilització d’un 
problema, com és el de l’habitatge, com les que fan vostès. Vostès van arribar al 
govern fa dos anys dient que estàvem en una situació d’emergència habitacional, i era 
cert. I pretenen mantenir el mateix discurs amb un lleuger matís, amb una lleugera 
diferència, i és que si vostès agafen aquesta proposició hi ha un punt, els vaig llegint: 
«Instar el Govern de l’Estat, instar el Govern de l’Estat, instar el Govern de l’Estat, 
instar el Govern de la Generalitat, instar la Generalitat, instar la Generalitat.» I vostès? 
Vostès què fan? Perquè tenen les eines, i jo avui em puc permetre votar en contra des 
de la tranquil·litat que els vam votar a favor el Pla d’habitatge. Però és que, escolti, 
posin-se a treballar, també. 
 
Quan nosaltres governàvem, vostès... fem un repàs de tuits, ho he hagut de fer 
ràpidament perquè, com dèiem, això ha sigut així, plis-plas. Janet Sanz: «A Barcelona 
cada dia hi ha 22 desnonaments, els veïns necessiten habitatge social ja.» 
L’alcaldessa Colau: «Increïble que l’Ajuntament digui que els bancs col·laboren en el 
tema de l’habitatge. Com es nota que no es passen per les reunions de la PAH.» 
L’alcaldessa Colau, també: «Vives, de CiU, enumera augment d’ajuts a l’habitatge. És 
cert, han augmentat, però és insuficient, cal afrontar les causes.» La regidora Gala Pin: 
«La Barcelona de les persones? Avui un desnonament d’una mare amb cinc fills.» 
 
Escolti, posin-se a treballar. Tenen les eines, no estem d’acord en aquesta constant 
apel·lació a tirar pilotes fora en temes que són de responsabilitat seva. Tenen el suport 
al Pla d’habitatge. Tenen eines, mirin què està passant a Badalona amb aquestes lleis 
que vostè diu que la Generalitat no ha aprovat, que sí que ha aprovat, mirin com estan 
baixant allà els desnonaments, allà s’estan fent les coses bé amb un govern de la 
CUP. Per tant, prou excuses, ja. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
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Des del Grup del PSC votarem favorablement a la proposició presentada per BC. 
Nosaltres també estem molt compromesos amb l’habitatge, perquè aquest govern ja té 
un pla d’habitatge en marxa que ha accelerat tant la inversió com les actuacions del 
mandat anterior en matèria d’habitatge. 
 
I en el cas de l’Eixample, perquè tenim l’anhel, i jo espero que hi puguem arribar, que 
acabarem el mandat amb tres promocions d’habitatge públic, la d’Alí Bei i les dues de 
Germanetes. Esperem arribar a final de mandat amb algunes planificacions de futur ja 
fetes a partir de la suspensió de llicències que vam fer dels solars qualificats 
d’equipaments. 
 
La proposició què ve a dir? És un crit perquè les altres administracions ens diguin que 
no estem sols. Bàsicament és això. Nosaltres estem impulsant un munt d’actuacions. 
De fet, la declaració institucional anterior que havia tramitat BC ja afegia dues pàgines 
de mesures fetes des d’aquest Ajuntament, que ara no detallaré perquè segur que no 
tinc temps. Però sí que és cert que són moltes les actuacions en marxa. Jo no recordo 
un mandat on puguem acabar, a l’Eixample, amb tres promocions d’habitatge 
dotacional fetes. Alguna vegada n’havíem fet una o dues, però tres en un sol mandat 
no ho havia vist mai. I crec que ho veurem el 2019. 
 
I per acabar, parlar d’habitatge i assimilar-ho a gesticulacions estèrils, jo per 
gesticulacions estèrils se m’ocorren moltes altres coses que impulsen des del seu 
partit i des del Govern de la Generalitat. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Té la paraula el conseller Magrinyà. Li queden dos minuts. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hem tret aquest tema, nosaltres estem fent tota la feina que podem. En 
aquest sentit, el cens està a punt de sortir, cosa que no s’havia fet mai, per tant, estem 
fent feina. 
 
A nosaltres ens preocupa que el públic... aquí ve públic nou avui per aquest problema 
que és gravíssim, hi ha molta gent en situació gravíssima, i a mi les paraules de la 
Paloma em preocupen, o del Sr. Zayas. Sembla que no els afecti el problema 
d’aquesta gent. I vostès al Govern de l’Estat estan negant qualsevol... com l’altre dia 
es va veure. Perdoni, tenim l’oportunitat que a la Generalitat introduïm el tema de 
l’indicador de preus, podem avançar en aquesta línia. Comencem-nos a posar d’acord 
en aquesta línia i comencem a treballar. Vostès podrien tenir més incidència. Per 
exemple, vostès des de la Generalitat tenen accés a pisos pel tema de retracte, 500 
pisos, després els subhasten, i a què els dediquen? A què dediquen els diners que 
recullen d’aquestes subhastes? Vostès no recullen pisos per a la gent, i això ho 
podrien fer des de la Generalitat. 
 
És per això que fem aquesta proposta. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Hi hauria un segon torn. El PP ha esgotat el temps. Al Grup de Cs li queda un minut. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
No me parece serio, la verdad, que me diga que yo no estoy concienciada con el tema 
de la vivienda y mi grupo tampoco. No es cierto. Estamos súper concienciados. Yo, en 
el tema de la vivienda, sería totalmente drástica. Lo único que digo es que este no es 
el lugar. Yo también podría haber presentado esta misma propuesta, pero tengo un 
grupo parlamentario en Madrid, lo lógico es que se lo diga a ellos y que ellos 
presenten la reforma. Pues lo mismo les digo a ustedes, presenten la reforma en el 
sitio adecuado. Este no es el sitio, aquí no podemos hacer nada. No me parece serio, 
simplemente. Ustedes tienen un grupo muy grande, sumado con los socialistas, si 
piden la reforma y pactan con otros grupos la sacarán adelante. Y lo mismo en el otro 
sitio. Lo que no me parece serio es que esto es para quedar bien. Todos sabemos 
quedar bien, pero no es serio. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
La CUP ha esgotat el temps. A ERC li queden 10 segons. No en farà ús. Al conseller 
Rodríguez li queden 5 segons. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Simplement vull dir que no em sembla de rebut que vostè digui que nosaltres som 
insensibles als problemes d’aquesta gent, quan el que estem dient és que no es faci 
demagògia. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
I ara ve el más difícil todavía. Conseller Riera, li queda un segon i mig. 
 
Doncs la proposició que ha presentat BC queda rebutjada amb els vots en contra del 
PP i el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates; les abstencions de Cs, la CUP i ERC; i el 
vot favorable de BC i el PSC. 
 
Passaríem a la propera proposició, que la presenta el Grup d’ERC. Després de la 
intervenció del conseller Cuscó hi ha una paraula demanada del Sr. Joan Múrria. 
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM):  
 
Gràcies, presidenta. 
 
Ja fa més d’un any i mig que vam celebrar un plenari extraordinari de districte per 
aprovar definitivament el que coneixem com el Pla especial urbanístic de protecció de 
qualitat urbana, que protegia els anomenats establiments emblemàtics. 
 
Per «establiments emblemàtics» entenem, des d’ERC, que són aquells establiments 
comercials fortament arrelats al teixit de la ciutat, posseïdors d’un interès remarcable 
en l’àmbit patrimonial, històric, artístic i/o paisatgístic, que han quedat lliures de 
modificacions substancials o d’afegits que els hagin desfigurat com per tenir un valor 
que entenem que és d’interès general per a la seva preservació. 
 
El resultat d’aquest pla va ser la catalogació de 211 establiments emblemàtics de tota 
la ciutat, 71 a l’Eixample, en tres categories de protecció en funció de l’interès 
arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments.  
 
El Pla, a més, preveia, entre altres, bonificacions fiscals i ajuts en matèria econòmica 
dels establiments emblemàtics. En aquests ajuts també s’esmenta posar en marxa un 
tram de subvenció per motius exclusius d’interès arquitectònic, que és la primera part 
de la nostra proposició. Una de les raons per les quals tanquen o poden tancar 
aquests establiments és perquè es van deteriorant amb el pas dels anys. De fet, ara, 
en principi intervindrà el Joan Múrria del Colmado Múrria, el que passa és que no el 
veig entre el públic, potser ha hagut de marxar, però en qualsevol cas aquest és un 
cas. També tenim el cas, per exemple, aquí molt a prop, del Forn Serret, que és un 
forn de dues persones joves que estan tirant endavant el forn i que s’està deteriorant 
amb el pas dels anys. 
 
Els grups polítics vam coincidir en el fet que els darrers anys hem pogut veure com 
molts establiments emblemàtics cessaven aquesta activitat i, a part de la conservació 
de l’establiment, també calien mesures inventives per impulsar aquesta protecció. 
 
Per altra banda, en la proposició instàvem a definir un programa d’accions de suport 
en el marc de les competències en matèria de cultura i comerç del catàleg —aquesta 
mesura també està inclosa en el catàleg—, incloent la catalogació i promoció dels 
establiments com a punts d’interès cultural. És a dir, no només que estiguin en aquest 
catàleg. I també plantegem que hi hagi una senyalització, o l’elaboració d’una ruta i 
una guia específica, que des de l’Ajuntament ajudi a promocionar aquests establiments 
perquè puguin fer viable el seu negoci i no tanquin. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Pel PP té la paraula el Sr. Alejandro Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
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Gràcies, senyora presidenta. 
 
Estamos básicamente de acuerdo con el redactado de la proposición. Como saben 
ustedes, los comercios emblemáticos son una de las señas de identidad de esta 
ciudad y por eso pensamos que hay que protegerlos, aparte de que suponen un valor 
intangible e incalculable, que forma parte del ADN de esta ciudad. Cualquier iniciativa 
en defensa de este sector será bienvenida por nuestra parte. 
 
No hemos visto, en los últimos años, que des del Ayuntamiento hagan lo suficiente por 
apoyar la supervivencia de estos comercios. De hecho, en los últimos meses han 
tenido que cerrar bastantes de ellos. Quisiéramos, también, desde nuestro grupo, la 
implicación de la Generalitat, ya que es de su competencia la protección del 
patrimonio. 
 
Por otro lado, exhortar al Ayuntamiento a promocionar entre los barceloneses y los no 
barceloneses la afluencia a estos establecimientos. Votaremos a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Pel Grup de Cs. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Muchas gracias. 
 
Nosotros también apoyaremos la proposición de ERC sin fisuras, porque nos parece 
que es una obligación por parte de todos proteger el patrimonio arquitectónico y 
cultural de una ciudad para que una ciudad tenga un sello propio y una personalidad 
propia; si no, eso se termina. 
 
Por supuesto, la vamos a apoyar y vemos bien que se elabore una guía donde figuren, 
para que cuando lleguen los turistas, lo puedan ver. La proposición en sí nos parece 
bien. La vamos a apoyar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula, pel Grup de la CUP, la consellera Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Ens semblen interessants aquestes mesures, però pensem que no haurien de ser 
només per a aquells establiments amb caràcter arquitectònic particular, sinó també per 
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activitat, l’activitat que desenvolupen que confereix una identitat o un interès a aquell 
establiment. 
 
Pensem que protegir-los també implica aplicar garanties perquè puguin sobreviure. A 
vegades, aquests establiments són reductes gals entremig d’un munt d’empreses que 
han comprat els altres locals i que els han transformat. Per tant, cal aplicar també 
mesures per evitar que aquestes multinacionals converteixin els locals de tota la vida 
en qualsevol establiment de cadena. 
 
Creiem que la mesura per si sola és insuficient, hauria d’actuar d’una forma més 
transversal i, a més a més, en el cas de l’oferta de subvencions, creiem que haurien 
d’anar lligades a una garantia d’unes condicions laborals dignes per a les treballadores 
de l’establiment. 
 
Llavors ens hi abstindrem. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Serra. 
 
Pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, té la paraula la consellera Pallejà. 
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Hi votarem a favor perquè creiem que són mesures molt necessàries, però vull fer una 
sèrie de reflexions. Vull comentar una part del document recent de la mesura de 
govern d’estratègia de reforç i protecció de comerç a Barcelona 2017-2019. En el 
capítol segon, que es titula «Comerç de proximitat, model a preservar i a enfortir», i en 
el seu punt setè, que fa referència al comerç emblemàtic, diu, simplificant: 
«Proporcionar el patrimoni comercial emblemàtic, s’estan analitzant fórmules per 
augmentar la protecció, s’ha creat un grup de treball per definir el marc d’actuació en 
relació amb la protecció dels comerços emblemàtics.» Molt bé, doncs vull fer la reflexió 
que molta d’aquesta feina que ara es vol fer amb grups de treball, etcètera, ja es va fer 
durant el mandat de CiU. Per exemple, el 19 de febrer del 2014, es va presentar el Pla 
específic de protecció i suport als comerços emblemàtics. Tota una mesura de 
propostes per a la protecció dels comerços emblemàtics, per permetre mantenir el 
patrimoni comercial d’establiments singulars i de qualitat. 
 
Aquí ja hi havia molta feina feta, que el govern actual hauria de saber aprofitar. Es van 
censar i catalogar els comerços emblemàtics i es va fer un pla de protecció que incloïa 
les tres categories de protecció que abans ja ha esmentat el conseller Cuscó. La 
categoria E1, que eren establiments de gran interès; l’E2, que eren establiments 
d’interès; i l’E3, que eren elements d’interès paisatgístic. Tot això englobat dins del Pla 
especial de protecció i potenciació de la qualitat urbana. 
 
Ara ja han passat dos anys de mandat i l’actual Govern municipal... no pot ser que 
comencem des de zero aquest tema dels comerços emblemàtics. Han de comprendre 
que tota aquesta feina feta ha de servir per a alguna cosa. Concretem. Volem saber 
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ara avui en dia, el 2017, quants comerços emblemàtics tenim a l’Eixample, quants han 
tancat aquests darrers dos anys... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Pallejà, ha exhaurit el temps. Em diu el sentit del seu vot? 
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Sí, ja l’he dit, és favorable. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Favorable. Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula el PSC, la regidora Ballarín. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Ho faré directament en la meva condició de regidora del Districte i de regidora de 
Comerç. Avanço que farem un vot afirmatiu i subratllo la importància que tenen els 
comerços emblemàtics, perquè evidentment són generadors d’identitat i crec que en 
aquest món globalitzat, on tot és homogeni, tenir coses que generin identitat és el 
millor que podem tenir com a ciutat. 
 
Dins d’aquest àmbit, cal distingir la part de protecció del patrimoni, que efectivament 
tenim aprovat un pla especial on es va recollir moltíssima de la feina que s’havia fet 
durant el mandat anterior, de cara a les fitxes del catàleg dels diferents immobles. I 
dins d’aquesta protecció patrimonial, estem desenvolupant diferents actuacions, com 
el que és la subvenció de l’IBI, que hi ha establerta una subvenció que es va posar en 
funcionament l’any passat però que no ha funcionat tan bé com volíem, i estem 
flexibilitzant en aquests moments el que seran les bases de la propera convocatòria de 
tal manera que els llogaters —que normalment són llogaters qui desenvolupa l’activitat 
dins dels locals— puguin accedir més fàcilment a aquestes subvencions. I dins de 
l’Institut Municipal de Paisatge Urbà s’està aprofundint en aquests ajuts econòmics. 
 
Al marge d’això, també ens preocupa el que és la protecció de l’activitat, perquè és 
més difícil. Saben que per la normativa europea és més complicat protegir activitats i a 
més, no tothom hi està a favor, però nosaltres ho estem estudiant i tenim un grup de 
treball, creat també a instàncies d’una sol·licitud d’ERC, i estem treballant a partir dels 
estudis. No s’han reiterat els estudis que s’havien fet en el passat, al contrari. Els 
professionals, molts d’ells, continuem tenint-los allí, perquè no volen tornar a duplicar 
els estudis, i estem veient quines mesures podem aplicar a més a més de les que ja 
s’estan fent per protegir aquesta activitat. 
 
En aquests moments ja s’està fent assessorament específic des de Barcelona Activa a 
empreses perquè continuïn, s’està fent la «Ruta dels emblemàtics», que ja existia i es 
promociona, a través del web de Turisme... 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha exhaurit el temps. 
 
Moltes gràcies, regidora. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Era això. Hi votem afirmativament. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Per BC, el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Totalment d’acord amb la regidora, i donem suport a aquesta tasca. És evident que 
estem continuant la tasca que ja es portava a terme. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Al grup proposant li queden 2 minuts. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
 
Sobretot, vull agrair el vot als grups que han votat afirmativament aquesta proposta, i 
comentar que és veritat que hi ha aquests problemes legals per tal de preservar 
l’activitat dels comerços emblemàtics. 
 
I bé, voldria comentar a la consellera de la CUP que, primer de tot, pel que fa a la 
conservació de l’activitat, també què proposen. És a dir, si s’abstenen a la proposició, 
què proposen per tal de conservar aquesta activitat emblemàtica. Puc estar d’acord 
que podria ser molt millorable, la nostra proposició, però què proposa exactament? 
 
També és veritat que les condicions laborals de tot el comerç en general també poden 
ser millorables, evidentment, però això tampoc crec que salvi l’activitat dels 
establiments emblemàtics. 
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I bé, simplement, doncs això, era instar el Govern municipal que tots aquests plans 
que s’han anat redactant realment es posin en marxa. I que també el comerç acabi 
notant que hi són, perquè, si no, tot queda en paper mullat. 
 
Però agraïm el vot afirmatiu i que s’atengui els comerços emblemàtics. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Hi ha un segon torn de paraules. Al PP li queda 1 minut. El conseller Muñoz vol afegir 
alguna cosa? No l’utilitza. La consellera Jiménez de Parga, tampoc. A la CUP li 
queden 30 segons, si els vol utilitzar. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
A part de les mesures per garantir les condicions laborals de les treballadores en 
aquells establiments on es donin subvencions per temes arquitectònics, segur que es 
poden posar mesures per aconseguir que els establiments que tenen una activitat, que 
durant molt temps han tingut una activitat, puguin mantenir-la. A través de, per 
exemple, sancionar totes aquelles empreses que tinguin ànim especulatiu, sancionar 
aquelles empreses que canviïn el model del que s’estava fent, o pressions o beneficis 
fiscals, depenent del que es faci. Jo crec que sí que es poden estudiar mesures més 
enllà. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
La regidora ha exhaurit el temps. El Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, també. A BC 
li queda gairebé tot el temps, 1 minut i mig. Vol fer-ne ús? Molt bé, doncs aleshores 
queda aprovada la proposició que presenta ERC amb el vot favorable de tots els grups 
i l’abstenció de la CUP. 
 
Seguidament ja passaríem a la proposició que ens presenta el Grup Municipal de la 
CUP. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
És una proposició sobre habitatge. En parlàvem ara amb la proposició de BC. I 
nosaltres, sobretot, volíem fer èmfasi en el dret a l’habitatge. Volem fer èmfasi en 
aquest dret perquè creiem, i és evident, amb totes les dades que s’han donat avui, que 
és un dret que no està garantit, i creiem que en el debat sobre per què aquest dret no 
està garantit és imprescindible abordar el debat sobre la propietat privada, 
especialment dels grans tenidors, ho dic per no entrar en un altre tipus de debats que 
potser aquí no pertoquen. I creiem que és, al final, l’arrel d’aquesta problemàtica. 
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Vivim en un sistema que col·loca el dret a l’habitatge al mateix pla que el privilegi de 
tenir una propietat, i per això se’n diu dret a la propietat privada, quan és evident que 
un dels dos és imprescindible per a la supervivència, que és un dret fonamental, i que, 
per tant, no es pot concebre com a mercaderia, perquè quan un dret el convertim en 
mercaderia, deixa de ser dret, es desnaturalitza com a dret i no es mou segons la 
lògica de la vida i de les necessitats de la vida, sinó que es mou segons la lògica dels 
interessos del capital, perquè passa a ser un bé amb el qual s’especula. No pot ser 
que tinguem drets fonamentals amb els quals s’està especulant. 
 
Quan això no és així, quan l’habitatge no és un dret, que és el que ens passa 
actualment, apareixen drames com el de Roger de Flor, 209, que és un edifici on viuen 
més de 50 persones, unes 26 famílies, que durant molts anys han estat cuidant i 
millorant els seus habitatges, reformant-los per tal que fossin més habitables, i que des 
que va morir la propietària única, ha començat un procés bastant clar d’expulsió 
d’aquestes veïnes a través de la no renovació dels seus lloguers. 
 
És per això que presentem aquesta proposició, no només per donar veu a aquestes 
veïnes de Roger de Flor, sinó perquè creiem que cal promoure el dret a l’habitatge 
digne. Creiem que cal augmentar el parc d’habitatge, que s’han de fer posicionaments 
a favor de les demandes de les veïnes, evitar que s’atorguin llicències d’obres en els 
casos en què es puguin acreditar males pràctiques o futures especulacions, i, en 
definitiva, tota una sèrie de mesures que evitin l’assetjament immobiliari per la futura 
especulació immobiliària. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Serra. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi ha demanades dues paraules. La primera, la Sra. 
Neu Casals Pérez, veïna de Roger de Flor, 209, que té la paraula. 
 
 
Sra. Neu Casals: 
 
Bona tarda. 
 
Volia dir que des de l’experiència de la finca de Roger de Flor, 209, volem proposar 
una sèrie d’idees, tot i que el passat divendres vam rebre una carta que ens notificava 
la compravenda del nostre edifici. Creiem que hi ha moltes finques en la nostra 
situació, i, com saben, cada dia són més i més. Aquí presents els d’Entença, 151, o 
Bruc, 85, o Aragó, 309, que és el mateix, just al davant de l’edifici on ens trobem ara 
mateix. 
 
En el cas de Roger de Flor, i creiem que en molts altres casos també, els veïns estant 
disposats a comprar els pisos, però topem amb l’absència de resposta de 
l’administrador de finques o dels propietaris. Per això, perquè creiem que no està sent 
possible, demanem l’ajuda de l’Ajuntament de Barcelona, que faci d’intermediari, o 
eventualment negociï per aconseguir aplicar lloguer social a l’edifici. 
 
També som partidaris del lloguer amb opció a compra. D’aquesta manera, els hereus 
continuen amb l’activitat i no han de pagar tants impostos en aquest moment. I en 
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aquests períodes, els llogaters capitalitzem el lloguer per comprar-lo o marxar d’aquí 
uns cinc anys. 
 
Per tot això exigim que s’apliqui la Llei 24/2005, de mesures urgents, amb tot el seu 
potencial, per poder fer política social des de la regulació del mercat immobiliari. Que 
es creï una àrea de tempteig i retracte, d’acord amb la Llei d’habitatge 2007, per 
exercir el dret de compra preferent per part de l’Administració. A causa de la 
multiplicació de casos com el nostre, i a partir d’ara, que l’Oficina d’Habitatge ens tracti 
com a bloc de veïnes, no només de manera individual. I proposem a les assemblees 
de barri, associacions de veïns, la PAH, el Sindicat de Llogateres i els consells de 
districte debatre i impulsar per la via legislativa, des de partits polítics o per ILP, les 
iniciatives següents: 
 
Que per llei els lloguers només es puguin apujar com a màxim l’IPC. L’habitatge és un 
dret, no és un privilegi. No pot estar subjecte a un mercat sense regular. El suposat 
preu de mercat que addueixen els propietaris per apujar el lloguer i fer fora els 
llogaters amb rendes més baixes o moderades és una fal·làcia. El preu de mercat el 
genera la mateixa especulació. 
 
Moratòria de cinc anys en l’extinció de contractes de lloguer en cas de compravenda 
d’una propietat vertical. S’evitarien estratègies especulatives per convertir els 
habitatges en pisos de luxe o turístics, que només poden comprar inversors locals, 
estrangers o amb diner d’origen no fiscalitzable. 
 
Prohibició de la conversió d’habitatges amb llogaters en pisos turístics. El pis turístic és 
l’ús comercial d’un habitatge i, per tant, hauria de ser il·legal. La conversió a pis turístic 
d’un pis habitat per una família destrueix habitatge. Un dret emparat en la Declaració 
Universal dels Drets Humans i per la Constitució Espanyola del 1978. I com demostren 
casos com el nostre, Roger de Flor, 209, i tantes altres finques a Barcelona, només 
porta a l’expulsió de veïns i a la conseqüent gentrificació de barris de la ciutat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Casals, hauria d’anar acabant, si us plau. 
 
 
Sra. Neu Casals: 
 
Sí, només dues frases. 
 
Instem l’Ajuntament a posicionar-se a favor de les demanades de les veïnes i a utilitzar 
tots els mecanismes al seu abast per garantir que puguin quedar-se a casa seva. I són 
titulars d’un dret, un dret fonamental i, com a tal, creiem que ha de ser respectat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Canals. 
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Abans no ho havia dit, els intervinents del públic tenen 2 minuts. Des de la Presidència 
sempre es dona una mica de corda, però intentin complir els 2 minuts, tenen el mateix 
temps que els grups polítics. 
 
Ara té la paraula, en representació de l’Associació de Veïns de Sagrada Família, el Sr. 
Joan Itxaso. 
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
Bona tarda a tothom. 
 
A l’entorn de la Sagrada Família ja són cinc blocs sencers que han estat comprats, que 
estan provocant desnonaments col·lectius, i això és un problema que crec que el 
Districte ho ha de tenir molt present, perquè és una qüestió molt greu. Ha vingut una 
companya afectada i jo puc dir que avui mateix he estat amb els veïns i veïnes del 
carrer Aragó, 477, que no entenen com tenint un dret a l’habitatge, o com s’ha dit 
abans, un dret constitucional... no s’entén, perquè les lleis haurien d’aconseguir que 
els poder públics garanteixin l’exercici d’aquest dret, i el que està passant és que les 
lleis que es fan el que fan és anar en contra d’aquest dret. Em refereixo a la LAU, que 
s’hauria de derogar immediatament. 
 
I en un altre ordre de coses, jo vull recordar al Districte, perquè penso que ho tenen 
bastant oblidat, que dins de l’habitatge social tenen un solar municipal que fa quasi 17 
anys que per uns acords dels pactes de Myrurgia, es va acordar fer... en aquells 
moments es va dir «gent jove», però nosaltres en diem «habitatge social», i encara no 
s’ha fet res. En les mencions que s’han fet avui tampoc ha sortit i jo m’he permès 
inventar-me una història, que és que suposo que aquest solar té algun problema que 
s’ha de resoldre de tipus urbanístic, o d’usos, perquè allí anava una guarderia i una 
pista de bàsquet. I com que això complica una mica la cosa, no es fa res. Però en 
aquest solar hi ha la possibilitat de fer-hi 70 habitatges socials i és una oportunitat, i no 
entenc què està fent el Districte. No ho entenc. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Ara donaríem pas a les intervencions dels grups. Pel PP, conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
No estic gens d’acord amb el discurs que ha fet de la propietat i dels béns i tot això, 
però no és el tema principal de la proposició i, per tant, ara no començarem un debat 
sobre la filosofia de la propietat i tot això. 
 
Nosaltres hi votarem a favor. Hi votarem a favor perquè ens sembla que les mesures 
que presenta en aquesta ocasió la CUP són absolutament raonables. De fet, penso 
que són algunes que ha posat en marxa el Govern. Això s’ha de reconèixer. 
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L’Ajuntament, en aquest cas com a administració més propera, haurà d’actuar en 
aquelles ocasions, en aquelles necessitats, que siguin realment necessitats, perquè 
evidentment tothom que ha estat de lloguer se li ha acabat el contracte de lloguer i 
malauradament algunes vegades s’ha renovat i d’altres, no. No podem generalitzar i 
que en tots els casos intervingui l’Administració, perquè els supòsits i la quantitat 
d’excepcions que hi pot haver poden ser moltíssimes. És evident que l’Administració 
ha d’actuar, suposo que per això l’Oficina d’Habitatge, que el Govern ha posat en 
marxa, actuarà, estudiarà aquests casos, i en els casos que hi hagi males pràctiques, 
actuarà, i en els casos que no, doncs no actuarà. Per tant, nosaltres, ho torno a dir, 
votarem favorablement a aquesta proposició. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Pel Grup de Cs. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también vamos a apoyar esta proposición, porque esta sí que se hace en el 
sitio que se tiene que hacer. 
 
Respaldamos totalmente el tema de la vivienda. El derecho a la vivienda es un 
derecho básico y ningún grupo político de los que llevan gobernando 40 años ha 
puesto en práctica. No han leído este artículo. Estoy convencida de que no se lo han 
leído. Y en él se dice que hay que impedir la especulación. Hemos sufrido ya varias 
burbujas inmobiliarias, vamos hacia otra, y no puedo entender a qué se han dedicado 
los partidos políticos durante estos 40 años. Yo quisiera saberlo. 
 
Entonces, los puntos que ha presentado la CUP nos parecen bien, nos parece que son 
los correctos, y los asumimos. Por tanto, votamos a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula, per ERC, el conseller Asensio. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició. De fet, agraïm a la CUP que presenti 
aquesta proposició, perquè de fet estem a favor de tots els punts. 
 
Tot i això, també voldríem dir que el Govern té certa responsabilitat pel que està 
passant, no té culpabilitat, però ha estat governant en aquesta ciutat durant 40 anys. 
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Ha portat les polítiques d’habitatge a la Generalitat, i ara mateix en cap moment ha 
pensat a llarg termini, només ha pensat a curt termini. Per aquest motiu, també voldria 
que es corresponsabilitzessin una mica de la situació. A més a més, nosaltres vam 
presentar una proposició a Casa Gran, on demanàvem que la meitat del superàvit de 
l’Ajuntament de Barcelona es destinés a polítiques d’habitatge directament, aquesta 
quantitat econòmica, que eren 96 milions. M’agradaria saber si s’han gastat. 
 
Més enllà d’això, amb l’augment del superàvit que segurament hi haurà l’any 2017, 
m’agradaria saber què passarà, perquè vol dir que no s’estan fent polítiques 
d’esquerres, si s’està augmentant el superàvit? No s’està executant? No ho sé, es 
parla molt, es fan molts plans, però no s’executen. Aleshores, fem polítiques 
d’habitatge, no simplement un pla de l’habitatge, sinó que hem d’actuar. 
 
A més a més, voldria recordar que en els últims anys en què ha estat governant BC, el 
preu del lloguer ha pujat un 10%. A més a més, la compra ha pujat un 12%. No ens 
serveix que digueu que no heu tingut temps, heu governat 40 anys, el PSC i BC. 
 
I, finalment, tornant a la proposició, realment m’agradaria que també el Govern 
estigués vigilant, i estic segur que ho farà, com s’ha denunciat, en els casos de Roger 
de Flor, 209, Entença, 151, Aragó, 477 i Marina, 319, espero que estigui vigilant —
esperem que no passi res— l’atorgament de llicències d’obres. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha exhaurit el temps. Moltes gràcies a vostè. 
 
Pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, té la paraula el conseller Albert Cerrillo. 
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Per posar-nos en context del que està succeint a l’Eixample i a la resta de la ciutat, 
estem clarament en una altra bombolla immobiliària, amb els preus dels lloguers 
disparats. Es continuen produint desnonaments diaris a la ciutat, com bé s’ha dit, 
estem enmig d’un augment de preus de les places hoteleres, possiblement també per 
culpa d’una moratòria que en lloc d’establiments hotelers s’estan realitzant promocions 
d’habitatge de luxe. A l’Eixample tenim casos com per exemple seria el Deutsche 
Bank. Estan augmentant els pisos de lloguer turístic il·legals, i tot això està provocant 
una espiral d’especulació per un seguit de mesures ineficaces. 
 
El dèficit de producció d’habitatge de protecció, després de més de 30 anys de 
governs del PSC i d’ICV-EUiA, ara dins de BC, ens ha dut a una situació francament 
trista, i és que no tenim suficients habitatges per la quantitat de demanda. 
 
Pel que fa a la proposició de la CUP, estem d’acord amb l’esperit del text i els quatre 
primers punts. Estem d’acord que es promogui el dret a l’habitatge digne, que 
s’augmenti de forma urgent el parc d’habitatge social a l’Eixample, que es posi en 
marxa una oficina d’habitatge, que el Districte es posicioni a favor de les demandes 
dels veïns, garantint que puguin quedar-se a casa seva. Tot i així, no estem d’acord 
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que retirin llicències d’obres per males pràctiques, ja que en el text és un concepte 
molt genèric i inconcret. Però, tot i així, hi votarem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cerrillo. 
 
I ara té la paraula el conseller Riera, pel PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
En primer lloc, començo amb el més important, expressar la solidaritat del Grup del 
PSC envers els veïns de Roger de Flor, 209, els d’Entença, 151, els del carrer Bruc, 
els d’Aragó, 309, i tants d’altres. Jo crec que quan abordem aquesta qüestió no és com 
moltes altres qüestions de la vida municipal. Quan toquen temes com el dret a 
l’habitatge, quan t’estan tocant el teu sostre, el tema és profundament seriós. 
 
A la proposició anterior de BC ja he explicat moltes de les coses que està fent aquest 
govern. Voldria fer algun afegitó. 
 
La Sra. Jiménez de Parga tenia raó quan deia que cal portar aquest acord, o cal portar 
aquesta voluntat, a altres instàncies, a altres administracions, a altres poders 
legislatius, perquè tant de bo poguéssim portar la probable unanimitat que 
aconseguirem avui a tot arreu. Tant de bo poguéssim portar al Congrés de Diputats i al 
Parlament de Catalunya la voluntat d’abordar profundament el tema de la garantia de 
drets a l’habitatge. I dic això —i ho he dit abans— perquè jo tinc la sensació que en 
aquesta qüestió estem molt sols i necessitem la col·laboració de tots. 
 
Segurament el conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates té raó que les nostres 
mesures són ineficaces i ineficients, però són mesures, estem fent coses, estem 
abordant el tema i no amaguem el cap sota l’ala. I, malauradament, les polítiques de 
garantia de drets a dia d’avui són d’esquerres, però tant de bo fossin de tots, tant de 
bo poguéssim ser tots els que defensem tots i cadascun dels drets que tenim 
reconeguts per llei i que a dia d’avui no es compleixen o la gent no en gaudeix com ho 
hauria de poder fer. 
 
Hi votem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
BC, conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
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Nosaltres hi votem a favor, però hi votem a favor, i ara ho comentava el meu company 
Riera, perquè hem presentat la proposta en aquesta línia. Ens agradaria que 
acabéssim anant tots en aquesta línia. 
 
Vull dir algunes coses. Nosaltres sí que estem fent coses. No són suficients, i ens sap 
molt de greu quan venen aquestes demandes, a les quals podem donar una part de 
resposta, però no tota la que voldríem. Nosaltres hem multiplicat per dos el pressupost 
d’habitatge, hem passat de construir 200 pisos per any a 1.000 pisos per any. I 
nosaltres estem apostant en aquest sentit. L’Oficina d’Habitatge l’hem dotat de 
contingut i de serveis, amb el servei SIFO, amb el suport que podem donar en aquests 
moments amb els instruments que tenim, legals, a la població que ens ve. Estem 
mediant perquè a partir de les demandes que ens arriben de les associacions de 
veïns, de les xarxes de llogaters, i que ens arriben per altres mitjans, intentem que des 
de l’oficina es tractin els edificis de forma conjunta. I en aquesta línia estem treballant. 
 
Nosaltres hem reforçat l’Oficina d’Habitatge del carrer Alí Bei, obrim una antena entre 
Sant Antoni i Poble-sec, properament. I després, quant a la demanda que ens ha fet el 
Sr. Itxaso, el problema que tenim és que nosaltres hem de ser eficaços. És a dir, tenim 
tanta feina a fer que hem de ser eficaços en les inversions que fem. Nosaltres hem 
començat amb el pis del carrer Alí Bei, el cas de l’edifici de Germanetes, que estava 
previst pel govern anterior i que el tirem endavant, pels pisos al voltant de Glòries. I, en 
el cas dels pisos ubicats al barri de la Sagrada Família, el problema que tenim és que 
com que hi ha l’escola bressol, i és una parcel·la petita, la inversió ens és més eficaç 
en altres parcel·les. Quan hàgim avançat, tocarem aquesta parcel·la. Aquesta és la 
motivació per la qual no ho hem fet fins ara. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha exhaurit el temps. 
 
A la consellera Serra li queden 2 minuts i mig. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Perfecte. 
 
Sí que és el tema principal parlar de la propietat privada i del dret a l’habitatge. I és el 
tema principal justament perquè un va en detriment de l’altre, i és una cosa que 
socialment es dissocia i va intrínsecament lligada. Que estiguin expulsant gent de casa 
seva és perquè hi ha unes lleis i un sentiment polític que protegeix els grans tenidors. 
Protegeix la propietat privada dels grans tenidors, que fins i tot promou que estiguin 
especulant. Per tant, promou que hi hagi gent que l’estiguin expulsant de casa seva 
per interessos econòmics. És molt pertinent parlar de propietat privada quan parlem de 
dret a l’habitatge. 
 
Crec que les veïnes suposo que estaran molt contentes que s’hagi aprovat això per 
unanimitat. Crec que és una molt bona notícia. De tota manera, està molt bé tenir el 
compromís del Govern, que utilitzarà tots els mecanismes que estiguin al seu abast, 
perquè les veïnes puguin seguir vivint on viuen ara, però que hagi passat això ara aquí 
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no és garantia d’absolutament res. No és garantia d’absolutament res. Per tant, cal 
seguir lluitant i lluitant, i us animem a seguir-ho fent. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera Serra. 
 
Als grups els queda torn de paraula. Al PP li queden 20 segons, si els vol utilitzar. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No vull entrar ara aquí en el debat, però és una qüestió de debat ideològic i no ens 
posarem d’acord. Per tant, penso que és una mica tapar la unanimitat en aquesta 
proposta. Aquesta és la seva ideologia, jo la combato, perquè penso que és 
absolutament perniciosa i que és part del problema també, però no ens posarem 
d’acord. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Consellera Jiménez de Parga, li queda 1 minut i 15 segons, si els vol utilitzar. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo, de verdad, he aprobado encantada esta propuesta, pero no me lo estropee con la 
explicación. La propiedad privada no tiene nada que ver con esto. Muchos de los que 
estamos aquí a lo mejor tenemos un piso, que hemos comprado con muchísimo 
esfuerzo, eso no tiene nada que ver. Y la Constitución consagra, por un lado, la 
propiedad privada y, por otro lado, dice que los poderes públicos tienen que conseguir 
que no se especule con la vivienda, cosa que es totalmente diferente. No se puede 
especular y estoy totalmente de acuerdo, pero no mezclemos los conceptos, por favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Li queden, al Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, Sr. Cerrillo, 40 segons, si els vol 
utilitzar. 
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Ens alegrem i celebrem que des del Govern ara es digui que sí que falten pisos i que 
sí que es vegi que hi ha un problema habitacional. Vull recordar que en sessions 
anteriors es deia que a Germanetes no hi feien falta pisos. Per tant, vull recordar 
declaracions d’altres consellers, que ara mateix són diferents. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, no, no hi ha al·lusions, conseller Magrinyà. 
 
Queda aprovada la proposició que ha presentat avui la CUP amb el vot favorable de 
tots els grups municipals, per tant, per unanimitat. Passem a la propera proposició, que 
presenta Cs. 
 
Té la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo voy a hacer una propuesta, a ver si es aceptada. Es una proposición amable, sé 
que no tiene mayor problema, y espero que no suscite mucho debate. 
 
Creo que estamos todos de acuerdo, igual que estamos de acuerdo en el derecho a la 
vivienda, en que el problema de la contaminación es uno de los grandes problemas de 
este distrito. No vemos medidas inmediatas para solucionarlo, sí grandes ideas a 
medio y a largo plazo, pero hay algunas que creo que son fáciles de tomar, y que es lo 
que proponemos: Que se instalen en nuestro distrito medidores de la calidad del aire, 
porque los ciudadanos tienen que concienciarse. Si salen y ven que los índices de 
contaminación son muy altos, supongo que ellos mismos dirán: «Me estoy 
estropeando la salud y estoy perjudicando a los demás.» Yo creo que hay una serie de 
medidores que es importante que se vean. 
 
Y después, que se habiliten de una vez, porque esto me lo aceptaron como ruego, 
pero no llegó a ningún sitio, zonas de aparcamiento para residentes en la Izquierda y 
en la Derecha del Ensanche, porque somos dos barrios marginados, no tenemos 
donde aparcar, los vecinos. Todas las plazas son azules. Queremos también plazas 
verdes, con lo cual, la gente que vive en otros distritos supongo que se lo pensará dos 
veces antes de bajar en coche a hacer compras, o a pasear o a lo que sea, sobre todo 
teniendo en cuenta que son dos de los barrios mejor comunicados de la ciudad. Y, en 
cambio, habiliten por favor plazas para los residentes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Pel PP, té la paraula el conseller Alejandro Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
A ver, vamos por partes. Estamos de acuerdo en que tenemos un problema de 
contaminación en el distrito, y en que los indicadores de calidad del aire no son 
aceptables en el Eixample. 
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Dicho esto, quisiera decir un par de cosas. Primero, con un medidor de contaminación 
atmosférica en el distrito, y además fijo, la calidad de la medición para nosotros es 
muy pobre. 
 
De hecho, según el Ayuntamiento, la calidad del aire esta mañana en el Eixample, en 
partículas en suspensión, era de buena a moderada, y en dióxido de nitrógeno era 
regular. Hay un organismo que se llama AQICN, que mide la calidad del aire en 
ciudades de todo el mundo, y la calidad del aire en el Eixample esta mañana era 
buena. 
 
Por tanto, la medición y la interpretación dependen de los medios con los que 
contemos y de quién haga la interpretación. Nosotros estamos de acuerdo en que la 
calidad del aire en el Eixample no es buena, por mucho que estos estudios puedan 
decir que esta mañana era buena, ya digo, depende de interpretaciones. Lo que 
quisiéramos es que… E instamos al Gobierno a que cumpla una afirmación que hizo, 
que haría mediciones en el distrito, de las que después nosotros nunca hemos vuelto a 
saber. Y si puede ser, mediciones en distintos puntos y movibles. 
 
Estamos a favor, evidentemente, de esta medida. Por esta parte estaríamos a favor. 
 
La segunda parte de la proposición nosotros no la vemos clara. ¿Por qué? Si 
reducimos la rotación de vehículos en el distrito, podemos provocar efectos 
indeseados. Por un lado, que se resienta la actividad comercial de los barrios donde 
se aplique, ya que dificultamos el traslado de clientes a posibles puntos de venta. Y 
otro efecto no deseado es el incremento del precio del aparcamiento subterráneo, ya 
que a menor disponibilidad de plazas, si la demanda de aparcamiento es la misma, 
evidentemente el precio de las plazas disponibles subirá. Aparte de que el alza del 
precio de estos aparcamientos disuadirá el comprador de ir a estos centros, al centro 
de la ciudad, por ejemplo, para poder comprar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Creemos que hay que tener un equilibrio entre esas plazas de rotación, esas plazas de 
zona azul, y las zonas para residentes. No creemos que sea la solución más 
adecuada. En este caso nos abstendríamos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
Passem ara a la CUP. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
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Pensem que tothom, o gairebé tothom, està a favor de reduir la contaminació. I 
justament per això és imprescindible, també parlant en termes ideològics, no dissociar-
la del model econòmic. La contaminació està intrínsecament lligada amb el model 
econòmic, amb la societat de consum, aquesta societat que es dedica a comprar, a 
acumular, a llençar i a tornar a comprar, perquè no és només l’ús del transport privat, 
sinó que hi ha moltes altres coses que afecten el medi ambient. Coses com, per 
exemple, el model turístic que tenim, l’ampliació del port perquè hi càpiguen més 
creuers, tot això té uns efectes mediambientals molt nocius per al medi ambient, 
justament. I tot això és perquè vivim en un model de societat que té en compte només 
els interessos econòmics. 
 
Com que nosaltres creiem que aquest model de societat que nosaltres volem 
combatre, però que és el model de societat que està defensant el grup proposant, i 
que els models econòmics tenen unes conseqüències socials, com per exemple la 
contaminació, tot i que hi pugui haver parts de la proposició que ens semblin correctes 
i altres que ens semblin més estranyes, però que les podríem valorar, hi votarem en 
contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Pel Grup d’ERC, té la paraula la consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposició. De fet, en aquest Plenari presentem una 
pregunta amb relació al mateix tema, i ho fem perquè ens preocupa el tema de la 
contaminació a l’Eixample, i perquè creiem que s’han de prendre urgentment mesures 
per tal de solucionar el problema o, si més no, reduir-lo. 
 
El novembre del 2016 l’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública de Barcelona van 
presentar un informe que deia que només en un any la mitjana anual d’òxids de 
nitrogen generats bàsicament pel fum dels cotxes havia augmentat un 11% en el 
conjunt de la ciutat, i ha convertit l’aire en un dels problemes que afecta més la salut 
dels barcelonins. L’Eixample, tant per la seva situació de centralitat com per la gran 
densitat de trànsit que presenta, és el districte que més pateix els efectes d’aquesta 
contaminació. Per tant, estem a favor de qualsevol mesura que impliqui la millora de la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes, com ara instal·lar mesuradors de la qualitat de 
l’aire, reduir la mobilitat amb vehicle privat, fomentar el transport públic i els mitjans de 
transport no motoritzats, millorar i ampliar la xarxa de carrils bici o pacificar algunes 
zones. 
 
Esperem, doncs, que Barcelona acabi assolint els nivells recomanats per 
l’Organització Mundial de la Salut, ara se superen un 30%, i s’aconsegueixi respirar un 
aire de millor qualitat i reduir el risc de patir malalties respiratòries o cardiovasculars. 
 
I, ja per acabar, vull reiterar el que ja s’ha parlat aquí, que la vaga que està afectant els 
usuaris del metro no és una bona manera de fomentar el transport públic. Si volem que 
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es redueixi la quantitat de cotxes, no podem permetre una vaga que ja dura nou dilluns 
consecutius i que amenaça dies tan importants per a la ciutat com són la Diada de 
Catalunya i les festes de la Mercè. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, té la paraula el conseller Pep Soldevilla. 
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des del nostre grup també votarem a favor d’aquesta proposició, sobretot per la 
coherència que presenta en el sentit de dir que, per un costat, parlem del tema dels 
mesuradors de la qualitat, que ja en disposem d’un en el districte. Sí que vull matisar 
que el que fan és mesurar zones representatives, és a dir, no agafen el detall dels 
diferents carrers. Per tant, afegir-ne més per poder conèixer millor la situació de les 
diferents artèries del nostre districte ens sembla positiu. 
 
I segon, vincular-ho amb el tema del paradigma. Abans m’ha agradat molt el que ha dit 
el conseller Magrinyà, perquè precisament si dotem de més places per als residents, 
combatem el paradigma del problema principal quant a la mobilitat a Barcelona, que 
són els vehicles que entren. És a dir, el problema no és la gent que es mou, que és 
resident de la ciutat i que es mou per Barcelona, sinó els que cada dia estan entrant i 
sortint. Si nosaltres els donem places de zona blava, que és com està ara actualment 
la part central de l’Eixample, estem afavorint que vinguin els vehicles de fora, en lloc 
de destinar-les als mateixos veïns, i que així ja obliguem a dirigir aquesta mobilitat 
obligada als diferents pàrquings soterranis o de pupil·latge. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara té la paraula, pel PSC, el conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Des del Grup del PSC votarem favorablement a la proposició. Realment, el nostre 
compromís amb la contaminació de l’aire és important i reduir-la és un dels nostres 
objectius. Tot i que jo crec que avui deu ser el dia que més visites ha rebut el web 
ajuntament.barcelona.cat/qualitataire. Segur que tots l’hem vist i hem vist que pots 
aconseguir les dades a temps real, la qual cosa està bé. I hem de seguir treballant 
perquè amb aquestes dades és com es construeix pedagogia. O sigui, avui 
precisament era un dia bo, però això no vol dir... les dades indiquen que efectivament 
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l’àrea central de Barcelona, l’Eixample, per la centralitat, és la zona més contaminada i 
hem de combatre-ho. 
 
Dit això, hi ha una cosa que volia comentar respecte al punt segon de la proposició, 
que és el tema de les places d’aparcament. Ho hem comentat a la part decisòria: a 
Barcelona hi ha més places soterrades que cotxes. I jo crec que amb això hem de ser 
més proactius, hem d’actuar-hi. Hem de gestionar-ho. Hem de ser capaços d’anar 
creant la pedagogia que el cotxe parat està sota terra. I jo entenc la voluntat i la 
filosofia de paradigma que plantejava abans el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, 
però a dia d’avui, el Govern, i no ho negarem, estem destruint ja places d’aparcament 
en superfície. N’estem destruint. I si ho estem fent és pel desplegament de la xarxa de 
carrils bici, sobretot i fonamentalment. Llavors, entrar en una lògica de substitució, 
segurament és necessari —ara el Francesc en parlarà, en sap més d’això—, 
segurament també està bé, però jo crec que no és l’objectiu últim, l’objectiu últim és 
que crec que hem de jugar amb la gestió de l’aparcament soterrat. I, dit això, insisteixo 
en el vot favorable. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Ha clavat el temps, Sr. Riera. 
 
Té la paraula, per BC, el Sr. Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Aprofitant la tecnologia del meu company, és aquesta, la de PM10... estic totalment 
d’acord amb el que planteges. També vull dir que nosaltres estem prenent mesures, i 
la mesura més important és aquest canvi de paradigma que ens porta que com a 
mínim... nosaltres estem per les superilles, però que com a mínim comencem a definir 
uns eixos, com el carrer Consell de Cent, com el carrer Mallorca, com el carrer Girona, 
com el carrer Casanovas, o com la Diagonal, ara amb el tramvia, o amb el mode de 
transport que considerem més adient, on finalment estem reduint els cotxes, perquè és 
l’única manera d’abaixar el nivell de les PM10. És en aquesta línia que treballem, i 
aquest canvi de paradigma costa, però el 2018 haurem fet el carrer Girona, esperem 
que algun dia pacifiquem més l’avinguda Diagonal i en aquestes línies el carrer 
Mallorca i el carrer Consell de Cent els hem de començar a pacificar perquè allí 
tindrem uns nivells acceptables. 
 
I segon punt, nosaltres ara estem posant mesuradors, hi ha mesures, al carrer Girona, 
perquè es vol mesurar abans i després. Ho estem fent a Sant Antoni, i tenim la unitat 
mòbil, que l’estem traslladant a diferents punts del districte per prendre mesures abans 
i després. I en aquesta línia estem treballant. 
 
Quant a les places de pàrquing, totalment d’acord amb el meu company del PDeCAT-
Unió-Demòcrates, en el sentit que és veritat que hem de canviar i, per tant, hem de 
passar a places per a residents, i no zones blaves, perquè limitarem el percentatge de 
vehicle privat i estarem en aquesta línia. Això costa. Nosaltres estem incidint a Casa 
Gran en aquest nivell, i esperem anar en la línia que vostè proposa. Per tant, a favor. 
 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

63 
 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Té la paraula el grup proposant, la consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo agradezco mucho el voto favorable de los compañeros que me lo han dado. 
 
El tema de las plazas de aparcamiento, tanto en la Izquierda como en la Derecha, es 
sobre todo porque son casas antiguas que no tienen parquin propio. Hay muchísimas. 
En otras zonas de la ciudad sí que es posible que haya más aparcamiento, pero es 
que tanto en la Derecha como en la Izquierda, los vecinos que vivimos aquí o 
pagamos un parquin todos los meses o no tenemos posibilidad de aparcar. Esto es 
así. 
 
Y respecto a las explicaciones de voto, yo la de la CUP, bien sabe Dios, creo que no la 
he entendido. Pero bueno, nada más. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
Ara hi ha un segon torn d’intervenció. A la consellera Serra li queden 30 segons, si els 
vol utilitzar.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Només vull dir que el pàrquing el pagues si te’l pots pagar, que molts cops, a part de 
no poder-te pagar el cotxe, tampoc et pots pagar el pàrquing.  
 
I després, respecte els mesuradors de qualitat, ens semblava que sí que era 
interessant, tot i que sigui una mesura que ja s’està fent, però teníem dubtes respecte 
a les places d’aparcament, perquè al final l’únic que fan és derivar a altres districtes 
una problemàtica. Llavors, ens semblava que això no era pertinent. Però, sobretot, 
perquè creiem que no s’ha de dissociar la contaminació del model econòmic i social, i 
el grup que vostè representa defensa un model econòmic que va en contra del medi 
ambient. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. No m’ha quedat clar, en contra, voten? 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Sí, en contra, ja ho havíem dit abans. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No m’havia quedat clar, perdoni, per això l’hi pregunto. Gràcies. 
 
A la consellera Rafí li queden 15 segons, si els vol utilitzar. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
No, gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. Al conseller Pep Soldevilla li queden 50 segons.  
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Molt ràpidament.  
 
Sr. Riera, no em facin trampes. S’ha acabat el curs, comencen les vacances, la 
mobilitat disminueix, ensenyi’m la gràfica en el proper plenari de l’octubre, a veure si 
realment pinta tan bé. 
 
Per altra banda, Sr. Magrinyà, és que el que li demana la proposició és molt fàcil. En el 
cas particular de l’àmbit de l’antiga Esquerra de l’Eixample, és molt fàcil, és passar les 
places de blaves a verdes. El 70% de les places són blaves. No ha dit abans que faran 
més de 100 obres aquest estiu? Escolti, si vol, anem tots dos, agafem un pinzell i les 
pintem. És així de fàcil, el que estem demanant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
El conseller Riera ha esgotat el temps, i al conseller Magrinyà li queden 15 segons.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Hi estem d’acord i ens posarem a treballar junts.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs moltes gràcies. Per tant, la proposició que ha presentat el Grup de Cs quedaria 
aprovada amb el vot favorable del mateix grup, naturalment, d’ERC, del PDeCAT-
Unió-Demòcrates, del PSC i de BC; l’abstenció del PP, i el vot en contra de la CUP.  
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Passem al proper punt de l’ordre del dia, que és la proposició que ens presenta el PP. 
Després de la intervenció del seu conseller portaveu hi ha dues paraules demanades, 
la de la Sra. Laia Eraso, de l’AMPA de l’escola Mallorca, i la del Sr. Xavier Rius Sala. 
Els ciutadans tenen, ja ho saben, 2 minuts després que faci la intervenció el conseller 
Zayas. Té la paraula, conseller.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
A principis de l’any 2016 el Consorci d’Educació i el Districte de l’Eixample van 
anunciar la instal·lació i construcció de mòduls per a tres línies de P3 a l’espai al costat 
de les instal·lacions esportives de l’Escola Industrial. Era un espai que feien servir les 
associacions esportives, els clubs de futbol que hi ha allà.  
 
Des del primer moment, des del Govern municipal es va dir que aquesta escola estava 
vinculada a la solució del tema de la Model i la futura instal·lació d’aquesta escola, 
com a construcció nova, en els terrenys d’aquest equipament.  
 
De fet, el 15 de març del 2016 es va convocar la jornada de portes obertes. Aquest 
regidor mateix hi va anar, i allà mateix es va vincular la construcció d’aquests mòduls a 
la construcció definitiva dins de l’àmbit de la Model.  
 
Sorprenentment, ja ho hem dit alguna vegada, perquè nosaltres ens en vam 
assabentar un dia en el Plenari d’aquí, es va dir fa unes poques setmanes que el destí 
definitiu no era l’escola Model, sinó un altre. Ens vam assabentar que era el famós 
espai del carrer Londres, al costat de l’escola Mallorca. I paral·lelament, ens vam 
assabentar que el Consorci havia ofert com a places de P3 l’espai a Eixample I, el 
terreny que no existeix a dia d’avui, a la placeta de la Model, l’única placeta 
urbanitzada de la Model. Allà hi anava una escola que era Eixample I. 
 
Llavors, aquesta situació per nosaltres és triplement greu. Una, perquè pensem que 
s’ha enganyat els pares. Per què es va dir, si no es podia, o si no se sabia, o si no es 
tenien les informacions adequades, que aquesta escola aniria a la Model? La pregunta 
és aquesta. Entenc que governar és prendre decisions, que poden canviar, però per 
què es va dir això? I per què després s’ha canviat? 
 
La segona és que després això es va tancar unilateralment i es va obligar els pares 
gairebé a acceptar aquest trasllat a l’espai del carrer Londres, que ara sembla que 
està ja desestimat.  
 
Finalment, és un despilfarro, perquè 4 milions d’euros de manera provisional... sens 
acudeixen moltes utilitats per a 4 milions d’euros.  
 
Per això, nosaltres demanem, ja ho vam demanar a Casa Gran i va ser aprovat per 
majoria, instar el Govern del Districte a complir de manera immediata, i en tot cas 
abans del mes d’agost, la resolució aprovada per la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, que diu textualment: «Que es descarti la 
ubicació de l’escola Entença a l’edifici de Londres-Villarroel, tant de manera provisional 
com de manera definitiva. Que s’accelerin els treballs i la recerca dels consensos 
necessaris per part de totes les administracions implicades per tal d’agilitzar la 
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construcció d’un centre definitiu per a l’escola Entença a l’espai de la Model, sense 
perjudici de la resta de projectes educatius de l’Esquerra de l’Eixample. I oferir als 
pares una calendarització realista i que se’ls ofereixi seguretat sobre el futur de 
l’escola i de l’educació dels seus fills.»  
 
Miri, això ja està fet, ja s’ha dit el que s’havia de dir, el que nosaltres sobretot 
demanem és que ja no es jugui més amb els pares i que se’ls ofereixi, sobretot, 
seguretat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Ara té la paraula la Sra. Laia Eraso.  
 
Sol·licita la paraula un altre membre de l’AFA de l’escola en substitució de la Sra. Laia 
Eraso. 
 
Ciutadà en representació de l’AFA de l’Escola Mallorca: 
 
Hola. Parlo en nom de l’AFA de l’escola Mallorca, escola afectada directament per 
aquest canvi d’ús de l’edifici. I us volíem explicar una mica la nostra posició, ja sigui 
l’escola Entença o qualsevol altre ús semblant que es vulgui donar a l’edifici annex a la 
nostra escola.  
 
Ens hauria agradat, des del primer moment, haver participat. Quan les coses afecten 
una comunitat educativa, i no només una, perquè està afectant l’escola Entença, 
l’escola Mallorca i l’escola bressol Londres, perquè l’escola Mallorca i l’escola bressol 
Londres estem junts... quan ens afecta a tots, ens agradaria participar-hi. 
 
I ens afecta directament, per exemple, quan es va licitar aquí l’estudi previ de viabilitat 
per a la reforma de l’edifici del carrer Londres, 62, per reformar l’edifici del carrer 
Londres a escola, i les afectacions. En aquesta mateixa licitació posava: «L’escola 
nova funcionarà independentment de l’existent, excepte que compartiran pati i pista de 
joc.» Amb això s’està demostrant que l’únic que s’està fent amb aquest edifici, si volem 
posar una escola de primària, és destrossar dos models educatius, el de l’escola 
Mallorca, aprovat fa un any per la nova direcció, i que el Consorci va aprovar fa un 
any, i el de l’escola Entença, que tampoc té un projecte preparat per compartir pati i 
pista de joc.  
 
Per altra banda, també hi ha una altra afectació directa, que pot ser el xamfrà 
d’entrada, si es posen les dues entrades al mateix lloc, a la cantonada de Villarroel. 
Posar una acumulació de nanos de 3 a 14 anys, o fins a 11 anys o 12, tots junts allà, 
en un carrer com Villarroel, amb el trànsit que hi ha, considerem que és un perill.  
 
És clar que no podem posar una escola de primària en aquest edifici, el que demanem 
des de l’escola Mallorca, ja que serem un dia afectats per l’ús d’aquest edifici, és poder 
participar. Us demanem que quan es decideixi un ús d’aquest edifici, hi siguem. Hi 
siguem els pares, els professors i els veïns, perquè tots som afectats.  
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També us demanem que quan hi hagi obres, perquè n’hi haurà, també ser-hi, perquè 
els nostres nens i nenes de l’escola estaran afectats directament per un període 
d’obres que segur que serà bastant més llarg del que ens podem imaginar.  
 
I vull dir molt clarament que ens oposem a qualsevol escola de primària, provisional i 
definitiva, en aquest edifici, perquè està demostrat que no són compatibles.  
 
I, per acabar, voldria fer una pregunta, i ja acabo. És una pregunta que hem fet moltes 
vegades. Parlem d’un edifici sobre el qual encara no tenim constància de la seva 
situació legal. L’únic que sabem nosaltres és que s’ha dit que s’enderrocarà, dit per un 
jutge. I demanem: tot això que estem fent, hi ha un suport legal o algun paper...? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Està entès. Hauria d’anar acabant, moltes gràcies.  
 
Té la paraula ara el Sr. Xavier Riu.  
 
 
Sr. Xavier Riu: 
 
Bona nit.  
 
Soc el Xavier Riu, mestre durant més de tres dècades en una escola pública de 
l’Esquerra de l’Eixample. Com que un es jubila de la feina però no de les idees, 
segueixo treballant amb tot el que puc per ajudar en la millora de l’escola pública. I 
treballant amb la comunitat educativa del barri, volia fer una reflexió de conjunt davant 
d’aquesta proposició. No tant per la primera part, que jo crec que compartim tots, que 
ja s’ha desestimat l’alternativa de Londres-Villarroel, sinó per la part final de la 
proposició, perquè es dona ja per tancat que aquesta i una altra escola han d’anar a la 
Model. Si no hi ha una altra solució, tots som realistes, o almenys jo ho soc, caldrà fer-
ho, però no ho veieu, que encara hi ha possibilitats de buscar una fórmula millor? 
 
Molt ràpidament, faria tres consideracions. Una, s’ha obert una escola nova com 
aquesta perquè hi ha una mancança immensa en el barri, de fet, és un exemple de 
coses que sí que s’han fet. I no només això, sinó que aquest setembre se n’obre una 
altra. Però, per tant, això ens ha de donar una visió de conjunt. Penseu que en aquella 
zona d’escolarització hi ha 1.000 nens de cada edat —a Esquerra de l’Eixample i a 
Sant Antoni— i només hi havia una oferta pública de 300 places. Ara amb les dues 
noves escoles, que ha estat una decisió valenta d’obrir-les, encara que ara s’ha de 
buscar la ubicació definitiva, s’arriba a 400. És a dir, encara ha quedat gent fora. Per 
tant, és indiscutible que s’han de fer aquestes escoles, però, segona consideració, no 
és mai una bona solució posar dues escoles juntes, ni a Villarroel ni a la Model. Com a 
mínim a la Model hi caben, a Villarroel és que a més a més no hi cabien. Però, a més, 
la Model, si en poses dues, posa’ls en un lloc cèntric. Però està en un extrem, just 
davant de dues escoles també juntes, que estan al districte de Sants-Montjuïc. És una 
mala planificació.  
 
Es pot fer alguna cosa més? Sí, perquè resulta que aquesta escola avui està dins de 
les instal·lacions de l’Escola Industrial. Allà hi ha espais. I si aquells espais al final no 
es poden utilitzar, perquè com que el Clínic es vol ampliar allà, en tot cas quedaria el 
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solar que té el Clínic per ampliar a Provença. Sigui un o sigui l’altre, hi ha possibilitats 
de creixement d’un equipament que és de proximitat i, per tant, com més repartit 
estigui pel territori, millor servei donarà a la ciutadania.  
 
Per tant, la proposició final seria: No veieu que quedaria millor emplaçar aquests 
consensos per trobar una sortida i que es construeixi a la Model si no hi ha una sortida 
millor, si no hi ha una alternativa millor?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Xavier Riu: 
 
Perquè en els propers mesos l’hem de buscar, aquesta sortida. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Ara passaríem la paraula als grups municipals. Començaria el Sr. Pedro Juan 
Sánchez, pel partit de Cs.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El nostre vot serà a favor. Pensem que davant del tema de l’educació, hem de ser 
pràctics. El fet que comenci aquesta escola i aquesta nova disposició farà que 
estiguem d’alguna manera alleugerint el problema que tenim a l’Eixample d’oferta 
pública. I pensem que l’educació ens l’hem de prendre seriosament, i una manera de 
prendre-la seriosament és començar de manera real a fer escola, encara que sigui en 
aquesta situació. Evidentment, si hi ha consens per un espai millor, òbviament, hi 
estaríem disposats, com diu la proposició del grup. Ara bé, el temps també apressa.  
 
Per tant, hi estem a favor i el nostre vot serà a favor. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Ara té la paraula, pel Grup de la CUP, el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
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Nosaltres hi votarem a favor. Podríem dir votem a favor de la proposta del PP, però 
realment votem a favor del text que l’AFI Entença va fer arribar al PP abans que 
aquest tema entrés a comissió. Per tant, el que estem votant és una proposta del tema 
que hem de parlar una mica aquí. És a dir, ho ha començat a explicar el Sr. Zayas, i 
s’explicava des de la part de Mallorca.  
 
Es va fer un nyap en el seu moment amb Londres-Villarroel. Jo no hi era, tampoc sé la 
titularitat que tenia. El PSE, ICV-EUiA, en el seu moment, ERC fins i tot, sabran què 
van fer amb uns edificis premiats, fins i tot, que encara no tenen ús. I hi ha hagut l’error 
d’aprovar en algun moment, dins del Consorci, encolomar un traspàs cap a una 
escola. La importància d’aquesta proposta és que deixa clar en el punt 1 que a 
Londres-Villarroel no hi anirà un centre educatiu, com s’està demanant i ha dit tothom 
per activa i per passiva. Per tant, per mi és l’element important.  
 
El segon és anar reproduint aquests nyaps a poder tenir en compte. És a dir, instal·les 
una escola nova, la poses provisionalment en barracons, que es diu Entença, i que 
l’has de posar a la Model, inventar una nova escola... des de la CUP hi estem 
absolutament a favor, però és absurd qui es va plantejar que aquesta escola nova 
l’ubicaríem a la Model, i que a l’escola Entença buscarien un lloc on acabar-la de 
posar.  
 
El nyap de veritat que tenim, perquè van passant els anys, com a Germanetes, van 
pujant els pisos, i a veure on vas a fotre un equipament en un lloc on realment tenim 
un problema greu d’usos del sòl. Llavors, a partir d’aquí, el que sí que cal del segon, 
estem sent esclaus de la voluntat de l’AFI Entença per situar-se en un bon lloc, que no 
sigui Londres-Villarroel, però aquí el debat de fons és on ubiquem aquest centre, sigui 
al solar del Ninot... Plantejar el Clínic de nou em sembla tirar-nos a cinc o vuit anys 
vista, i no els tenim. Per tant, aquí sí que el Govern ha de fer una proposta realista a 
totes aquestes famílies, independentment que avui això ho aprovem per unanimitat. 
Aquestes reunions... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Aquestes reunions que ens deien des de l’AFI Entença, que tenen agendades amb 
tothom, s’han de concretar gairebé ja i obrir aquest procés, on prendre una posició i 
executar-la perquè sigui beneficiosa per a totes les parts.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Grup d’ERC, el conseller Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
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Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició i, a més a més, celebrem l’anunci que 
avui ha fet la regidora, que no anirà a Londres-Villarroel, l’escola Entença. En certa 
manera també voldríem donar una mica de presses al Govern en el sentit que a la 
Model sabeu que tindreu les claus l’1 de gener, doncs podríem començar ja a pensar 
quines coses hi aniran. Directament sabem que hi anirà una escola, segur, i 
segurament n’hi aniran dues, doncs comencem ja a treballar-ho perquè estiguin al més 
aviat possible les dues escoles, fora del procés participatiu. S’ha de tenir en compte el 
procés participatiu, en què es poden concretar alguns petits detalls.  
 
Més enllà d’això, també ens agradaria que ho consensuessin amb la resta d’escoles. 
Creiem que és important que es facin reunions entre les escoles. I, sobretot, qui té 
coneixement sobre aquests temes, i qui sap com ha de ser urbanísticament un col·legi 
és la comunitat educativa, no som tots els veïns de l’Eixample. Entenc que aquí s’ha 
de fer un petit comitè d’experts perquè es pugui parlar sobre com han de ser 
urbanísticament les futures escoles de les quals estem parlant. I més enllà d’això, res 
més.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, té la paraula el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En castellà es diu allò de un clavo saca otro clavo. Podríem dir que un nyap no 
s’arregla amb un altre nyap. És evident, tots en tenim consciència, que el que va 
passar a Londres-Villarroel és un nyap, aquell edifici, però que la solució per a aquell 
nyap d’edifici no podia passar de cap manera per aprofitar-lo a un cost exorbitant per 
emplaçar-hi una escola, que no hi cabia ni per funcionalitat ni per com afectava el 
funcionament dels altres centres.  
 
Per tant, jo crec que com molts dels grups polítics que són presents aquí al Plenari 
vam rebre la gent de l’AFI de l’escola Entença, vam escoltar els seus arguments, vam 
considerar que tenien raó, ha sigut el PP qui ho ha portat a la Comissió i al Plenari, 
però crec que estem tots d’acord, i així s’ha vist aquí, i també amb la rectificació que 
ha fet el Govern de reconsiderar que aquell lloc, efectivament, no era apte per acollir 
una escola. Per tant, sobre aquest punt, ja estaria tot dit.  
 
Sí que recullo, i estic d’acord amb les reflexions que feia el conseller Bujons, és a dir, 
el debat, això, ens ha de servir per pensar. I també ho deia el Sr. Riu. Aquest tema ens 
ha de servir per reflexionar sobre la planificació escolar al districte. Crec que avui es 
pot entendre una mica millor la reflexió que vaig fer el dia que se’ns va parlar aquí de 
l’informe el mes d’abril, que abans ha sortit, d’oportunitats educatives. Jo vaig dir: 
«Escoltin, molt bé que es facin escoles, però obrir escoles en barracons, sense saber 
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on aniran les definitives, és un problema.» En aquell moment es van enfadar molt, 
vostès. Doncs bé, és un problema, d’acord? Per tant, podem enfadar-nos o podem 
prendre consciència que, efectivament, no podem anar obrint escoles, per molta falta 
que ens facin, si no fem un debat seriós sobre on han d’anar ubicades definitivament, 
perquè després ens passa el que ens passa, que són aquestes coses. Per tant, una 
mica de seriositat.  
 
I recordo la proposta estrella un dia del conseller Riera aquí, que va dir: «Escoltin, 
nacionalitzem escoles concertades.» Doncs miri, no ho sé, si cal nacionalitzar-les, el 
fet és que hi ha moltes places de concertades que estan buides a l’Eixample.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha exhaurit el temps, moltes gràcies.  
 
Pel PSC, el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament.  
 
Votarem favorablement a la proposició, com no podia ser d’altra manera, perquè 
aposta per l’escola pública i aposta per coses que la regidora ja ha expressat en la part 
informativa.  
 
Sr. Rodríguez, si fer un nyap és fer escola pública, escolta, estem encantats. Nosaltres 
tancarem el mandat... després suposo que el conseller Matas ho sap amb més detall, 
però estem davant d’una de les preocupacions sobre les quals aquest govern s’ha 
compromès i hi ha ficat la banya. Vostè diu: «No es poden fer escoles sense 
planificar», doncs sí, sí que es poden fer, i nosaltres n’hem fet. Segurament hi ha 
problemes pel mig? Segur. Segurament tenim disfuncions? Segur. Però els nens van a 
escola pública. Els nens van a escola pública, cosa que en el mandat anterior segur 
que vostès van planificar moltíssim, n’estic absolutament convençut, segur que vostès 
van fer un mapa escolar excel·lent, i els nens anaven a l’escola pública o no? Bastants 
menys. Bastants menys que ara. 
 
I respecte a la proposta estrella, que té raó, que jo vaig posar en aquest plenari, sàpiga 
que, sobre aquesta proposta, l’òrgan competent d’obrir un diàleg amb l’escola 
concertada i privada és el Consorci d’Educació, nosaltres ja ho hem posat dues 
vegades damunt de la taula en les reunions de treball amb el Consorci d’Educació, i el 
Consorci d’Educació ens ha informat que ja ha tingut una reunió amb la Federació 
d’Escoles Cristianes. Evidentment, aquesta línia de treball és una línia de treball 
segurament més lenta, tant de bo es pogués agilitzar, però ho he dit abans, una 
aliança i un partenariat sempre ha de ser voluntat de dos. Però sàpiga que això s’ha 
posat ja damunt de la taula en dues ocasions.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Riera.  
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Té la paraula, per BC, el conseller Matas.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Des que es va iniciar tot aquest procés, jo entenc que hi ha els que us preocupa molt 
que s’obrin noves escoles, i les voleu amb tantes garanties que no n’obriu. Per mi nyap 
és enviar gent que vol anar a la pública a la concertada, o encabir més bolets del 
compte a les escoles de l’Eixample, com passa a totes les escoles durant tots aquests 
últims anys, fins que ens hem posat a obrir escoles.  
 
I aquest govern el que sí que ha tingut és la valentia d’obrir noves escoles, amb les 
dificultats i els reptes que això representa aquí al districte de l’Eixample. És així. Però 
entre totes sí que esperem... i en això sí que des del primer moment en què van arribar 
els inputs de la comunitat educativa de l’Esquerra de l’Eixample, vam fer la reunió el 
dia 1. El dia 1 us vam poder mostrar la voluntat del Districte, però és veritat que aquí hi 
ha l’Àrea de Drets Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona, que és l’òrgan 
competent on l’Ajuntament hi té el 40%, però també el 60% la Generalitat. Suposo que 
tothom se’n recorda, sobretot aquesta banda de la sala. I, per tant, ja vam exposar 
quines eren les línies de treball i des del primer moment que havíem vist el projecte 
consideràvem que afectava sobretot i principalment l’escola que hi havia d’anar, i en 
segona instància, l’escola bressol Londres i l’escola Mallorca.  
 
Aquesta és una proposició que ja està aprovada per l’Ajuntament de Barcelona. Avui 
aquí la tornem a ratificar, per tant, hi votarem a favor, com no pot ser d’una altra 
manera, ja que es va portar exactament igual allà. I el que sí és que tant des del 
Districte com de Drets Socials, i el Consorci, hem de treballar totes les alternatives per 
ubicar les dues noves escoles de l’Esquerra de l’Eixample en les millors ubicacions 
definitives possibles, que responguin a la dispersió territorial de l’oferta, als criteris que 
marquen els estàndards de la Generalitat i als projectes educatius corresponents.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Que sàpiguen, els de l’escola Mallorca, que s’està programant aquesta reunió de 
retorn a la qual ens vam comprometre el dia 1 de juliol. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. Els ho pot explicar després, si vol. Moltes gràcies.  
 
Té la paraula el grup proposant. Li queda 1 minut 10 segons.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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En primer lloc, vull agrair el vot favorable de tots els grups. Miri, no és la mateixa que 
es va presentar al Plenari, la veritat. No s’ho ha mirat bé, perquè no és la mateixa. Hi 
ha una sol·licitud i un requeriment que això sigui abans del mes d’agost. No ens 
interessa tant el mes d’agost, sinó la tercera part o la darrera de la proposició.  
 
Abans parlava de la primera part, que això ha quedat clar, que és descartar la ubicació 
de l’escola Entença. La segona, que vagi al lloc on vostès van dir que aniria. Ningú els 
va obligar, ningú els va posar la pistola per dir que aniria a la Model. Penso que hi ha 
d’haver almenys una rectificació, no demanar perdó, però almenys una rectificació, 
que jo no he vist. O sigui, per què es va dir a la Model i no al parc zoològic? Aquesta 
és la cosa que a mi encara em balla.  
 
Però bé, el que nosaltres volem és dir: escolti, sobretot, que sigui realista. Volem 
seguretat. Està molt bé la ideologia, si és pública, si és tal, però escolti, hi ha uns 
pares afectats. Se’ls ha dit una cosa que després no era i estan preocupats pel futur 
de l’educació dels seus fills. Això és el que ens interessa. No m’interessa si és la 
ideologia que perquè vagin a la pública hi han d’anar encara que sigui en barracons de 
tercera. No, a mi no m’interessa això. Hi ha unes persones preocupades per una 
actuació municipal seva. És això el que em preocupa, unes persones afectades.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, ha quedat clar.  
 
Queda un segon torn al conseller Sánchez, de Cs. Li queda temps, si el vol utilitzar. 
No? 
 
Conseller Asensio, li queden 30 segons.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Realment, jo m’alegro molt que s’ubiqui una nova escola a la zona de la Model, però el 
que no entenc és que s’havia plantejat Germanetes, on hi havia l’escola Fàsia, i no 
entenc que en cap moment es plantegés ubicar allà una escola de primària. Potser, si 
s’hagués parlat amb la comunitat educativa, s’hauria pogut arribar a un consens per 
ubicar-hi una escola de primària, on hi havia l’espai buit. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha clavat el temps, els 30 segons que li quedaven.  
 
No hi ha més paraules, els altres grups han esgotat el temps. Per tant, la proposició 
que avui ha presentat el PP queda aprovada per unanimitat amb el vot favorable de 
tots els grups municipals.  
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és l’apartat de precs. I el primer el 
presenta el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates. Té la paraula el conseller 
Xavier Ortega.  
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Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Atès que el Govern ha anunciat que aplicarà la tarifació social per al curs 2017-2018 a 
les escoles bressol municipals, en lloc del sistema de bonificació existent fins ara, 
demanem que el Govern municipal informi en aquest mateix Consell Plenari de 
quantes famílies de l’Eixample està previst que paguin més de 290 euros al mes el 
proper curs 2017-2018. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Té la paraula el Govern.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Les dades les tindrem a mitjan setembre. Per tant, les podrem donar en el Consell 
Plenari de l’octubre.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Hi ha torn de rèplica, oi? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
És que l’última vegada amb les preguntes vam tenir problemes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, no. Si no esgota el temps, té torn de rèplica. Si l’esgota, no en tindrà. Si no 
l’esgota, doncs evidentment que sí. 
 
Té la paraula el conseller Ortega.  
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Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Quan tinguin les dades, ja ens les facilitaran. Però, en tot cas, nosaltres entenem que 
l’escola bressol no és gratuïta, i l’Administració en paga una part i que l’altra part la 
paga la família. I les famílies fins ara podien acollir-se a un sistema de bonificació que 
tramitaven el mes de juny. I el mes de juliol o setembre ja podien saber el preu que 
pagarien per la plaça del seu infant. Un sistema que cercava l’equitat sense penalitzar 
ningú.  
 
Amb el sistema actual, si es volia implantar una tarifació social, allò just i equitatiu era 
mantenir un preu màxim i, a partir d’aquí, establir trams, com s’està fent en diversos 
municipis de l’àrea metropolitana. I la realitat és que aquesta nova tarifació no 
garanteix aquesta equitat, ja que per exemple una parella que entre els dos guanyen 
43.000 euros a l’any bruts anuals, vol dir 1.300 euros nets al mes cadascú, després de 
pagar el lloguer o la hipoteca, veuran com cada mes hauran de pagar 40 euros més 
cada mes, i en alguns casos fins a 105 euros més cada mes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha esgotat el temps.  
 
Té ara la paraula, per 1 minut 20 segons, el conseller Matas.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Sobre les administracions que també col·laboren en el pagament de l’escola bressol 
s’ha de parlar en singular, perquè és l’Ajuntament de Barcelona qui assumeix les dues 
terceres parts que no paguen les famílies, perquè la Generalitat des del 2011-2012 no 
compleix l’acord de pagar la seva tercera part. És veritat que la consellera 
d’Ensenyament del vostre partit ha anunciat —a vosaltres no us agraden els anuncis, 
però aquí tothom fa anuncis— que a partir del 2018 també aplicarien la tarifació social 
a Catalunya i que començarien a pagar la seva part. Seran benvinguts quan arribin els 
fets després de les paraules.  
 
Llavors, el que ens permet la tarifació social és, bàsicament, que en el global de 
Barcelona un 62% de les famílies passin a pagar menys, no només aquelles ateses 
per Serveis Socials que es puguin acollir a bonificacions, sinó per renda, que el 10% 
segueixi pagant el mateix i un 28%, efectivament, pagui una mica més. Cap de les 
famílies passarà a pagar més del 7,5% de la seva renda familiar. I aquest és el 
compromís de la tarifació social.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha exhaurit el temps.  
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Passem al proper prec, que també el presenta el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
Té la paraula la consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Atès que el Govern municipal va fer pública a principis de juny l’actualització dels 
valors cadastrals de la ciutat de Barcelona i que, arran d’aquesta actualització, milers 
de comerços de tota la ciutat passaran d’ús industrial a ús comercial, fet que suposarà 
un increment molt important del rebut de l’IBI si no es prenen mesures 
compensatòries, demanem que el Govern del Districte lliuri per escrit a les 
associacions de comerciants del districte i als grups municipals la relació d’immobles 
que quedaran afectats per aquest canvi d’ús industrial a ús comercial —indicant quins 
negocis inclouen i on estan situats—, l’increment del valor cadastral que tindran 
aquests immobles i l’augment que es produirà en el rebut d’IBI d’aquests immobles. 
 
Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Laia Canet Sarri: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Respon el Govern, consellera Méndez.  
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies.  
 
Nosaltres rebutgem aquest prec.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies.  
 
Consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
M’he quedat una mica sorpresa, però vaja, per la contundència de la resposta.  
 
Vull comentar-li que no sé si se n’han informat, perquè aquesta particularitat del fet 
que molts comerços tinguin aquest tipus d’IBI de locals d’ús industrial i no comercial 
prové de la situació que anys enrere els tallers s’obrien al voltant de carrers 
secundaris, al voltant de carrers principals comercials. Amb els anys, aquests tallers es 
van anar transformant en botigues. Per tant, la culpa no és dels comerciants, fins i tot 
molts d’ells ni ho sabien. Precisament aquí a l’Esquerra de l’Eixample és un barri que 
està especialment afectat perquè hi ha bastants locals amb aquestes característiques. 
I les associacions de comerciants evidentment estan preocupades per la repercussió 
que això pot tenir sobre els seus associats, sobretot aquells comercials que paguen un 
lloguer. Es poden produir pujades de lloguer. Es produiran segur, vaja. I seran 
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inassumibles per molts comerciants. Per tant, es preveuen cessaments d’activitat i 
tancament de comerços, i això és el que no volem ningú de nosaltres.  
 
 
Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Laia Canet i Sarri: 
 
Consellera Pallejà, ha esgotat el seu temps.  
 
Consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies. 
 
A veure, aquí hi ha informacions que no sé si desconeixen com funcionen les lleis o la 
informació que tenen. En primer lloc, la relació individualitzada dels immobles indicant 
quin negoci inclouen i on estan situats, el seu increment de valor cadastral i l’augment 
que es produirà en el rebut de l’IBI d’aquests immobles no es pot fer pública. Hi ha una 
llei de protecció de dades i, en aquest cas, es tracta d’informació tributària subjecta a 
la protecció de l’article 95.1 de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, que no permet fer 
públiques aquestes dades. Tan sols podem donar informació agregada que no permeti 
establir una correlació entre els immobles i la recaptació de cadascun d’ells.  
 
Per una altra banda, l’ús industrial no és tant en comerços que estan catalogats a 
l’Eixample. A l’Eixample tenim 1.500 establiments en aquests circumstàncies, el 18% 
del conjunt de la ciutat.  
 
Respecte al tema de l’increment del valor cadastral, que serà del 19%, els rebuts de 
l’IBI baixaran de mitjana un 3,2% per al 2018, fet que suposarà una reducció mitjana 
de 26 euros per rebut aproximadament. Per què es produeix aquesta diferència? 
Perquè en el càlcul del rebut de l’IBI, segons la llei del cadastre, les baixades del valor 
cadastral s’apliquen íntegrament... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Sra. Méndez, se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
Passaríem al proper prec, que el presenta el Grup d’ERC. Té la paraula el conseller 
Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Atès el perjudici que ha suposat per als clubs esportius de l’Escola Industrial la 
construcció en barracons de l’escola Entença en el recinte de l’Escola Industrial, que 
ocupa part dels terrenys que utilitzaven per a la pràctica esportiva; atès que aquest fet 
ha perjudicat 1.000 nens en la seva pràctica de l’esport, el Campus Olímpia que 
s’organitza tots els estius i veïns i veïnes del barri que feien ús del recinte per a 
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l’esbarjo dels seus fills; atès que els clubs han de pagar unes taxes a l’Ajuntament de 
Barcelona en concepte d’utilització d’instal·lacions esportives municipals, demanem: 
Atès el perjudici que ha suposat la construcció de l’escola Entença als terrenys de 
l’Escola Industrial que abans eren destinats a la pràctica esportiva, que el Govern 
apliqui un exempció en el pagament de taxes als club esportius mentre l’escola 
Entença romangui allà. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi ha dues paraules demanades. La primera l’ha 
demanat el Sr. Josep Manel Pastor, de la Coordinadora de Clubs Esportius de l’Escola 
Industrial.  
 
Ha hagut de marxar o no hi és.  
 
I la Sra. Marta Amigó, de la JERC.  
 
 
Sra. Marta Amigó: 
 
Bon nit.  
 
Nosaltres volíem parlar d’un fet que és mig conseqüència, en part, de l’escola Entença, 
que està posada allà en aquests moments. Ara mateix al districte de l’Eixample hi ha 
molt pocs equipaments esportius, i tenint en compte l’extensió del districte i la població 
del districte, això és preocupant.  
 
És important que d’ara endavant es creïn nous espais públics dedicats a l’activitat 
esportiva, en comptes d’eliminar-los, i intentar reordenar els existents perquè cap 
servei públic quedi en inferioritat de condicions respecte als altres.  
 
Nosaltres entenem que l’esport és una forma d’avenç en les relacions i la cohesió 
social i, per aquest motiu, entre tots hem d’intentar promoure l’esport al barri, donant 
facilitats als nois i a les noies que vulguin practicar-lo, i posant èmfasi en les noies. Per 
una noia que viu al districte de l’Eixample, trobar un equip femení és summament 
complicat. I ja no parlem d’equips paritaris. És per això que creiem que garantir unes 
pràctiques esportives igualitàries acaba repercutint de forma positiva en la societat. I si 
l’esport avança, la societat ho fa amb elles. I hem de començar a veure l’esport com un 
factor de canvi social important i utilitzar-lo com una eina per construir una societat 
més justa.  
 
Creiem que una inversió en l’esport serà a la llarga una inversió en una societat millor, 
i és per això que demanem que els clubs i les esportives que s’hagin vist afectades per 
la situació de l’escola Entença allà a l’Escola Industrial, en cas que paguin menys... 
que col·laborin abaixant les taxes i garantint que qualsevol persona, independentment 
del seu context, del seu sexe, independentment de qualsevol context personal que 
tingui, pugui practicar esport. 
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I dit això, la JERC creiem en l’esport com una eina per avançar i esperem tenir el 
suport del Districte. I esperem que d’aquí uns anys puguem dir que al districte de 
l’Eixample les entitats esportives són paritàries i igualitàries. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sra. Amigó.  
 
I ara respon el Govern, el conseller Jordi Matas.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Jo crec que hem de separar els Campus Olímpia de les taxes que paguen els clubs 
pel lloguer de pistes al gestor i no fer barreges.  
 
Tot i que rebutjarem el prec, el Districte té les portes obertes a totes aquestes entitats, 
quan necessitin qualsevol cosa a través de les subvencions, podem treballar com 
pal·liar els efectes d’haver posat allà l’escola Entença, que, ho repeteixo, no afecta els 
terrenys pels quals ells paguen diners. És a dir, els va afectar sobretot perquè ells 
utilitzaven una part de via pública per fer escalfaments i, per tant, com que aquí sí que 
hi hem ubicat l’escola Entença... i actualment, el perjudici és en el tema dels trasllats 
des dels vestuaris fins als camps, i en aquest cas sí que crec que ens hem de poder 
trobar per veure com ho arreglem.  
 
Per tant, mà estesa als clubs que vulguin arreglar aquest tema. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Al conseller Asensio li queden 40 segons.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Crec que estan mancades les entitats esportives d’ajudes públiques a la ciutat de 
Barcelona. De fet, Barcelona és l’única ciutat en què les entitats esportives paguen 
unes taxes tan elevades per l’ús dels camps. I, a més a més, el Govern Municipal 
encara no ha convocat la subvenció a la qual es va comprometre pels anys 2015-16, 
de 500.000 euros, que això anava directament per al tema de les mútues, per pagar 
les mútues. A tots els municipis hi ha una ajuda, a través de la qual es paga a les 
entitats esportives unes mútues. I aquest és un compromís al qual va arribar ERC amb 
el Govern perquè s’apliqués.  
 
Aleshores, d’una forma o altra, crec que... 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Asensio, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
Al Govern li queden 20 segons.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Ens informarem sobre aquestes subvencions, que suposo que en cas que existeixin 
les deu donar l’IBE, el Districte segur que no.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
Passaríem al proper prec, que el presenta el Grup de la CUP. Té la paraula el 
conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Aquest prec és, bàsicament, per fer-nos ressò del que denuncia la plataforma veïnal 
Fem Sant Antoni, però també diversa gent per xarxes socials ho ha tret durant 
aquestes darreres setmanes, el mal ús que fan determinades empreses de 
comercialització de negocis de bicicletes per a turistes, en aquest cas una empresa 
danesa anomenada Donkey Republic, que fa servir —de fet, encara avui i cada 
vegada des que hem presentat això n’hem vist més— les xarxes d’aparcament de 
bicicletes com a plataforma per deixar i llogar les seves bicicletes per tota la ciutat. 
Fins i tot ha arribat al punt d’ocupar sencera tota la xarxa de bicicletes. Amb tot el 
debat que s’ha anat obrint al voltant d’aquest tema ha tingut ressò i, a partir d’aquí, el 
prec que nosaltres fèiem... és incomprensible que una empresa privada faci negoci a 
través de la xarxa dels recursos públics i, a partir d’aquí, el prec que fèiem era 
demanar al Districte que informés de l’abast d’aquesta problemàtica i les gestions fetes 
al respecte. I després, dues accions més concretes, que retiressin dels aparcaments 
de bicicletes públics totes aquestes bicis, i que s’iniciés un procés sancionador a 
aquesta empresa, i n’hi ha d’altres que fan el mateix procediment.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Govern, conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Som coneixedors de la problemàtica. De fet, hem detectat dos serveis de bicicletes 
compartides. Hi ha aquesta a la qual feu referència, Donkey Republic, però també hi 
ha Dropbyke. Sabem que l’espai públic és un espai de convivència i ha de ser de lliure 
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accés. Llavors, quina és la referència que tenim de l’Ordenança de circulació de 
vianants i vehicles? L’article 29 diu que «es prohibeix l’estacionament», i en el punt 21 
diu «en els carrers per a la seva venda o lloguer, o amb finalitats fonamentalment 
publicitàries, sempre que es dugui a terme per empreses o representi un ús intensiu de 
l’espai públic.» Per tant, està recollit en la legislació, aquest és un punt important.  
 
Llavors, aquí el problema que tenim, i de fet l’Ajuntament ho està estudiant, és que no 
queda clar, perquè si la bicicleta ja ha estat llogada per algú, aquell ciutadà l’utilitza, o 
s’utilitza com a espai per oferir-la de lloguer per part de l’empresa. Es necessiten 
garanties suficients per poder actuar de ple dret. L’Ajuntament està preparant un 
protocol perquè es pugui actuar amb la legalitat en aquesta matèria. Estem treballant 
amb aquest plantejament i, per tant, nosaltres acceptem la vostra proposta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Conseller Bujons, li queden 20 segons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Vist això, m’agradaria un puntet de concreció, de quant de temps es pot allargar el 
termini per conèixer el que es pot fer o no. I també fer la reflexió en veu alta de què 
passarà si, mentrestant, el veïnat es dedica a punxar rodes d’aquestes bicicletes. O 
alguns deien de pintar zones verdes. Doncs en aquest cas potser sí que ens trobem 
que el que fa una sèrie de gent és carregar-se aquestes bicis si l’Administració tarda 
molt de temps a actuar. 
 
Per tant, sí que m’agradaria saber quant es pot allargar, saber què es pot fer, perquè 
això no s’allargui més.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Al Sr. Magrinyà li queden 10 segons.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres farem el seguiment amb Guàrdia Urbana i tan aviat com sigui possible us 
donarem la informació que tinguem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà.  
 
El segon prec, també de la CUP, que farà també el conseller Roger Bujons.  
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Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Un altre cas que semblava que estava superat i enterrat, però que segueix donant-se i 
que, de fet, li va passar a un company nostre de la CUP. Li ha passat dos cops aquest 
semestre, al llarg del 2017. Bàsicament és pel fet d’anar amb moto amb un CAT dins 
de la matrícula, concretament, no un CAT sinó un mapa dels Països Catalans. N’hi ha 
menys, d’aquests adhesius, però també n’hi ha. El van parar dos patrulles de la 
Guàrdia Urbana, són fets diferenciats, però la segona va ser el 19 de juny, i 
bàsicament el van aturar per fer un control, el van avisar perquè duia el CAT a la 
matrícula, però el curiós del cas és que, després de la conversa que estaven tenint 
sobre si la Guàrdia Urbana el que posaria és una multa per portar el CAT a la 
matrícula, en el moment de posar la multa, la idea que es registrava a l’hora de posar 
la sanció, des de la comissaria de la Guàrdia Urbana de l’Eixample —per això ho 
portem aquí— era per un element identificador que tapava la matrícula, i verbalment li 
reconeixien: «No posarem que l’objecte de la sanció és tenir el CAT a la matrícula, 
però posarem que no tens la matrícula visible.»  
 
A partir d’aquest debat surrealista, que no és nou, que ha passat durant anys i panys, 
a través de diversos cossos policials, entre els quals la Guàrdia Urbana, i de què seria 
prevaricació o no prevaricació per part de les autoritats, el que sí que demanem al 
Districte és que el Govern del Districte informi de la seva política de sancions envers 
els adhesius del CAT dins la matrícula. És a dir, si hi ha ordre o no de sancionar 
aquests qüestions. Que informi del nombre de sancions imposades pel fet de dur el 
CAT dins de la matrícula al llarg dels darrers 2 anys. Hem de saber els criteris pels 
quals s’està posant una multa. I, sobretot, el que en part és més preocupant, quin 
procediment seguirà el Districte per esbrinar si les qüestions descrites anteriorment 
són una pràctica habitual a la caserna de l’Eixample. És a dir, parar la gent per una 
qüestió i establir una sanció per una altra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
Respon la regidora Ballarín.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Hem consultat els nostres comandaments de la Guàrdia Urbana per saber si la 
conducta punitiva a la qual vostè fa esment és una pràctica habitual, i la resposta 
rotunda és que no. De fet, no és una pràctica ni habitual ni ocasional.  
 
El nombre de sancions imposades per dur el CAT a la matrícula al nostre districte és 
de zero. I per complementar la seva informació, també hem preguntat pel nombre de 
sancions que han estat imposades per obstaculitzar la visibilitat de la matrícula, i en 
aquest cas el nombre és de dues sancions. Cal dir que el fet d’obstaculitzar la visibilitat 
de la matrícula és sobretot una picaresca que s’utilitza per evitar que els vehicles 
siguin detectats pels sistemes electrònics de detecció d’infraccions, entre altres 
sistemes, els radars.  
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Finalment, també vull informar que no hi ha cap política específica que impliqui ni 
comprometi tot el cos de la Guàrdia Urbana, ni evidentment els guàrdies destinats a la 
unitat territorial de l’Eixample, de sancions sobre els adhesius de CAT a la matrícula. 
No hi ha cap política específica.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora. 
 
Al conseller se li ha esgotat el temps. Per tant, a vostè li queda una mica de temps, si 
el vol aprofitar. No? 
 
Molt bé, doncs passaríem al següent prec, que el formula el Grup de Cs, el conseller 
Sánchez. Té la paraula.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
El prec és sobre la problemàtica dels veïns de la Sagrada Família, que pateixen des 
de la creació del mercat una sèrie d’emanacions molt fortes d’olors i efluvis en el 
perímetre comprès en el carrer Provença cantonada Padilla.  
 
Això es produeix des del principi de la construcció del mercat. El problema s’ha 
agreujat, ja que els usuaris de la biblioteca i del centre cívic, construïts al costat, 
pateixen aquestes emanacions anteriorment citades.  
 
Les olors són persistents al llarg de tots els mesos i de tots els dies de l’any. 
Actualment, amb les elevades temperatures que estem patint a la ciutat, els efluvis 
emanats fan insuportable l’estança al centre cívic i a la biblioteca. Per això formulem el 
següent prec: Que el Govern del Districte es comprometi a buscar una solució al tema 
de les olors al voltant del Mercat de la Sagrada Família en el termini més breu 
possible. Gràcies, senyora presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Respon, pel Govern, la consellera Carme Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres li acceptarem el prec. És una qüestió que ja estem fent i que hem fet en una 
primera intervenció per tal de minimitzar aquest impacte. 
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En primer lloc, s’ha anul·lat ja el muntacàrregues que comunicava el centre cívic amb 
el mercat, perquè es va identificar com el principal focus de contagi d’olors.  
 
En segon lloc, s’han repassat i netejat totes les ventilacions verticals per tal 
d’assegurar que no hi hagi fuites ni punts de contacte.  
 
I, en tercer lloc, s’ha renovat l’humidificador del centre cívic.  
 
Tot això ja sabem que no comporta posar fi al 100% a aquestes olors, però també 
tenim previst properament una reunió amb els responsables de manteniment del 
Districte amb els responsables de Mercats amb la idea de renovar i revisar protocols, 
horaris i manipulació de la recollida de residus d’aquest mateix mercat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Al conseller Sánchez li queden 30 segons.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies.  
 
És possible que en aquesta reunió poguessin anar les persones encarregades de 
l’associació de veïns o jo mateix? Ho pregunto.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
A les reunions tècniques, en principi, no. En tot cas, un cop tinguem la informació que 
ens donin els responsables, podem procedir a fer una reunió amb tots els agents 
implicats, inclús podríem convidar també la gent del mercat, del centre cívic, 
l’associació de veïns i tots aquells veïns interessats, però primer hem de tenir la 
informació per després poder informar tot el veïnat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Passaríem a l’apartat de preguntes. La primera pregunta la formula el Grup d’ERC. Té 
la paraula la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La nostra pregunta va en la línia de la proposició que ha presentat Cs. És la següent.  
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Atès que Barcelona supera un 30% els límits de contaminació de l’aire que marca 
l’Organització Mundial de la Salut; i atès que el problema de pol·lució s’accentua en el 
cas del districte de l’Eixample, on en els carrers encaixonats s’arriba a les 100.000 
partícules per centímetre cúbic, la pregunta és la següent: Quines mesures ha pres o 
té previst prendre el Govern municipal per tal d’avançar en la millora del problema de 
la contaminació als carrers del districte de l’Eixample? Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
En aquest punt de l’ordre del dia ha demanat la paraula el Sr. Denis Rodríguez, de les 
Joventuts d’ERC. Que no és vostè... és obvi.  
 
 
Sra. Marta Amigó: 
 
Aquest febrer la Unió Europea va donar un ultimàtum a Barcelona perquè reduís la 
contaminació i, de fet, els residus contaminants que s’estan produint a la ciutat afecten 
a tots. I, a la llarga, les conseqüències poden ser perilloses, no només per al medi 
ambient, sinó per a la salut personal de cadascú. De fet, aquests efectes ja s’estan 
començant a fer visibles. I per això volem demanar, sobretot, i urgentment, i suplicar, i 
de tot, que des del Districte es treballi sobretot per aconseguir un model urbanístic 
basat sobretot en la bicicleta i en el vianant i no tant per als cotxes. Volem que es creïn 
moltes més zones verdes, moltes més zones per al ciutadà, per anar a peu, i 
d’aquesta manera posar el vehicle públic per sobre del vehicle privat. Creiem que això 
és molt important. I entenem que el canvi ha de ser gradual, però també entenem que 
la situació comença a ser bastant urgent. I per això us ho supliquem, i us ho demanem 
i de tot.  
 
I, finalment, voldríem animar que es fessin més projectes com el del tram de la 
Diagonal, tot i que ha generat molta polèmica. Qualsevol pas que sigui millorar el 
servei públic de transport a la ciutat i intentar deixar de banda el servei privat pot ser 
molt important. Des de la JERC lluitem per una ciutat sostenible i animem tots els 
veïns del districte que ho vulguin a donar a conèixer la seva experiència i poder 
construir tots junts una mica aquesta ciutat, que crec que la volem tots. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Pel Govern, respon a la pregunta el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Una mica contestant aquesta pregunta, ja que ho plantegeu des de la ciutadania, amb 
les Joventuts d’ERC, i des de la pregunta al Govern, home, la mesura més important a 
la qual podeu donar suport vosaltres mateixos és aprovar el tramvia per la Diagonal. 
Aquesta és la primera mesura que podem prendre. I la veritat és que si tenim el vostre 
suport per reduir la contaminació, aquesta és la primera i la gran mesura que farem, 
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perquè si mireu el mapa de contaminació, la Diagonal apareix com un dels eixos més 
contaminats de l’Eixample.  
 
La segona és que nosaltres ja estem prenent tot un seguit de mesures. La primera 
mesura és haver començat a estendre els carrils bici per la ciutat, que redueixen el 
nombre de cotxes. Una altra mesura que hem fet és la dels entorns escolars. Una altra 
mesura que estem introduint són els eixos verds. I, a més a més, s’ha creat la Taula 
de Qualitat de l’Aire i estem introduint el tema de les vinyetes, no només a l’Ajuntament 
de Barcelona i a l’àmbit de les rondes, sinó amb un acord metropolità i de la 
Generalitat, conjuntament. I, juntament, la introducció de la nova xarxa de bus.  
 
Totes aquestes mesures en conjunt, i després la conscienciació de la gent, perquè 
estem fent mesures abans i després de la implantació de la superilla de Sant Antoni, 
de l’eix de Girona, i esperem que dels altres eixos a continuació. Amb aquest conjunt 
de mesures, i esperem que ens ajudeu. Torno a reivindicar que amb el tramvia per la 
Diagonal farem un gran pas, perquè pacificarem tots aquests carrers i tots aquests 
espais que ens donen qualitat de l’aire.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
A la consellera Rafí li queda temps, si el vol utilitzar.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Doncs esperar això, que les mesures aquestes millorin realment la qualitat de l’aire. I 
això del tramvia, suposo que es debatrà a Casa Gran. Aquí jo no ho puc dir, no puc dir 
res. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera.  
 
La propera pregunta la presenta el Grup de Cs. La presenta el conseller Sánchez.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Abans de tot, m’agradaria que s’entengués aquesta pregunta no com una pregunta 
demagògica, ja que estem parlant de veïns i d’un patiment concret.  
 
Els veïns dels carrers del voltant del perímetre de la Sagrada Família-Encants han 
estat suportant un seguit reiterat de vibracions a les parets dels seus immobles quan 
passa el metro. Els veïns han acudit a l’Associació de Veïns de Sagrada Família en 
reiterades ocasions per denunciar la situació, i des de l’associació de veïns s’ha instat 
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de forma insistent el Govern del Districte i de la ciutat, fins i tot el Sr. Rull i la regidora 
de Mobilitat.  
 
S’han fet mesures, però la realitat actual és que les vibracions s’han intensificat, no 
s’ha atès la demanda de reducció de velocitat i s’al·lega que el nivell de decibels és el 
permès. Jo m’ho tornaria a mirar de manera menys tècnica i més humana.  
 
La pregunta seria: Quines mesures urgents està disposat a prendre el Govern a fi i 
efecte de donar una solució a aquests veïns que estan patint, des de fa molts anys, 
aquestes vibracions a dins dels seus immobles. Gràcies, senyora presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi ha una paraula demanada, en representació de 
l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, del Sr. Joan Itxaso.  
 
 
Sr. Joan Itxaso: 
 
Jo informaré una mica de com està l’última situació. Després de deu mesos 
d’insistència per reunir-nos amb l’Àrea de Mobilitat i els responsables de TMB, ens 
vam trobar fa aproximadament una setmana amb ells i l’únic que vam aclarir una mica 
són dues o tres qüestions, que us comento.  
 
TMB va dir que el problema de fons és un tema de les vies, i això és un problema que 
depèn de la Generalitat, i que el pressupost per recanvi o per millora de vies és molt 
minso i que estem a la cua dels problemes que es van acumulant. Una resposta que 
no ens va deixar gaire tranquils, però bé, és una resposta. El que passa és que també 
és una presa de pèl per tot el procés anterior que vam tenir.  
 
Nosaltres vam reclamar totes les dades dels estudis i dels mesuraments que van fer. 
Vam reclamar que es fessin alguns mesuraments més perquè vam comprovar, per un 
plànol que ens van ensenyar, que hi havia un parell de trams on no s’havien pres 
mesures, i, sobretot, els vam demanar també tenir converses i que ens facilitessin una 
mica les converses amb ells i amb la Generalitat, reprendre una mica les converses 
que es van tenir, i els vam demanar que mentre duri això, almenys a l’horari de nit, 
entre les 22 h i les 24 h, es redueixi la velocitat, perquè entenem que en aquest horari 
és molt més fàcil que no en tot el dia. A més, és només un tram, entre Sagrada Família 
i Encants.  
 
Des del veïnatge i des dels afectats, hem trobat a faltar una mica l’acompanyament 
que vam tenir del Districte en la fase inicial, quan tot semblava que anava bé, i aquest 
acompanyament l’hem trobat a faltar quan les coses han anat maldades. I, en aquest 
sentit, demanaríem que aquest acompanyament no es redueixi, sinó que s’intensifiqui, 
perquè creiem que és una vergonya que en ple segle XXI i en una ciutat com 
Barcelona hi hagi veïns que són menyspreats en aquestes circumstàncies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies a vostè.  
 
Respon el Sr. Francesc Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El que ha explicat el Sr. Itxaso dona una gran part de l’explicació. De fet, nosaltres 
hem fet que es pogués donar també aquesta reunió darrera de fa una mica més d’una 
setmana. I bé, estem totalment en la línia que ell planteja. Aquest acompanyament 
nosaltres ens proposem fer-lo almenys per donar resposta i portar les demanades a 
qui cal. També vull dir una cosa, que és que hi ha un límit de decibels, de 75. Jo sé 
que 75 és molt alt, i que estan per sota de 70. Però en qualsevol cas, amb aquesta 
demanda de noves mesures ara ho canalitzarem perquè així sigui, per les demandes 
que havien fet vostès, i amb aquest acompanyament. Ens comprometem a millorar 
aquest acompanyament que vostè reclamava. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Al conseller Sánchez li queden 10 segons. Moltes gràcies, conseller.  
 
Passaríem a la propera pregunta, que la presenta el Grup del PP. Té la paraula el 
conseller Alejandro Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
La pregunta seria: Atesa la futura remodelació dels Jardins Montserrat, de quina 
manera té previst el Govern del Districte gestionar l’ús dels horts urbans previstos en 
la futura remodelació dels Jardins Montserrat. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En principi nosaltres, com que hi ha el Casal de Joves, que és just al costat d’on hi ha 
aquesta futura ubicació dels horts urbans, una vegada s’hagin reordenat els Jardins 
Montserrat, nosaltres pretenem establir un conveni amb el Casal de Joves, obert a les 
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diferents entitats que participin en aquest espai, amb un caràcter obert, i buscar uns 
representants que puguin gestionar de forma conjunta l’espai. Aquest és el 
plantejament que tenim.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Al conseller Muñoz li queda 1 minut 15 segons.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Es decir, que están cediendo suelo público a sus amiguetes, prácticamente, ni más ni 
menos. Hombre, ¿por qué no lo abren a concurrencia pública para que todo el mundo 
lo pueda gestionar? Sería lo normal. Ábranlo a concurrencia pública, que lo gestione 
quien quiera gestionarlo. Que todo el mundo pueda gestionarlo, no una asociación, 
que, además, ya les han regalado un espacio.  
 
Mire, en los Jardines de Montserrat, en el primer proyecto no se hizo una zona de ocio 
para perros, cuando se necesitan en el barrio. Al final se acabó haciendo. Se van a 
poner unas pistas de petanca, que al principio se dudó de si ponerlas o no, y se van a 
poner en un sitio en el que probablemente molesten a ciertas personas que están 
viviendo en aquella zona. Se podían poner perfectamente donde van los huertos 
urbanos. No sé los huertos urbanos quién los ha pedido o quién los ha dejado de 
pedir, pero a mí me parece que no es una demanda social ni excesivamente 
demandada por los vecinos. Y ahora me dice usted que Lola Anglada va a gestionar el 
espacio, ya me dirá usted si esto no es que lo gestionen sus amiguetes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. Ha esgotat el temps.  
 
Al conseller Magrinyà li queden 20 segons.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
A veure, vostè va amb un prejudici. En aquell espai hi ha gent gran i gent jove, és 
obert a tothom, i en principi s’ha fet un procés participatiu que va tenir l’acord total de 
tota la gent, es van fer dues reunions, i es va acabar donant resposta a totes les 
necessitats d’aquell espai. Jo no aniria amb tants prejudicis com va vostè. Moltes 
gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Una segona pregunta també del PP, que la fa el conseller Muñoz.  
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Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Atès el futur de la Model, per quina raó no s’ha dut a terme el procés participatiu 
anunciat en el seu dia sobre els usos del futur equipament de la Model? Gràcies, 
senyora presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres ara, en el consell de barri, vam anunciar que aquest segon trimestre faríem 
la presentació. Excusem aquest retard d’unes dues setmanes, però en principi en el 
consell de barri, prèviament farem una reunió de la comissió impulsora de la Model, 
reprenem això, i, a més a més, allà anunciarem tot el procés participatiu que està 
previst. En principi ja li anuncio que comença amb totes les visites que s’estan 
organitzant, a més a més treballem coordinadament amb la Generalitat. En principi, el 
plantejament que nosaltres estem tenint és coneixement de l’espai per part de la 
població, hi ha més de 5.000 persones que ja han visitat l’espai, i serà continuat fins al 
26 de novembre. S’han creat unes comissions de treball, i aquests grups de treball 
presentaran unes propostes i normalment als voltants d’octubre i novembre és quan 
s’executarà aquest espai més deliberatiu, i en principi nosaltres prendrem decisions 
perquè tinguem clar què hem de fer a partir de l’1 de gener. Aquest és el plantejament 
que tenim, que és quan tindrem l’espai. Nosaltres no tindrem l’espai fins l’1 de gener. 
Fins aquell moment no podem actuar. Fem aquest procés perquè l’1 de gener ja 
sapiguem què hem de fer. Aquest és el plantejament que nosaltres estem proposant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Conseller Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Pueden actuar desde el mismo momento en que saben que la Modelo va a pasar a 
manos municipales y ya podemos hacer cosas con ella.  
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La regidora dijo el día 31, en comisión de seguimiento de la Modelo que se 
comenzaría el segundo trimestre. Usted dijo después en la radio que comenzaría en 
otoño. Ahora parece que se va a crear el grupo impulsor el día 19 de julio, en verano. 
Primavera, otoño, verano… parece que se haga con cierta prisa, no sé si por la 
pregunta que hemos hecho, el que ahora digan que van a hacer un grupo impulsor, 
etcétera.  
 
A ver, nos da la sensación de que ustedes quieren hacer pero no hacen, todo lo 
retrasan. En Girona ha pasado prácticamente lo mismo. Ahora nos hemos enterado de 
que, en vez de un proceso participativo, van a hacer un estudio, un estudio que 
nosotros pedimos hace dos años y se nos dijo que éramos prácticamente unos 
antidemocráticos, porque no queríamos procesos participativos, y ahora ustedes van a 
hacer un estudio de pacificación de la calle Girona, que ya tendría que estar hecho 
hace mucho tiempo. No me convencen sus explicaciones, pero bueno.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. Ha esgotat el temps.  
 
Li queden 20 segons al conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Bàsicament, nosaltres ja hem creat des de fa temps unes comissions de treball, tant 
de memòria com de patrimoni, com de disseny de l’espai en el seu conjunt, i el que 
ens importa és que en el moment deliberatiu tinguem unes propostes clares. I, 
evidentment, amb el debat que tenim de les dues escoles, per exemple, ens 
condiciona, i hi ha altres elements del programa que hem d’actualitzar. I tot això 
representa una dificultat, però en principi és aquest cronograma que li he dit amb el 
qual estem treballant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs moltes gràcies. 
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és el punt de seguiments de 
proposició. N’hi ha un presentat pel Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates. El 
presenta la consellera Cristina Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
És el seguiment del prec que va ser acceptat pel Govern el març d’aquest any, sobre 
la presentació regularment dels informes de Serveis Socials. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera.  
 
Respon la consellera Carme Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La veritat és que no entenc gaire aquesta pregunta del seguiment de la proposició, 
perquè el dia 20 d’abril a la comissió consultiva vam presentar l’informe de Serveis 
Socials, tal com vam dir en el Plenari del mes de març. De totes maneres, també tenim 
previst presentar a la propera consultiva del mes d’octubre l’informe de Serveis Socials 
que tindrem ja del 2017.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Consellera Caballer.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Voldria dir-li que a la comissió d’abril se’ns va dir que se’ns enviaria aquest informe. No 
l’hem rebut. No sé què ha passat, però no l’hem rebut. Del nostre grup no l’ha rebut 
ningú, que jo sàpiga.  
 
I ha passat una consultiva, han passat dos plenaris, i vostè diu que es va fer. No es va 
fer, es va dir que s’enviaria i no s’ha enviat. Llavors, vull recordar-li també que 
nosaltres presentàvem informes quadrimestrals, a part de l’informe anual del 2016. 
Cada dos consultives. Jo li agrairia que si el van enviar i no l’hem rebut, el tornessin a 
enviar.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Jo crec que es va enviar. De tota manera, vostès el que pregunten és sobre l’estat de 
l’execució del prec. L’estat d’execució és haver presentat a la comissió consultiva 
l’informe de Serveis Socials.  
 
Si el que no han rebut és l’informe, en tot cas haurien de demanar que se’ls enviï 
l’informe. De totes maneres, consultarem si aquest informe ha estat enviat o no des de 
Serveis a les Persones.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
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El següent seguiment el presenta el Grup de la CUP, i ho fa la consellera Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Molt ràpidament.  
 
Era per saber com estava la proposició aquesta que vam presentar i que es va aprovar 
respecte a la prevenció i el combat de les agressions masclistes i els diferents punts 
que es detallen.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Serra.  
 
Li contesta la consellera Eulàlia Corbella.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Doncs va bé, la proposició. Vull informar que la tercera setmana de juliol disposarem 
d’unes primeres dades a escala de districte pel que fa a temes de victimització per 
temes de violència masclista. Són dades que surten de l’enquesta catalana de 
violència masclista, i aquí l’Ajuntament hi ha posat uns 60.000 euros per tenir una 
mostra significativa de tota la ciutat i per districtes. I s’han realitzat unes 4.000 
entrevistes en el conjunt de la ciutat. Això pel que fa a l’estudi de regidoria.  
 
I pel que fa a la proposta que s’introdueixi un programa estable de cursos i tallers a les 
escoles, vull dir d’entrada que el tema d’entrar a instituts públics de secundària es 
porta des de la regidoria de l’Ajuntament amb el comissionat d’Educació i amb el 
Consorci. Per tant, el que hem fet des del Districte és traslladar això a regidoria i 
companyia, perquè són seves, les competències. Tot i així, també informem que 
igualment hi ha tot un pla de treball establert, que és entrar a les escoles per tractar 
aquest tema amb tallers, amb formació al professorat, etcètera, que és la 
generalització de la xarxa d’escoles per la igualtat, i començarà aquest curs vinent.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Consellera Serra, li queda 1 minut. No cal? 
 
Molt bé, doncs amb aquest punt s’acabaria el que és el Plenari. Vostès saben que es 
poden demanar paraules que no estiguin a l’ordre del dia. En aquest sentit, tenim dues 
paraules demanades. La primera paraula l’ha demanat el Sr. Jordi Sabater Nolla amb 
relació al quiosc que hi ha davant de l’escola Diputació. Si vol intervenir. En primer lloc, 
vull agrair-li la paciència d’haver aguantat fins ara.  
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Sr. Jordi Sabater Nolla: 
 
Gràcies, presidenta. Conselleres, consellers.  
 
El març de l’any passat les AMPA d’Auró i Diputació vam presentar en aquest mateix 
consell una pregunta, interessant-nos per l’estat de les propostes de millora dels 
entorns dels nostres entorns escolars. Avui podem dir amb satisfacció que gràcies a la 
mesura de govern «Omplim de vida els entorns escolars», de juliol de 2016, aquestes 
mesures s’han concretat i ja hi ha els projectes executius fets, contractista adjudicat, 
des de la setmana passada, i s’estan complint els terminis als quals es van 
comprometre. I no només d’aquestes dues escoles, sinó també d’altres dues en una 
primera fase i, segons tenim entès, totes aquelles que ho demanin, en una fase 
posterior.  
 
D’altra banda, l’estiu passat es va pintar la senyalètica del Camí Amic, aquelles zones 
verdes amb els passos de vianants amb el lema «Camí escolar, espai amic.» Aquests 
logos es van col·locar, com sempre es fa, en els passos de vianants immediats a les 
escoles on hi ha més moviment de canalla i de famílies. La pregunta concreta és: amb 
relació al quiosc que hi ha davant de l’escola Diputació, que en el projecte de millora ja 
no apareix ubicat a l’entorn de l’escola, però no sabem on va, se seguirà el mateix bon 
criteri suggerit per la senyalètica del Camí Amic i es reubicarà més enllà dels passos 
de vianants amb el senyal verd, deixant lliure d’obstacles la vorera en aquests trams? 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Li respon el conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Falta acabar-ho de confirmar, però en principi segons l’acord ja anava a la cantonada. 
Llavors, hi havia la discussió de si anava a una cantonada o a l’altra. I com que no 
depèn de nosaltres, sinó de l’acord amb els quiosquers, estem concretant-ho, però en 
principi ja està assumit que anirà a la cantonada i que no està a la vorera. Això és clar. 
Era per acabar de definir si és una cantonada o l’altra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Hi ha una segona paraula, demanada per la Sra.Sylviane Dahan, que em sembla que 
no hi és, a la sala. I una tercera que m’acaba de demanar el Sr. García Jiménez. 
Farem una excepció. Té la paraula vostè.  
 
 
Sr. García Jiménez: 
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Bona nit, moltes gràcies per la seva amabilitat.  
 
M’he quedat una mica sorprès que dins de l’ordre del dia, després de l’assemblea que 
es va celebrar el 3 de maig, amb la regidora Janet, sobre el tema greu de l’obra de la 
Sagrada Família, aquí no sé si s’ha tocat aquest tema, quan resulta... Bé, la pregunta 
concreta és que vaig estar en un altre consell i allí van dir que havien recollit la 
recomanació màxima de tota la gent que estava a l’assemblea, que eren més de 400 
persones. En primer lloc, o sigui, el pla que té ara l’Ajuntament és que les obres del 
túnel, després de la parada —a causa dels problemes va haver de prendre aquesta 
decisió l’Ajuntament, suposo que tothom ho sap—, es fa un nou projecte i després es 
farà l’obra. El problema és que el projecte no es farà de tot el túnel, sinó que es farà en 
dues fases, amb la qual cosa, això comporta un increment de preu. I a més, hem 
perdut un any i mig. Doncs ja que l’obra està parada, el que va demanar l’assemblea 
és que es faci un projecte global dels dos trossos del túnel i que les obres siguin 
completes. El consell de ha recollit portar aquesta proposta a l’Ajuntament. La meva 
pregunta és: Aquest districte farà aquesta proposta a l’Ajuntament, que es faci el 
projecte complet i l’obra sigui completa, no en dues fases? Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Contesta el Sr. Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
A veure, el compromís és que es fa el túnel fins al total del segon. El tema de si es fa 
en una fase o en una altra, això s’ha de definir en el projecte executiu que es presenta 
ara. És a dir, es va parar, es fa un altre projecte executiu, i és en aquest marc que es 
prendrà la decisió. Però es farà tot el túnel, en tota la longitud, això està assumit. Falta 
que encara es presenti el projecte executiu, i en aquell moment és quan es presentarà 
aquest tema que vostè planteja.  
 
No hi ha res aprovat en aquest sentit que diu vostè, això no està aprovat. El que està 
decidit és que es farà el túnel fins al final, això sí que està decidit, però en quin format 
es farà això no està decidit encara.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs amb la contesta del Sr. Magrinyà donem per acabat aquest consell plenari. 
Moltes gràcies a totes i a tots els veïns i veïnes, que han aguantat fins aquesta hora. 
Ara és exactament un quart de dotze. 
 
S’aixeca la sessió a les 23.20 hores. 


