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Consell Plenari  
Districte de l’Eixample 

 
2 de maig de 2017 

 
ACTA núm. 2/2017 

 
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 DOS DE MAIG 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, i la vicepresidència de la Consellera Sra. Laia 
Canet Sarri. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 

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 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

2 
 

assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
 
Hi concorren també la regidora del Districte de l’Eixample, Ima. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña, el Sr. Xavier de Gispert Díez, el nou gerent de l’Institut Municipal de 
Mercats Sr. Màxim López Manresa i el nou gerent del Districte de l’Eixample, Sr. Jordi 
Torrades Aladren. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.22 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
conselleres i regidors i regidores del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bona tarda-vespre a totes i a tots. 
 
Molt benvinguts al Plenari del Districte de l’Eixample del dia 2 de maig. Vull demanar 
disculpes perquè no hem començat com tocava, puntualment, perquè abans hem 
tingut una Junta de Portaveus que no estava prevista i això ha fet que no 
comencéssim puntualment. Per tant, en nom meu i dels meus companys, us demano 
disculpes per aquest retard de 15 minuts que hi ha hagut en l’inici del Plenari. 
 
Sense res més, passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és la presa de 
possessió del Sr. Xavier Ortega i Codines com a conseller del Districte de l’Eixample. 
 
La secretària ho llegirà. 
 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Bona tarda a tothom.  
 
Avui cal manifestar que el conseller, el Sr. Xavier Ortega i Codines, ha donat 
compliment als requisits previstos en les Normes reguladores de funcionament dels 
districtes per accedir al càrrec, i en especial pel que fa a la presentació de les 
declaracions pel registre d’interessos i, per tant, cal preguntar al conseller en aquest 
punt específic previ a la presa de possessió si li afecta alguna prohibició o 
incompatibilitat per a l’exercici de càrrecs públics de conformitat amb allò que 
s’estableix sobre el particular en l’ordenament jurídic vigent.  
 
 
Sr. Xavier Ortega Codines (GM Demòcrata) 
 
No.  
 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària): 
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Gràcies, conseller.  
 
També cal prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que disposa el Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril, que estableix la fórmula de jurament en càrrecs i 
funcions públiques. Pot utilitzar la fórmula següent: Jureu o prometeu, per la vostra 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del 
Districte de l’Eixample amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona? 
 
 
Sr. Xavier Ortega Codines (GM Demòcrata) 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària): 
 
Gràcies, conseller.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs ara passaríem la paraula, perquè així ho ha demanat, a l’exconseller, el Sr. 
Xavier de Gispert, que els vol adreçar unes paraules per acomiadar-se d’aquesta 
trajectòria que ha tingut al front del nostre Districte, i jo personalment l’hi vull agrair. Li 
vull agrair la seva feina, li vull agrair haver estat un gran company quan jo era 
consellera de districte, i entenc que un gran conseller pel seu grup.  
 
Té la paraula.  
 
 
Sr. Xavier de Gispert Díez: 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Bon vespre a tots.  
 
Arran de la consulta que el meu partit, Demòcrates de Catalunya, va fer per decidir si 
seguíem o no dins la coalició formada pel PDeCAT i Unió, una gran majoria vam 
decidir seguir el nostre propi camí, fer el nostre projecte per a la ciutat de Barcelona. A 
conseqüència d’això, els cinc consellers municipals que eren del Grup Demòcrates de 
Catalunya han estat cessats. Un cop presa la decisió, Demòcrates de Catalunya es 
queda amb un regidor a l’Ajuntament de Barcelona, el Gerard Ardanuy, i seguirem 
treballant per Barcelona i preparant-nos per a les propers eleccions a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Dit això, volia agrair a tots els treballadors de la casa, del Districte de l’Eixample, a tots 
els consellers municipals i, en especial, als consellers municipals de la que fins ara ha 
sigut la meva coalició, moltes gràcies a tots. Només vull dir que aquests sis anys de 
conseller municipal al Districte de l’Eixample, quatre al Govern i dos a l’oposició, han 
estat un plaer i un honor per a mi. Moltes gràcies a tots.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs ara passaríem al següent punt, que és l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 7 de març del 2017. Si no hi hagués cap intervenció per part de ningú, 
la donaríem per aprovada. 
 
No hi ha res? Molt bé, doncs quedaria aprovada l’acta de la sessió ordinària del 7 de 
març del 2017. 
 
I ara passaríem a la part informativa, a la part del cartipàs, que llegirà la secretària del 
Districte. 
 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
En matèria de cartipàs, cal donar compte del Decret d’Alcaldia de 20 d’abril de 2017 de 
cessament del Sr. Xavier de Gispert i Díez com a membre del Consell Municipal del 
Districte de l’Eixample i del nomenament, per Decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2017, 
del Sr. Xavier Ortega i Codines com a membre del Consell del Districte de l’Eixample. 
 
En matèria de despatx d’ofici, es dona compte de l’adjudicació, el 31 de març de 2017 
pel gerent del Districte, del contracte de suport tècnic a l’organització d’actes d’entitats 
del districte a David Martínez Merodio per un import de 60.000 euros.  
 
Es dona compte de l’adjudicació, el 24 de març de 2017 pel gerent municipal, del 
contracte d’arrendament de fotocopiadores multifuncionals per a  diferents centres del 
districte durant 24 mesos a Comercial de Reprográfica y Maquinaria de Oficina SA per 
un import total de 52.608,57 euros. 
 
Es dona compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament del 
següent: la pròrroga, amb data 30 de març de 2017, del contracte de gestió i 
dinamització dels espais i casals de gent gran a l’Eixample a la UTE Eixample SPI, SL 
Associació Esportiva per un import total de 240.817,34 euros; i del conveni de gestió 
cívica de l’Espai 210, amb data 23 de març de 2017, amb Associació Xarxa Dos Deu 
per la Millora del Barri de la Sagrada Família per un import total de 48.000 euros. 
 
I finalment, es dona compte del cessament del Sr. Màxim López Manresa com a 
gerent del Districte de l’Eixample i del nomenament del Sr. Jordi Torrades Aladren com 
a gerent del Districte de l’Eixample. 
 
Això és tot, presidenta. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

5 
 

Un cop arribats a aquest punt de l’ordre del dia, voldria referir-me molt breument a 
dues qüestions. Primer, donar les gràcies al gerent sortint. Jo vull dir que, 
personalment, des de l’altra banda, des del moviment veïnal, he estat molts anys 
treballant braç a braç amb ell, crec que totes les entitats del districte sempre ens hem 
sentit molt ben tractades pel gerent del Districte de l’Eixample, pel Màxim. Entenc que 
ha fet una brillantíssima feina al front del Districte de l’Eixample i el vull felicitar, i 
desitjar-li molta sort en la nova etapa de la seva vida. 
 
D’altra banda, donar la benvinguda al Sr. Jordi Torrades. Amb el Sr. Jordi Torrades 
últimament també he tingut la sort de poder tenir contacte per la meva responsabilitat 
des del Grup Municipal d’ERC com a persona que porto el tema de comerç i mercats. 
Penso que el Sr. Torrades ha estat un home molt important al front de l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona i ell, conjuntament amb el seu equip, crec que ha 
aconseguit que la ciutat de Barcelona sigui una de les millors ciutats del món pel que 
fa als seus mercats. Per tant, agrair-li la feina feta fins ara i desitjar-li, Sr. Torrades, 
que la feina aquí a l’Eixample sigui tan brillant com ha estat al front de l’Institut de 
Mercats. Moltes gràcies.  
 
Ara passo la paraula a la regidora del Districte.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP):  
 
Moltíssimes gràcies, presidenta.  
 
Molt bona tarda a tothom.  
 
Jo també agafaré la paraula un minut per acomiadar-me d’un dels dos gerents i donar 
la benvinguda a l’altre gerent que tenim avui entre nosaltres. Fa onze mesos que tinc 
responsabilitats de govern a l’Àrea de Mercats i Comerç, per una banda, i al Districte 
de l’Eixample per una altra banda, i he tingut l’oportunitat de trobar-me amb dos 
gerents magnífics, dos gerents que han fet molt bona feina, dos gerents molt estimats 
pels seus equips, dos gerents que, a més a més, són molt respectats dins 
l’organització municipal perquè tots dos han fet al capdavant de les seves 
responsabilitats una magnífica feina. Una magnífica feina des de fa molts anys, i vam 
oferir la possibilitat de canviar les seves responsabilitats perquè cadascú a l’altra 
banda, el gerent de l’Eixample a la banda de Mercats i el gerent de Mercats a la banda 
de l’Eixample, iniciessin una nova etapa professional i, al mateix temps, es 
revitalitzessin. Jo crec que estaven bé però els canvis sempre són necessaris, feia 
molts anys que eren al capdavant de cadascuna de les seves responsabilitats, i aquí 
estan. Aquí estan tots dos avui, i com que tinc la sort que podré continuar col·laborant 
amb tots dos els vull dir, per una banda, gràcies, simplement gràcies per tot el que han 
fet per la ciutat, pels mercats de la ciutat i pel districte de l’Eixample. Moltes gràcies i, 
sobretot, molta sort perquè els vostres encerts seran els èxits del districte de 
l’Eixample i de Mercats, en l’altre cas. Per tant, moltíssimes gràcies.  
 
Aquests dies he fet bolos acomiadant i explicant aquests canvis a moltes bandes i 
realment estic molt contenta que hagin acceptat aquests canvis, assumir aquestes 
noves responsabilitats, aquests nous reptes, perquè segurament el més fàcil per a 
tothom és quedar-se dins la seva zona de confort. És cert que això també ho hem 
pogut fer perquè hi ha equips consolidats a una banda i a l’altra i això també facilita els 
canvis. Però, en tot cas, simplement volia dir dues coses: gràcies i sort.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora.  
 
Ara cedeixo la paraula al Sr. Màxim López.  
 
 
Sr. Màxim López López Manresa (nou gerent de l’Institut Municipal de Mercats): 
 
És la primera vegada que parlo en un plenari, després d’onze anys encara no sabia 
com anava el micro. 
 
Com dèieu, presidenta, regidora, gràcies. El moment del comiat és de moltes 
emocions i, segurament, l’emoció més forta que surt és l’agraïment. L’agraïment a 
totes les persones que m’han donat i han renovat la confiança durant tots aquests 
anys en el districte de l’Eixample, tenir l’oportunitat de treballar en un districte com 
aquest, treballar amb la gent que he treballat, molt bons professionals, però sobretot 
persones amb vocació de servei públic, honestes, treballadores, implicades en el 
projecte, amb tots els consellers, avui hi ha hagut un traspàs, han passat molts 
consellers, del Govern, de l’oposició, amb diferents atribucions, jo he treballat molt bé 
amb tots ells i he après moltes coses. 
 
Finalment, simplement agrair a tota la gent de l’Eixample, a totes les entitats, que per 
mi ha sigut una experiència conèixer en profunditat què passa a l’Eixample, què 
succeeix, per què passa, i passa per ells, per aquestes entitats que dia a dia treballen 
a l’Eixample, per als veïns i veïnes que aporten les seves contribucions puntuals o de 
treball més continu al districte. Per això, simplement, gràcies a tothom, i Jordi, sort, et 
deixo en bones mans, t’ho passaràs molt bé aquí a l’Eixample, t’ho garanteixo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Màxim, el que no hem arreglat en tants anys és que funcionin els micros. Esperem que 
el nou gerent s’hi posi i ens els arregli.  
 
Ara sí, tindria la paraula el nou gerent del Districte, el Sr. Jordi Torrades.  
 
 
Sr. Jordi Torrades Aladren (nou gerent del Districte de l’Eixample): 
 
Moltes gràcies. 
 
Bona tarda a totes i a tots.  
 
Agafo la paraula al Màxim, si no, et vindré a veure, si no m’ho passo bé aquí, però tu 
també t’ho passaràs bé a Mercats, tens moltíssima gent allí que t’espera amb una gran 
feinada per davant però també amb objectius molt macos, com els que tenim en 
aquest districte, per descomptat, el districte campió de Barcelona. I en el meu cas, 
després de vint anys de diferents feines a l’Ajuntament, és veritat que els tretze darrers 
identificat amb la gerència de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, per tant, 
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amb la feina feta al front dels mercats, però ja fa més temps que hi soc i amb altres 
responsabilitats a l’Ajuntament.  
 
Ara em toca agrair la confiança per liderar des de la part executiva el que és per a mi 
el primer districte de la ciutat, indubtablement. Tenim, i tots ho sabeu, enormes reptes i 
objectius. Només queden dos anys de mandat i hi ha molta feina per fer, amb el PAD, 
les mesures de govern —avui en tenim una altra—, els plans d’acció, les comissions 
sectorials que van treballant, etcètera, per tant, hi ha molt per fer. I aquí estic a la 
vostra disposició per això, per treballar fort, braç a braç amb tots vosaltres, per tirar-ho 
endavant. Per tant, a banda dels agraïments a tots, espero comptar amb la 
col·laboració de tots i la meva la teniu per endavant. Moltes gràcies a tots. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs ara ja passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és la part dels informes, i 
començaríem amb l’informe de la regidora.  
 
Deu minuts, regidora.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP):  
 
Comencem amb l’informe.  
 
Com sempre, tenim un parell d’apartats importants, l’apartat relatiu a l’espai públic i, 
després, l’apartat més relacionat amb serveis a les persones. Però abans voldria 
felicitar totes les entitats —algunes persones d’aquestes entitats ens acompanyen 
avui— de la Sagrada Família que, justament, aquest cap de setmana han tingut la part 
final de la seva festa major, una festa major molt participada, i a més a més s’ha 
celebrat el 20è aniversari del Centre Cívic de la Sagrada Família i també la jornada de 
portes obertes al futur ateneu, que ha permès que el veïnat comenci a apropiar-se 
d’aquest espai que ha de permetre fer tantes coses en aquest barri que 
tradicionalment, com saben, estava molt mancat d’equipaments. Per tant, felicitats. 
Encara falta la Milla de la Sagrada Família el dia 14, però la part més important de la 
festa ja ha passat, per tant, moltíssimes felicitats. 
 
Començo, doncs, per la part d’espai públic. Segurament la part que ha tingut més 
ressò, perquè és una decisió important, ha estat l’ordenació singular de terrasses dels 
entorns del temple de la Sagrada Família, que va ser aprovada fa pocs dies per la 
Comissió de Govern. No entraré en els detalls però sí que crec que és important 
explicar per què s’ha fet i quins són els criteris d’aquesta ordenació singular, que té per 
objectiu alliberar espai per als vianants i facilitar la mobilitat a peu en un entorn que, 
com saben, està molt congestionat, hi ha molt trànsit. Dins el Pla d’acció es va pactar 
que era necessari, com a mínim, deixar un espai de 4,5 metres d’amplada per 
cadascuna de les voreres, i això és el que s’ha fet en aquesta ordenació singular. I, a 
més a més, perquè no es perdi espai per a terrasses, s’han introduït plataformes en 
calçada, que és una innovació dins la nostra ciutat i el tema de les terrasses.  
 
Un altre tema important respecte a l’espai públic és que fa pocs dies va tenir lloc la 
Diada de Sant Jordi, una diada que queia en diumenge, va ser una diada molt 
participada. Aquest any es va plantejar, com sempre, la distribució d’aquest espai 
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públic i hi va haver algunes novetats, suposo que els que vau tenir ocasió de passar 
per rambla Catalunya vau veure que estaven més esponjades les zones dels vianants, 
hi havia més pas perquè els vianants poguessin passar més tranquil·lament. I una altra 
cosa important és que al passeig de Sant Joan continua la dinamització per part del 
Districte de totes les activitats que es fan allí i aquest any podem dir que va ser un èxit 
d’afluència molt important. 
 
Vull aprofitar el Plenari de Districte, que és el moment més important i més solemne 
d’aquest districte per agrair tota la feina que fan fet els treballadors municipals, des 
dels tècnics de via pública, la Guàrdia Urbana, els agents cívics, els inspectors i els 
tècnics de l’Oficina de Promoció Econòmica per organitzar el Sant Jordi. És una 
festivitat que tots la gaudim, però que als treballadors del Districte els porta moltíssima 
feina, per tant, moltíssimes gràcies. I que sapigueu que de cara a l’any que ve ja tenim 
un grup de treball per continuar veient com podem millorar aquest equilibri en l’ús de 
l’espai públic. 
 
Dins de l’espai públic també voldria destacar que anem treballant en el que són els 
deu solars, ja saben que hi va haver suspensió de llicència dels deu solars 
d’equipaments privats, i la voluntat és treballar per aconseguir que en alguns d’aquests 
deu puguem fer, per una banda, centres educatius i, per una altra banda, habitatge 
dotacional. I estem analitzant on es pot fer, quins són els costos i les possibilitats 
d’obtenir aquests espais per part del Districte. 
 
També una suspensió de llicències que ja coneixen és la de locals de pública 
concurrència i de restauració a Sant Antoni. Hem detectat, com saben, tres casos de 
persones que pensaven que podrien desenvolupar els seus negocis i es van veure 
afectades per aquesta suspensió de llicències. Han estat assessorats per part del 
Districte sobre quines eren les solucions per aconseguir veure si podien tirar endavant 
els seus negocis, i més endavant hi ha algunes intervencions en aquest Plenari 
justament sobre aquest tema.  
 
Pel que fa a obres en marxa, vull recordar que tenim en marxa la renovació de les 
voreres del carrer Aragó entre Urgell i Rocafort, i també les del carrer Villarroel entre 
Aragó i Gran Via. 
 
I ja tenim finalitzada el que serà la plaça que en el futur portarà el nom de Pablo 
Neruda. Durant el primer cap de setmana de les festes de la Sagrada Família el veïnat 
va fer una festa per apropiar-se d’aquest espai, que ja està obert al públic, els veïns 
van organitzar un espectacle de màgia i un vermut perquè tothom pogués gaudir-ne. El 
nom encara no el tenim, estem en tràmits burocràtics per aconseguir que s’acabi 
anomenant Pablo Neruda, l’espai comprès entre Diagonal, Aragó i Lepant, però ben 
aviat el tindrem i farem una altra festa per batejar aquest espai. 
 
Una mica menys lúdic és el tema de la plaça de les Glòries, que suposo que ja han vist 
que ens hem vist forçats com a Ajuntament a aturar el contracte, rescindir el contracte 
d’adjudicació del túnel, refer el projecte i fer una nova adjudicació en breu. És cert que 
mai és agradable aturar unes obres, però en aquest cas té a veure amb els retards, 
moltes incidències tècniques i sobretot un sobrecost exagerat de les obres ha obligat 
l’Ajuntament a actuar d’aquesta manera. De fet, demà a les 19.30 h, justament a 
aquestes hores, al campus de la UPF del Poblenou està prevista una audiència 
pública convocada per la tinenta d’alcalde Janet Sanz i també pels districtes de Sant 
Martí i de l’Eixample per explicar més en detall aquesta aturada de les obres. 
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També, pel que fa a espai públic, vull recordar que el dia 24 de maig el Mercat de Sant 
Antoni, que ha estat nomenat com un dels projectes estrella d’aquest mandat en el 
nostre districte, tindrà lloc un retorn del procés participatiu on explicarem als veïns les 
tres qüestions que resten pendents d’explicar en fase de retorn. Per una banda, el que 
serà el pla funcional i el plantejament del nou espai veïnal que anirà a la planta -1. 
També el projecte de la supercruïlla dels carrers Borrell i Tamarit. I també el disseny 
de la marquesina del mercat que ha d’acollir el mercat dominical del llibre. Això pel que 
fa a les qüestions d’espai públic. 
 
Entrant en el tema de serveis a les persones, destacar que estem a punt d’obrir un 
espai de suport familiar, això ens ho explicarà el conseller Matas en una mesura de 
govern que presentarem a continuació. Pel que fa als espais de gent gran, avancem a 
bon ritme. Pel que fa al nou espai de gent gran de Calàbria, 256-262, aquesta propera 
tardor esperem que ja pugui obrir. I també aviat començarem l’espai que està previst a 
Germanetes. 
 
Sí que m’agradaria destacar que gràcies a l’obertura d’aquest nou espai de Calàbria, 
256-262, ja podrem donar resposta a tota l’extensa llista d’espera de l’espai de gent 
gran del carrer Rosselló. I també vull destacar que és un dels serveis d’èxit, els espais 
de gent gran, de promoció i dinamització de la gent gran, per tant, per això tenim 
aquesta demanda. 
 
També m’agradaria destacar que en l’àmbit de cultura estem replantejant o introduint 
algunes varietats en «Un estiu a la fresca» que, com saben, des de fa 15 anys es basa 
en música, teatre i dansa, i després de quinze edicions estem introduint algunes 
novetats. Aquest any hi haurà més de 25 espectacles, hi haurà circ, la paraula, arts 
visuals i una exposició que servirà per donar un gir al que ha estat tradicionalment 
aquesta activitat. 
 
També vull recordar que dins la ciutat s’està fent «Barcelona Districte Cultural», 
l’Institut de Cultura està fent l’intent de portar espectacles que es repliquen a diferents 
barris de la ciutat, i en el nostre cas... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidora, ha esgotat el temps. Deu minuts. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP):  
 
Simplement dos apartats més. Ja tenim el nom del passatge Maria Canals; la placa de 
Palau i Fabre, que se’ns va demanar aquí, està instal·lada, la vam instal·lar fa un parell 
de setmanes. 
 
De l’àmbit d’educació dues coses. Tenim ja les ubicacions provisionals de tres escoles, 
estem treballant en la cerca de les ubicacions definitives. S’ha constituït el nou consell 
escolar, gràcies a la feina que ha fet la gent que ens ha deixat. S’han atorgat ja les 
subvencions de districte d’aquest any. I bàsicament és això. Gràcies. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Li quedaran exactament 4 minuts per al segon torn, si li cedeix el grup de govern, que 
entenc que li cedirà a la regidora. 
 
Ara, per respondre l’informe de la regidora, té la paraula en primer lloc el portaveu del 
PP, el Sr. Òscar Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Bona tarda. 
 
Gràcies, presidenta, i gràcies, regidora, pel seu informe. 
 
Ens sumem, en primer lloc, a les felicitacions per l’èxit del Dia de Sant Jordi, èxit 
sobretot i en gran mesura pels tècnics de promoció econòmica i, sobretot, via pública, 
que els vam poder veure batallant el mateix diumenge, fent inspeccions sobre el 
terreny. És un èxit del Districte i d’aquesta estructura de la qual abans feia esment el 
Màxim, i que penso que és un dels valors més importants que té l’Eixample 
actualment. 
 
Només un comentari d’aquest tema, del tema de Sant Jordi. El Govern que té aquesta 
afició per treure el cotxe de la superfície, potser hauria estat bo aquest any, que queia 
en diumenge, haver tancat el centre de Barcelona, perquè això només es pot fer 
dissabte i diumenge, és impossible fer-ho un dia laborable. Cal tenir-ho present per a 
un altre any perquè a vegades, fins i tot, a les aglomeracions per les signatures es 
posa una mica en perill la integritat de les persones. Torno a insistir que per dissabte i 
diumenge això es podria valorar.  
 
Senyora regidora, vostè ha passat per sobre d’un tema, el de les Glòries. Escolti, 
sembla que hagi caigut del cel el tema de les Glòries aquesta setmana passada. Miri, 
vostès saben això des de gener del 2016, aquest problema, i estem a maig del 2017. 
Quant temps ha trigat el Govern a reaccionar? Un any i mig? Quina part dels 
sobrecostos i dels retards a Glòries hem d’atribuir al Govern que vostè representa 
aquí, al Govern Colau? La UTE, que era l’empresa encarregada de les obres, va 
enviar una carta a l’Ajuntament el gener del 2016, i la decisió s’ha pres fa una 
setmana. Quin paper ha tingut el Districte de l’Eixample pel que fa a aquest tema? Tinc 
la sensació que sempre som els convidats de pedra, a l’Eixample: es prenen 
decisions, les decisions sobre la via pública venen del sector central d’Urbanisme, però 
quina posició té el Districte respecte a això? 
 
Penso que el tema de les Glòries és, un cop més, l’evidència de la seva manca de 
capacitat de diàleg. Quan vostès tenien capacitat per decidir-ho a BIMSA ho van portar 
a BIMSA, es van passar la decisió dels partits polítics no diré per on, però els partits 
polítics van decidir una cosa i vostès van aprovar absolutament el contrari a BIMSA, 
quan vostès ja tenien aquesta majoria. Quina és la seva participació? A vegades sí, a 
vegades no, quan ens interessa sí, o és que volien passar la pilota als partits polítics? 
Em sembla que aquesta era la idea. 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

11 
 

Vostè ha parlat dels danys colaterals de la suspensió de llicències dels establiments 
de pública concurrència de Sant Antoni. Ens sembla bé que s’hagi adoptat aquesta 
mesura pel que fa a aquests tres casos que hi havia de persones perjudicades, que 
em sembla que després en parlarem. 
 
Un altre tema és que s’han incorporat, afortunadament i després de molts anys de 
sequera, persones noves al Districte. M’agradaria saber la valoració de la regidora, 
com es notarà això ara que tenim persones noves, ara que tenim més dotació 
humana, en la millora de tramitacions, de llicències d’obres, de llicències 
urbanístiques, que patien un retard considerable en aquest districte. Fins ara això 
s’imputava, efectivament, a la manca de recursos. Vostè com creu que es notaran 
aquestes noves incorporacions? 
 
I, finalment, no ens agrada gens que vostès festegin el tema del canvi de la plaça Joan 
Carles I per Cinc d’Oros. Me n’alegro que es prenguin molt festivament el fet d’atacar 
directament els sentiments d’un determinat nombre important de persones tant de 
Barcelona com del districte de l’Eixample pel que fa a aquest tema. Vostès van 
celebrar una festa, i li torno a repetir que a part d’un ús partidista i polític del 
Nomenclàtor, que mai s’havia donat, penso que no és un motiu per festejar, perquè 
amb aquesta decisió, i vostè ho sap, han atacat directament els sentiments d’una part 
important dels ciutadans de Barcelona que també es mereixen un cert respecte. 
 
Ho deixaré aquí, no sé quant em queda per a la segona... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs miri, ha esgotat el temps just en aquest moment, Sr. Zayas.  
 
Té la paraula la portaveu del Grup de Cs, la Sra. Paloma Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Gracias, presidenta.  
 
Buenas tardes.  
 
Voy a empezar hablando del Día de Sant Jordi, que realmente fue un éxito, aunque yo 
creo que las aglomeraciones siguen siendo muy importante y es muy difícil acceder a 
las paradas. Creo que se deberían habilitar más espacios, en las calles 
perpendiculares también. Y como ustedes sabrán también, mi partido, Cs, presentó en 
el Congreso de los Diputados una propuesta, que fue aprobada por unanimidad, para 
que el 23 de abril, Día de Sant Jordi, sea declarado por la UNESCO patrimonio 
inmaterial de la humanidad.  
 
Pasando al siguiente tema prioritario del que ha hablado la señora regidora, el tema de 
la paralización de la plaza de las Glorias. Ustedes convocan una comisión de Ecología 
y Urbanismo extraordinaria, supongo que para buscar el acuerdo del resto de las 
formaciones políticas, y se quedan ustedes solos con la CUP. Así y todo, ustedes 
deciden paralizar, porque es una cosa que hacen de maravilla, están ustedes todo el 
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día paralizando licencias, paralizando cosas, cuando su deber como gobierno es 
justamente lo contrario, es hacer cosas, es ejecutar, no es paralizar. 
 
Yo quiero saber cómo van a explicar mañana esta decisión en esta reunión que han 
convocado a los vecinos. Y luego tendrán que explicárselo al resto de los 
barceloneses porque la plaza de las Glorias es una obra colosal, es una de las obras 
más importantes que se ha hecho en Barcelona. Y van a dejar ustedes aquello… 
supongo que tomaran medidas de seguridad excepcionales porque eso no se puede 
dejar abierto, tendrán que cerrarlo para que no haya problemas. Quiero ver qué 
explicaciones dan. También quiero saber cómo van a hacer ustedes para meter el 
tranvía, su famoso tranvía, que era la propuesta estrella de su programa electoral, 
cómo van a meter el tranvía si la plaza de las Glorias estará paralizada mínimo un año, 
que ya veremos cuánto tiempo tardan en volverla a poner en marcha. 
 
¿Qué van a hacer ustedes con la candidatura de Barcelona para ser la sede de la 
Agencia Europea del Medicamento? Creo que mañana ya viajan la señora ministra, la 
Sra. Montserrat, y una delegación para pedir que Barcelona sea la nueva sede de la 
Agencia Europea. ¿Van ustedes a proponer la torre Agbar con este desaguisado en la 
puerta? Yo no lo puedo entender, pero bueno. 
 
También ha hablado usted de la ordenación de las terrazas de la Sagrada Familia. 
Como siempre, la solución es quitar terrazas, quitar terrazas para que en teoría los 
vecinos puedan pasear. Yo tengo serias dudas porque creo que las terrazas se van a 
llenar más de turistas y no creo que cambie mucho la cosa. Pero cada vez que quitan 
ustedes una terraza, suprimen puestos de trabajo, y es así. ¿Por qué no toman 
ustedes otro tipo de medidas para intentar solucionar el problema de la Sagrada 
Familia? ¿Por qué no se exige que la venta de entradas sea anticipada, por ejemplo, 
como pasa en la Alhambra de Granada? El que no ha comprado la entrada con 
anticipación no puede ir a ver la Alhambra. Ya sé que no depende de ustedes, tienen 
que negociar, pero lo pueden hacer. 
 
Y tampoco he entendido que lleven ustedes a cambio una suspensión de licencias de 
solares privados dedicados a equipamientos y uno de ellos, que está ubicado en la 
Sagrada Familia y era el que estaba previsto para ubicar a los vecinos de los 
inmuebles afectados por la gran escalinata de acceso que plantea el templo y que 
implicaría derribar unas viviendas de la calle Mallorca, digan que eso no es prioritario. 
Pues sería muy importante poder derribar cosas de alrededor y dejar aquel espacio 
más esponjado, porque realmente no hay espacio. De alguna manera tendrán ustedes 
que solucionar ese problema. 
 
También ha hablado usted de la nueva creación del Consell Escolar del Distrito, al que 
asistí el otro día, y tengo que manifestar mi queja y mi preocupación porque el único 
colegio especial que hay en el Eixample, que es la escuela Fasia, que forma parte del 
Consejo Escolar, el otro día ni figuraba en el listado ni fue mencionada, con lo cual la 
representante tomó la palabra y se quejó porque ellos también imparten enseñanza 
obligatoria. Entonces, me preocupa la falta de sensibilidad que tienen ustedes hacia 
ese tema porque es el único colegio, ni público ni privado, el único que hay en todo el 
Eixample para niños con necesidades especiales. 
 
Y luego, ya para terminar, voy a hablar del tema de la contaminación. Según salió ayer 
en varios periódicos de la ciudad, la inmensa mayoría de los barceloneses respiran un 
aire más contaminado que el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 
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Esa es la conclusión a la que ha llegado el informe de evaluación de la calidad del aire 
de la ciudad de Barcelona 2016, que ha sido elaborado por la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona. Ustedes dicen que… 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, ha esgotat el temps.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Ja? Vaja. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Pel Grup Municipal de la CUP, té la paraula la Sra. Anna Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Gràcies.  
 
Alguns temes. Pel que fa a les terrasses, està molt bé que ara hi hagi plataformes que 
facin que les veïnes puguem caminar per allà, el que potser també estaria bé és que 
de tant en tant poguéssim prendre’ns alguna cervesa en alguna de les terrasses. Jo no 
sé si sap vostè quin és el preu d’una cervesa a Mallorca amb Marina, per exemple. 
 
També ens agradaria saber quines són les novetats respecte al procés participatiu de 
la Model. I també voldríem saber si hi ha algun tipus de compromís perquè les obres 
de construcció de les tres escoles s’acabin abans de l’1 de setembre, que és quan 
s’incorporen els treballadors públics, que és una cosa que no ha passat aquest any, 
per exemple, amb l’escola Entença. 
 
Respecte a la Festa Major de la Sagrada Família, evidentment també volem agrair a 
tots els col·lectius i entitats que hi han participat, i criticar la falta de recursos que han 
tingut alguns dels col·lectius, com per exemple el col·lectiu juvenil de Joves del Poblet, 
que són els hereus del que havia estat la Festassa. Són joves que —una paraula que 
agrada molt— són emprenedors, ells sí que són realment emprenedors, fan 
moltíssimes activitats i potser no reben tot el suport que caldria, especialment en tot el 
que es desprèn del SOAP, que seria qüestionable si allà hi ha més de 2.000 persones 
o no, però en tot cas, l’ambulància, la seguretat, el certificat de baixa tensió, són coses 
que creiem que des del Districte es podrien facilitar perquè els joves no tinguessin 
tants problemes a l’hora de desenvolupar la tasca tan important que fan. 
 
En aquest sentit, volíem agrair aquesta tasca i explicar-la una mica aquí. Segurament 
el perfil al qual arriba Joves del Poblet no és el perfil de la majoria de gent que hi ha 
aquí, i volíem explicar una mica com han encarat la festa major: a través d’una 
ambientació relacionada amb els animals han fet diferents crítiques al model que hi ha 
al barri, han fet una crítica al turisme massiu, a la gentrificació, a com aquesta 
gentrificació expulsa els comerços i els establiments de proximitat i els tradicionals i 
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acaba col·locant-hi grans superfícies o comerços turístics, la dificultat que tenim les 
joves i, de fet, la majoria de veïnes de l’Eixample per traslladar-nos a algun altre pis 
que estigui situat a l’Eixample per l’augment caríssim dels preus, i també una mica 
aquesta necessitat de recuperar l’espai públic, que cada cop en podem gaudir menys 
perquè està absolutament turistitzat. 
 
Moltes felicitats per totes les activitats que van fer, per l’èxit que van tenir, i 
especialment per la perspectiva feminista que tenien totes aquestes activitats. Era una 
perspectiva que no només estava en el manifest i en els cartells que convocaven els 
actes, sinó que també estava en les mateixes activitats. I felicitar especialment pel 
protocol que es va fer, impulsat conjuntament amb l’Associació Xarxa Dos Deu, un 
protocol contra les agressions masclistes en els espais d’oci i per la socialització que 
van fer del peto lila que fa que si les dones patim agressions o qualsevol persona que 
pugui veure una agressió pugui dirigir-se a aquestes persones per denunciar-la i per 
aturar-la. 
 
Tot i així, crec que també hauria estat bé que la regidora fes alguna esment de 
l’agressió transfòbica que es va patir una de les nit quan ja s’havia acabat el concert. I 
en aquest sentit, donar les gràcies a les persones de la Crida LGTBI i a la resta de 
gent que estaven allà i que van reaccionar davant l’agressió. M’agradaria compartir 
una mica l’últim paràgraf del manifest que van redactar Joves del Poblet i la Crida 
LGTBI en resposta a aquesta agressió. Deien que: «Davant del fet ocorregut —que 
era aquesta agressió a la dona— la Crida LGTBI i Joves del Poblet volem denunciar 
l’LGTBIfòbia que continua manifestant-se en multitud de situacions del nostre dia a dia, 
també a l’espai públic i en entorns d’oci i festes populars. Cal que visibilitzem les 
agressions, que establim protocols i xarxes de suport per reforçar la prevenció i la 
vigilància i, sobretot, cal que ens corresponsabilitzem i donem una resposta col·lectiva 
a aquestes violències i acabem amb la seva impunitat». Així que, des d’aquí, també 
volem enviar una abraçada a aquesta dona que va patir aquesta agressió transfòbica. 
 
Per últim, vull comentar que ahir va ser una diada bastant especial, una diada que 
implica la majoria de veïnes de l’Eixample, que és el Primer de Maig. Milers de 
persones es van manifestar contra el sistema capitalista i patriarcal que té unes 
conseqüències i uns efectes en la nostra vida, en la vida de la classe treballadora i de 
les dones especialment, que és l’atur, que les veïnes de l’Eixample també el patim, els 
desnonaments... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Serra, ha esgotat el temps. Moltes gràcies.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
D’acord.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies.  
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Ara té la paraula, en nom del Grup Municipal d’ERC, el conseller Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
En primer lloc, vull afegir-me a les felicitacions dels organitzadors de la Festa Major de 
la Sagrada Família, malgrat l’agressió que hi va haver, 38 entitats l’han fet possible i 
ha sigut una gran festa major. 
 
Sobre el canvi de conseller del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, també vull agrair 
els anys de dedicació al conseller de Gispert, i també donar la benvinguda al nou 
conseller, Ortega. 
 
També vull destacar el canvi de gerent. Al Màxim, amb qui hem compartit paret de 
despatx, li desitjo sort en la seva nova etapa a l’Institut de Mercats, i desitjo sort al nou 
gerent, el Jordi Torrades, que ens consta que ha fet una excel·lent tasca a l’Institut 
Municipal de Mercats. 
 
Amb relació a l’informe, vull sumar-me també al fet que Sant Jordi va ser un èxit. En tot 
cas, també voldria fer la crítica de dir com podem evitar aquesta congestió, perquè hi 
havia moments en què a la rambla Catalunya i al passeig de Gràcia no s’hi podia 
caber, i sempre parlem de desconcentració turística i de fluxos. De cara als propers 
anys, i malgrat l’èxit, hem de veure com aquest èxit el podem repartir millor en altres 
carrers. 
 
També vull celebrar la col·locació d’algunes plaques al districte, en concret, per 
exemple, Joan Carles I, que no s’havia esmentat en primer lloc i després ha sortit. 
 
I també veiem amb bons ulls la nova ordenança de terrasses a la Sagrada Família. 
Considerem que les aglomeracions cada dia són més importants. L’espai públic és un 
bé escàs, com tots els béns, i al final el que s’ha de fer és prendre mesures perquè 
l’espai públic es pugui fer servir correctament. En tot cas, vull fer la puntualització que 
en el cas de la Sagrada Família la major part de la gent que hi va no hi entra. Encara 
que es comprin les entrades anticipadament, el problema és a fora, no a dins. 
 
En el que no estem d’acord, o no veiem amb tants bons ulls, és l’aturament de les 
obres de les Glòries. En tot cas, estem preocupats perquè es paralitzen aquestes 
obres. Des d’ERC no coneixem el sobrecost que hi podria haver, sabem el que hi ha, 
no sabem el que hi podrà haver, i considerem que hi podria haver mesures per retallar-
lo sense que això s’hagi d’endarrerir un any i anar-nos-en al 2020, com a mínim, 
perquè ara diem 2020 però d’aquí a un temps possiblement diguem més enllà. 
 
En qualsevol cas, un dels arguments que ha sortit i que ha sigut polèmic és el de les 
empreses del 3%. Si hi ha irregularitats, hi insisteixo, busquem quines són i fem pagar 
al responsable d’aquestes irregularitats, però no ho fem pagar als veïnes, que són els 
que al final tindran allò empantanegat. També vull puntualitzar que Ferrovial lidera les 
adjudicacions de BIMSA en aquest mandat, per tant, com farem que les empreses del 
3%, que diuen, no acabin també executant al final aquesta obra. Creiem que és un 
error tenir allà una ferida oberta, i s’ha comentat també alguns projectes que anaven 
molt vinculats a la plaça, com la col·locació a la torre Agbar de l’Agència Europea del 
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Medicament o el tramvia que es plantejava, creiem que això és un impàs més a l’hora 
de poder-ho plantejar. 
 
En tot cas, també volem fer constar que al Consell Plenari de Sant Martí, com que 
també som part afectada, plantegem una proposta. Des d’ERC considerem que cal 
refermar el suport de l’Ajuntament al Compromís de Glòries, aprofitar la suspensió de 
les obres per projectar i licitar el túnel des de Castillejos i allargar-lo fins a rambla del 
Poblenou. Ja que es replanteja l’obra, atenem la demanda veïnal. I també considerem 
que s’ha d’instar la tinència d’alcaldia d’Urbanisme que no s’aturin la resta d’actuacions 
previstes a la superfície en la mesura que sigui possible, tots aquells equipaments, tots 
aquells arranjaments o tota aquella obra que es pugui no aturar, seguir-la construint 
d’alguna manera, perquè hi ha hagut la problemàtica dels túnels, però si podem 
avançar pel que fa a la resta, penso que la gent del barri i de la ciutat ho agrairà. 
 
Per acabar, també, amb relació als avenços als solars d’equipaments i la suspensió de 
llicències de Sant Antoni... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Cuscó, ha esgotat el temps. Moltes gràcies per la seva intervenció.  
 
Ara té la paraula, pel Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, el conseller 
portaveu, el Sr. Joan Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Jo voldria començar fent un breu apartat d’agraïments i bons desitjos al conseller 
sortint, el Xavier de Gispert, al conseller entrant, el Xavier Ortega, al gerent sortint, el 
Màxim López, al gerent entrant, el Jordi Torrades, també als serveis tècnics per 
l’organització del Sant Jordi, ja s’ha dit, i a les entitats que han organitzat la Festa 
Major de la Sagrada Família. Tots em coneixeu i tots sabeu que si no m’allargo més és 
perquè no tinc més temps, però teniu el meu reconeixement, la meva estima i el meu 
respecte, i el de tot el grup. 
 
Dit això, i entrant ja en l’apartat de l’informe de la regidora, jo em centraré en dos 
temes, perquè, com dic, no tinc gaire temps i m’he de dosificar. 
 
Primer, Glòries, n’hem parlat tots una mica, crec que és important, crec que mereixia 
més temps per part de la regidora atesa la importància del tema a escala de ciutat i a 
escala de districte. Recordem que l’entrada del túnel, efectivament, es produeix a 
l’Eixample i, per tant, sí que voldria fer alguns aclariments. La regidora ha dit que s’han 
vist forçats a aturar les obres del túnel. Bé, és relatiu que s’hi hagin vist forçats. De fet, 
la Comissió d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat de l’Ajuntament va votar en contra 
d’aquest acord, mitja hora abans que vostès en fessin cas omís i anessin al consell de 
BIMSA i decidissin unilateralment —vostès, per voluntat pròpia, no perquè s’hi hagin 
vist obligats— aturar les obres. 
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Després, fer una reflexió més en l’àmbit veïnal. L’argument que es dona per aturar les 
obres és que hi ha molts endarreriments i sobrecostos. Bé, de sobrecostos en podem 
trobar a totes les obres públiques, no els justifico, i segurament és un defecte del 
model d’adjudicació de les obres, no d’aquesta obra concreta, sinó de totes. És un 
model d’adjudicació que prima que les empreses facin baixes. Ens trobem amb això en 
totes les obres públiques, malauradament, no només en aquesta. Per tant, per aquesta 
banda no sé si seria el motiu explícit més important per paralitzar aquesta obra. I l’altre 
argument és que acumulem retards. Doncs miri, jo, des de la meva modèstia, no ho 
entenc, quan vaig a poc a poc i arribo tard, intento fer un esforç per arribar a l’hora, no 
m’aturo a prendre un cafè i deixo passar un any i mig. Si anem lents no entenc per què 
hem de parar les obres, i crec que no ho entén la majoria de la gent ni la majoria dels 
grups que així ho van votar, hi insisteixo, a la Comissió d’Urbanisme i després en 
quatre proposicions que es van presentar en l’últim Plenari municipal que també van 
ser aprovades, i de les quals també se n’ha fet cas omís, déu-n’hi-do per ser el govern 
que governava escoltant. 
 
L’altre tema al qual volia fer referència és el de l’ordenació singular de la Sagrada 
Família. Vull deixar clar que nosaltres estem d’acord en la filosofia i en el diagnòstic, hi 
ha un problema de gent, etcètera, de volum d’ús de les voreres de la Sagrada Família. 
Ara, jo no vull deixar passar l’oportunitat de manifestar en aquest Plenari les nostres 
reserves o les nostres pors respecte a com s’ha produït, és a dir, el resultat final 
d’aquesta ordenació singular. Aquesta ordenació singular té l’empara en l’Ordenança 
de terrasses, que com la majoria de vostès saben es va iniciar, es va posar en marxa, 
en el mandat anterior. Era una ordenança que tenia per objectiu dos temes: unificar 
criteris, perquè hi havia una diversitat molt gran d’ordenances a la ciutat. Aquí a 
l’Eixample teníem el Paral·lel, on hi havia vigents tres ordenances, la de la vorera de 
l’Eixample, la de la vorera de Ciutat Vella i la de la vorera de Sants Montjuïc. Aquesta 
ordenança volia unificar criteris i garantir un tractament específic per a certs àmbits, i 
aquí hi havia les ordenacions singulars. 
 
Ara se’ns presenta una ordenació singular que, al nostre entendre, va un pèl massa 
enllà en aquesta singularització, és a dir, van tan enllà que, per exemple —els ho 
ensenyo, no sé si ho veuran bé—... perquè m’entenguin, això és l’illa del temple i 
aquesta és l’altra illa. En aquesta altra illa veuen quatre colors que corresponen a 
quatre voreres on hi ha quatre propietaris de negocis que entenc que paguen els 
mateixos impostos i tenen els mateixos drets. Doncs bé, els que estan en el tram verd 
no podran tenir terrassa. Sra. Serra, vostè parlava del preu de la terrassa de Marina 
amb Mallorca, no es preocupi que aviat la trauran, aquesta terrassa, busqui un altre 
emplaçament. Els de la zona blava podran tenir una línia de taules, els de la vorera 
granat que la tindran, però en calçada, i als de la vorera taronja s’aplicarà l’ordenança 
vigent. 
 
Què vull dir amb això? Que els extrems es toquen, i que quan anem a singularitzar 
tant, pervertim la idea de l’ordenança i acabem fent un poti-poti al barri que jo, malgrat 
compartir la filosofia i la idea de fons, em fa tenir por que no ens trobem amb un cas 
com el del carrer Blai, on es va voler singularitzar tant que els tribunals han tombat 
aquesta ordenació singular i han condemnat l’Ajuntament a pagar les costes. 
 
Per tant, simplement vull dir que com a Grup de PDeCAT-Unió-Demòcrates, malgrat 
compartir la idea o l’objectiu, tenim aquesta reserva. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Rodríguez, ha esgotat el temps.  
 
Ara li quedarien quatre minuts en el segon torn a la regidora per a la resposta als 
diferents grups. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP):  
 
Gràcies per les seves aportacions. Contestaré aquells temes que han estat més 
transversals, que tothom els ha tocat. 
 
Segurament el que més ha sortit és el tema de Glòries, i aquí insisteixo que és difícil 
amb aquest petit interval de temps explicar totes les idees que hi ha al voltant. Però sí 
que m’agradaria dir tres coses. La primera és que la voluntat que hi ha aquí al darrere 
és fer les coses bé. Hi ha endarreriments a totes les obres públiques, però en algun 
moment cal posar límits a aquests endarreriments, i de sobrecostos també n’hi ha en 
moltes obres, però la llei fins i tot diu que a partir d’un determinat sobrecost cal 
rescindir el contracte i cal tornar a fer una licitació, que és el que aquí ha succeït. 
Diuen que fa dos anys que som al Govern i que per què no s’havia fet abans, doncs 
perquè es va començar a detectar i a partir que es va començar a detectar que hi 
havia sobrecostos, que hi havia endarreriments, es van començar a demanar estudis 
tècnics, informes tècnics, informes jurídics perquè per rescindir un contracte cal 
carregar-se de molta raó abans de fer-ho. 
 
En tot cas, crec que aquí és evident que hi ha una crisi de confiança i en aquests 
moments el Govern municipal està treballant perquè aquesta crisi de confiança torni a 
ser confiança, per acabar amb aquesta crisi, que puguem arribar a aquell nivell de 
confiança que hi havia, per exemple, amb el Compromís de Glòries del 2007. I, en 
aquest sentit, vull destacar que la competència per aturar aquestes obres era de 
BIMSA, era del Consell d’Administració de BIMSA, però malgrat que la competència 
era de BIMSA, es va voler compartir més, es va voler explicar, es va voler treballar 
primer amb els veïns. De fet, a les reunions els veïns han manifestat que realment no 
és una bona notícia per a ells, però que ho entenen. I per contra, la resta de grups 
polítics, que van ser convocats a una Comissió d’Urbanisme, van manifestar que no 
s’hi sumaven. Però, en tot cas, era la voluntat de sumar, explicar bé les coses, sumar 
més consens i refer aquesta confiança. I, evidentment, en aquests moments la prioritat 
és que els equipaments i l’Agència Europea dels Medicaments s’aconsegueixi, i avui el 
tinent d’alcalde Collboni, la ministra Montserrat i el conseller Comín són a Londres per 
intentar aconseguir per a Barcelona aquesta important agència. I tampoc ha de ser un 
impediment en absolut, perquè hi ha altres solucions perquè el tramvia tiri endavant. 
Això pel que fa a Glòries molt telegràficament. 
 
Passant al tema de Sant Jordi, que també ha sortit molt, simplement vull destacar que 
pensem que aquest any ha anat bé, que s’ha avançat molt, però també vull indicar, 
com he assenyalat abans, que ja tenim fet un grup de treball per aconseguir que l’any 
que ve funcioni molt millor. 
 
Més temes. Per part de la CUP es plantejava el tema de la condemna a les agressions 
masclistes i l’agressió transfòbica. Efectivament, condemna a aquesta agressió, igual 
que a totes les agressions que ahir es van produir durant l’1 de maig, ja que penso que 
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hi ha moltes altres maneres d’expressar cadascú les seves idees sense acudir a la 
violència. 
 
I, per acabar, el tema de l’ordenació singular de la Sagrada Família, i això lligaria amb 
tot el tema de les ordenances de terrasses. Sr. Rodríguez, estem intentant arreglar tot 
allò que vostès van fer. Aquesta ordenança la va aprovar CiU amb el suport del PP i 
en aquests moments estem intentant arreglar tots els embolics que es van muntar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidora, se li ha acabat el temps en el seu cronòmetre i en el meu cronòmetre, en els 
dos se li ha acabat el temps. Moltes gràcies, regidora. 
 
Passem al proper punt de l’ordre del dia, que són les mesures de govern. N’hi ha una, 
una mesura de govern, sobre els espais de suport a les famílies. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Bona tarda a totes i tots.  
 
Em fa una especial il·lusió explicar aquesta mesura de govern, suposo que té a veure 
amb el meu moment personal. 
 
També començaré amb agraïments, ja s’han fet tots els que s’han fet però aquests són 
nous. Sobretot a l’equip tècnic de serveis a les persones, en especial a la Pepa i a la 
Isabel, em sembla que les tenim per aquí, que justament amb els equips dels casals 
infantils han contribuït al fet que el setembre puguem obrir un nou servei per a la petita 
infància aquí, al districte. 
 
Vull destacar breument dues dades importants dins de la mesura de govern, que 
contribueixen a omplir d’arguments per obrir aquest nou servei. La primera és que 
cada vegada és més acceptat que els entorns educatius durant la primera infància, de 
0 a 3 anys, condicionen el desenvolupament present i futur dels nens i nenes i les 
seves trajectòries educatives i vitals. I una segona dada que es destaca en l’últim 
informe sobre oportunitats educatives de Barcelona, que s’ha iniciat la sèrie aquest 
mateix 2017, és que més de la meitat dels infants de la ciutat no van ni a escoles 
bressol ni a llars d’infants, aquest període el fan en altres àmbits. 
 
Per a Barcelona i per a aquest equip de govern, l’educació i la cura de la petita infància 
són pilars fonamentals per garantir la igualtat d’oportunitats, com així ho demostra 
l’aposta per la xarxa d’escoles bressol, que aquesta mesura vol complementar. Des 
del Districte volem fer la nostra aportació al desplegament de serveis destinats a la 
petita infància. En la mesura de govern també surt l’espai familiar que obrirà l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona a l’escola bressol Tres Tombs, però des d’aquí, 
des del Districte, desenvoluparem els quatre casals infantils que s’utilitzaran durant els 
matins per oferir aquest nou servei públic municipal a les famílies. S’oferirà la 
possibilitat d’utilitzar una aula adaptada a nenes i nens de 0 a 3 anys amb personal i 
material especialitzat. A través del joc es treballarà... 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps, hauria d’anar acabant. Són dos minuts. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Acabo.  
 
A través del joc es treballarà la descoberta, l’experimentació i la xarxa comunitària 
entre les famílies. Hi haurà dues modalitats de com utilitzar aquests espais de suport a 
les famílies amb infants de 0 a 3 anys: hi haurà una modalitat individual i una per 
grups. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies a vostè, conseller Matas. 
 
Ara, per ordre, tindria la paraula el PP, el conseller Zayas. Un minut. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gracias, presidenta. 
 
Cuando lo leímos nos sorprendió viniendo del conseller Matas: «La mesura de govern 
sobre els espais de suport a les famílies», y dijimos: «Caramba, qué buena noticia.» 
Cuando lo acabamos de leer casi pensamos que quien lo había hecho era la diputada 
Anna Gabriel, lo digo por el tema aquel de la educación en la tribu y todo esto. 
 
Mire, esta es una medida absolutamente ideológica. Lo que ustedes pretenden, lo digo 
por los objetivos, que los voy a leer: «Saber ser i saber fer de mares i pares, i evitar 
l’aïllament i solitud», com si els pares i mares d’avui en dia no sabessin ni fer ni ser. 
«Enfortir la confiança i la seguretat dels educadors dels infants, mares i pares fent-los 
sentir competents», com si els que hem estat pares no ens sentíssim competents i 
haguessin d’arribar vostès amb els seus tècnics perquè la gent se senti competent. 
«Donar suport als lligams emocionals entre els pares i les mares i els seus infants», 
suposo que fins ara tampoc es dona suport als lligams emocionals. «Oferir informació i 
assessorament...», no tinc temps, una sèrie d’objectius. Això és la comuna. Em sembla 
molt bé, però penso que destinar 300.000 euros a això ara no és una prioritat del 
Districte. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps, conseller. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga, pel Grup de Cs. 
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros, en cambio, vemos con buenos ojos cualquier iniciativa encaminada a ayudar 
a las familias con niños pequeños, teniendo en cuenta que en nuestro país, en 
general, en España, las ayudas familiares son muy pocas, son escasísimas 
comparadas con las de muchos países de nuestro entorno. Aquí ser padres o madres 
resulta complicado, es casi un acto de valentía. Y me da la sensación de que no 
somos conscientes, como sociedad, de que los niños son los ciudadanos de recambio, 
aquellos que van a venir a nuestras necesidades cuando seamos mayores. Por lo 
tanto, cualquier medida dirigida a las familias que tengan niños pequeños nos parece 
bien. Es una cosa voluntaria, el que quiera ir, que vaya, que su niño se sociabilice, que 
juegue, que ellos también hablen. Nos parece bien, nos parece una buena medida. 
Gracias. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té ara la paraula pel Grup de la CUP, l’Anna Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres creiem que la mesura és correcta, com que «l’ha fet l’Anna Gabriel»... 
 
Tot i així, pensem que una de les problemàtiques més grans que hi ha en l’etapa 0-3 
és la manca de places públiques a les escoles bressol. En aquest sentit, volem 
recordar el desviament de diners d’escoles bressol que ha fet el PDeCAT-Unió-
Demòcrates a la concertada. Tot i així, nosaltres, pel que fa a la mesura de govern en 
concret, hi estem d’acord, creiem que benvinguts siguin tots els espais que puguin ser 
familiars. Ara, també cal tenir en compte la globalitat de tot això, que és que es 
necessita que aquests familiars tinguin unes condicions laborals dignes que els 
permetin gaudir d’aquest temps amb les seves criatures. Informem favorablement. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula pel Grup d’ERC el conseller Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
 
Aquesta mesura de govern planteja l’obertura de quatre nous espais a disposició de 
famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb un pressupost d’uns 200.000 euros. A 
nosaltres ens sembla que qualsevol equipament que s’obri, qualsevol espai que estigui 
disponible per al veïnat, és positiu. En qualsevol cas, ens agradaria recordar que, 
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malgrat tot, l’Eixample segueix sent un dels districtes amb més dèficit pel que fa a les 
places d’escola bressol. De fet, dues escoles bressol que hem visitat des d’ERC, per 
exemple, a l’Arbret de l’Eixample, hi ha 235 infants en llista d’espera, o a l’escola 
bressol Londres 100 infants en llista d’espera, i creiem que això hauria de ser una 
prioritat en qualsevol dels casos. Gràcies. 
 
 
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 (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Respecte a la mesura, en fem una valoració similar a la que ja s’ha fet per part 
d’alguns companys, en el sentit positiu. Sempre és positiu que es facin coses. També 
en el sentit que és voluntari. La consideració que s’ha fet que aquests 200.000 euros... 
en un context de nova tarifació social de les escoles bressol, que estarem atents a 
l’inici del proper curs per veure com es tradueix, nosaltres creiem que la gent de classe 
mitjana pagarà més el curs que ve per l’escola bressol, però com que no ho podem 
assegurar, hi estarem amatents. En conjunt creiem que la mesura és bona. 
 
I pel que fa al comentari de la consellera Serra, expliqui-ho tot. Aquests diners es van 
destinar a pagar nòmines de mestres, no van anar destinats a res més que a pagar 
nòmines. Segurament vostè hauria preferit que no paguéssim les nòmines dels 
mestres que van a treballar per poder-los portar aquí amb una samarreta groga a 
protestar. Però no va ser així, perquè van anar destinats a pagar nòmines i a res més, i 
es va fer així perquè les transferències de l’Estat aquell any no van arribar. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha esgotat el temps. 
 
El Govern havia esgotat el temps. 
 
Li queden cinc segons, si en vol fer ús, a la consellera Serra. Cinc segons. No. 
 
I al conseller Cuscó, d’ERC, li queden deu segons. Tampoc. 
 
Doncs aleshores passaríem al proper punt, que és la part decisòria. 
 
Hi ha una primera proposta d’acord que és: Informar del Reglament de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona aprovat inicialment per la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 19 d’abril del 
2017. 
 
Té la paraula la consellera Eulàlia Corbella. 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

23 
 

 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies. 
 
Tal com vam introduir en les comissions consultives, de fet allà només ho vam 
esmentar, informem aquí també de les Normes reguladores de participació ciutadana 
que s’estan aprovant ara, en fase inicial. 
 
Aquesta normativa respon a la demanda i a la necessitat que hi havia d’actualitzar el 
nostre reglament municipal en matèria de participació, que és una tasca que com bé 
sabeu ja s’havia iniciat en el mandat anterior i no es va poder tirar endavant. I el que 
hem fet, principalment, ha estat reprendre el fil i actualitzar-les, o posar-les al dia, amb 
les necessitats actuals. Per fer-ho s’ha fet un procés participatiu ampli i obert, en el 
qual han participat totes les entitats que ja en van formar part en el seu moment i 
entitats noves que s’hi han afegit ara, i, per descomptat, tots els grups polítics heu 
estat representats allà. De fet, la majoria d’esmenes i aportacions que heu fet han 
estat incloses. 
 
L’objectiu principal d’aquesta normativa és regular els canals de relació entre els 
diferents actors, entre ciutadania i institució. I si tinc temps, destacaria alguns dels 
aspectes principals de les aportacions que fa aquesta nova regulació. 
 
En primer lloc, garantir una participació inclusiva i diversa per abastar la pluralitat de 
ciutadans i ciutadanes que tenim a Barcelona, i que molts cops és molt difícil arribar-hi, 
persones que per qüestions d’edat, de gènere, de diversitat funcional o diversitat 
d’origen els costa més apropar-se als processos de presa de decisions polítiques. 
 
En segon lloc, podríem destacar que es dona un major protagonisme a la ciutadania 
amb l’impuls de la iniciativa ciutadana, que permetrà incidir per part de la ciutadania, 
per exemple, en els punts de l’ordre del dia de plenaris, mitjançant recollides de 
signatures, o la posada en marxa de processos participatius o sol·licitant la realització 
d’una consulta. 
 
En tercer lloc, podríem destacar que es fa també una aposta per la democràcia directa. 
Ja sabem que el marc que tenim actualment no permet fer referèndums vinculants, 
però sí que els grups polítics podem anar més enllà i comprometre’ns amb els 
resultats de les consultes que es portin a terme. 
 
També es fa una aposta per hibridar la participació tant digital com presencial, amb la 
plataforma Decidim Barcelona, que ja fa més d’un any que roda i hem tingut molt bona 
experiència. 
 
I per acabar, destacar que la nova regulació també preveu un sistema de garanties 
amb una comissió d’empara i altres òrgans externs per allò de la transparència. 
 
En resum, el reglament complementa la tasca iniciada en l’anterior mandat, també 
incorpora nous canals de participació, i al cap i a la fi el que fa és ordenar de manera 
adequada totes les formes de participació. 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

24 
 

Per tant, nosaltres, des del Govern, estem segures que com més participació tinguem, 
millor anirà la democràcia, i com més democràcia tinguem, farem més justícia social. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula, pel Grup del PP, el seu portaveu, el Sr. Òscar Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
En la legislatura passada es va presentar un primer projecte, i va ser el PP qui es va 
dedicar a comptabilitzar els òrgans de participació, i vam detectar fins a 572 òrgans de 
participació a la ciutat de Barcelona, una participació laberíntica i absolutament 
ineficaç. 
 
Hem participat en aquest projecte de reforma. Pensem que és una bona reforma, 
pensem que és un bon text. Nosaltres, a Casa Gran, ens vam abstenir, malgrat que 
pensem que és un bon text, perquè hi ha dos temes fonamentals que pensem que 
s’han de solucionar en aquesta fase d’al·legacions. Un és que pensem que el Govern 
pensa desincentivar la participació i el funcionament de les audiències públiques, i 
estem radicalment en contra d’això. I la segona qüestió són els anomenats topalls de 
legitimació, tant en processos participatius com en les consultes. Pensem que no 
qualsevol procés participatiu o no qualsevol consulta ha de tenir un límit per considerar 
la seva validesa. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha esgotat el temps. 
 
Ara té la paraula, pel Grup de Cs, la consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Cs valora positivamente este reglamento de participación ciudadana, en el que 
también ha intervenido, y el esfuerzo de todos los participantes para sacarlo adelante. 
 
Cs ya manifestó su compromiso inicial de llegar a un acuerdo si se incluían sus 
peticiones, que no eran otras más que el cumplimiento de la ley, que la participación 
fuera real, es decir, que tuviera retorno porque, si no, la gente se desanima si ve que 
no se hace caso a lo que pide, y que se manifestara en el reglamento el respeto a la 
democracia participativa. Como todo esto está garantizado, Cs votó a favor de dicho 
reglamento en la Comisión de Presidencia y, por supuesto, vuelve a hacerlo aquí. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula, pel Grup de la CUP, el conseller Roger Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Hola a tots i totes. 
 
Des de la CUP ens abstindrem, com vam fer a la darrera Comissió de Presidència, 
però sense voler bloquejar aquest debat i a falta de tenir-lo en l’àmbit de ciutat 
properament. 
 
Ens abstindrem fent nostre una mica l’argumentari de les principals associacions de 
Barcelona fins ara en l’àmbit juvenil, en l’àmbit veïnal, també la Federació ECOM, que 
posen una sèrie d’objeccions a la feina feta fins ara, és a dir, s’està fent una proposta 
d’actualització, millora tot allò present, defineix alguns conceptes com el d’iniciativa 
ciutadana, però creiem que té un parell de grans trampes. Per una banda, en tot el 
procés d’iniciativa ciutadana limita l’aprovació o no, després de tot un procés de 
recollida d’adhesions, i deixa en mans dels regidors, dels càrrecs electes, poder decidir 
de la manera que es vulgui quins temes poden entrar o no a tràmit, que és una de les 
limitacions que ens hem trobat en els processos participatius municipals, autonòmics i 
estatals fins ara. I no entra en una de les coses que nosaltres portàvem al programa 
electoral, i enteníem que BC —pensem que és una proposta que neix, en part de BC, 
que no és el PSC, no és CiU—, com podia ser la descentralització de la ciutat i 
l’elecció directa de determinats càrrecs com els consellers de districte. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Bujons, ha esgotat el temps. M’hauria de dir el sentit del seu vot. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
L’última limitació és un articulat de 114 articles... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdoni, no m’ha entès. Ha esgotat el seu temps, conseller, m’hauria de dir el sentit 
del seu vot. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
...i un preàmbul de 24 articles més. Ens abstindrem. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies. 
 
Per ERC té la paraula el conseller Eduard Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
 
Tal com vam fer a la Comissió de Presidència, des d’ERC també farem una abstenció. 
Tot i així, volem agrair la tasca feta des de la Regidoria i el comissionat de Participació, 
i la participació d’entitats, associacions i grups polítics pel text. 
 
No obstant, creiem que, ja que es revisava tot aquest reglament de participació, 
probablement es podria haver aprofundit més en la descentralització política, sobretot 
per exemple en el cas dels districtes. També es podria haver aprofundit en qüestions 
com, per exemple, l’elecció directa de consellers; que els consells de barris plantegin 
propostes, les puguin elevar als consells de districte; o bé en matèria de consultes 
ciutadanes. En tot cas, ens abstindrem. 
 
 
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 (GM Demòcrata): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres també farem una abstenció, tal com vam fer. Ja s’ha dit que en el mandat 
passat nosaltres vam fer un intent de modificar les Normes de participació ciutadana. 
Com deia el conseller Zayas, ells potser van recomptar 572 òrgans, però van votar en 
contra de la votació inicial d’aquella proposta de modificació. 
 
En qualsevol cas, és evident que cal modificar les normes, però trobem a faltar, com 
sempre, voluntat de pacte i de diàleg per part del Govern municipal, que no ha 
acceptat ni una sola de les propostes que ha fet el nostre grup. I si van ser aprovades 
en comissió va ser perquè es van votar separadament i van obtenir el suport d’altres 
grups polítics del consistori. 
 
Per tant, treballin-s’ho una mica, perquè no s’hi estan posant massa bé per arribar a un 
acord, però per respecte a tota la feina que s’ha fet, ja en el mandat passat i també en 
aquest, de tota la gent que està participant en la comissió, farem una abstenció ara i 
seguirem fent esmenes amb voluntat d’arribar a un acord. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Ha esgotat el seu temps. 
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El PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Des del Grup del PSC informarem favorablement. Únicament vull destacar un aspecte, 
perquè crec que ja s’ha dit tot, i és que participar no és només ser propositiu sinó que, 
des d’aquest equip de govern, creiem que un dels punts forts és també el control 
democràtic i polític. Pel bon funcionament d’un govern, les entitats i els ciutadans 
també han de poder participar del control polític i democràtic. Ens agrada rendir 
comptes i creiem que és bo rendir comptes. A la vegada, vull destacar l’aprofundiment, 
com deia la consellera Corbella, en matèria de democràcia directa. Dit això, faríem un 
informe favorable. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Doncs aquesta proposta d’acord quedaria informada favorablement amb els vots a 
favor de Cs, BC i el PSC i les abstencions del PP, de la CUP, d’ERC i del Grup del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
 
Havies esgotat el temps. Consellera, no havia posat el rellotge, per tant, ha parlat més 
de dos minuts. 
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és proposar l’atorgament de les 
Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2017, de conformitat amb el disposat a 
l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El passat dia 25, en Junta de Portaveus, es va decidir per unanimitat concedir les 
Medalles d’Honor de la ciutat com a entitat al grup De Soca-Rel, i com a persona a títol 
individual a la Sra. Charo Martínez Muñoz. En la Junta de Portaveus d’avui, els dos 
grups de govern més la CUP han retirat el seu suport a l’atorgament de la medalla de 
la Sra. Charo Martínez Muñoz, i el Districte continua concedint-li la medalla amb el 
suport de la resta de grups. 
 
Jo ara faré una breu presentació, per a les persones que no la conegueu, de l’entitat i 
de la Sra. Charo  Martínez. En primer lloc, faré una breu presentació del grup De 
Soca-Rel. 
 
El grup De Soca-Rel neix l’any 1991 dins l’associació cultural Ballets de Catalunya, de 
la qual segueix sent part activa actualment. Els socis de l’entitat duen a terme la seva 
tasca de manera altruista, amb la finalitat de recuperar, promoure i difondre les danses 
i la música tradicional d’arreu dels Països Catalans. El grup es va formar al voltant de 
la rondalla de corda, amb la voluntat de recuperar l’acompanyament dels balls d’esbart 
amb música viva, assolint l’objectiu. El director i fundador, Eduard Iniesta, va obrir el 
ventall d’actuacions incorporant les ballades obertes a la plaça i concerts, que s’han 
anat fent fins al moment. Des que es fa fundar, el grup De Soca-Rel ha anat oferint uns 
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25 concerts, balls de plaça i actuacions amb esbart cada any, arreu de Catalunya i a 
l’estranger, i ha enregistrat els seus treballs Sota l’olivera (1995), Lo temps (1996) i 
Que el ball s’encenga! (2010). Per tota la seva trajectòria, i jo aquí també voldria afegir 
que és un grup que sempre ha participat en les festes majors del districte de 
l’Eixample, com he dit abans, se li concedeix la Medalla d’Honor de la ciutat. 
 
La medalla a títol individual es concedeix a la Sra. Charo Martínez Muñoz, entenc que 
molts de vostès ja la coneixen. La Sra. Charo Martínez Muñoz és resident, des del 
1988, al barri de la Dreta de l’Eixample, concretament al carrer Casp. Es vincula ben 
aviat al moviment veïnal del districte de l’Eixample. Anys després s’incorpora a 
l’Associació de Veïns per un Eixample Sostenible i esdevé la seva portaveu. Des de 
l’Associació ha desenvolupat una acció molt activa i constant en defensa dels 
interessos veïnals i de les persones, defensant una ideologia de barri global i unitària 
per sobre d’altres principis. Ha intervingut en les principals reivindicacions i lluites de 
transformació que s’han produït en l’àmbit de l’Associació per un Eixample Sostenible, 
tant pel que fa a la millora urbana, als equipaments, o a la dinamització del comerç. En 
aquest sentit, la reivindicació i transformació d’un eix urbà com el passeig de Sant 
Joan ha estat una de les actuacions que més ha sobresortit per part de l’Associació. 
Ha mantingut una relació de col·laboració també crítica, quan ha estat necessària, 
amb tots els equips de govern del Districte i la Guàrdia Urbana, i una constant 
presència als consells de barri, plenaris, audiències públiques, així com amb els 
tècnics de districte. Per l’ajuda a la integració, i el coneixement i la idiosincràsia de la 
ciutat ha estat nomenada consellera de l’Associació General de Dones Empresàries 
Xineses i Espanyoles amb seu a Barcelona. Jo voldria, tant per a l’entitat com per a la 
Sra. Charo Martínez Muñoz, demanar un aplaudiment. 
 
L’enhorabona als dos. 
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia. Aquí hi havia un punt que ha caigut... 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Perdona, teníem alguns segons, segons la Junta de Portaveus, per explicar... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Finalment s’ha decidit que no. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Quan s’ha decidit que no? Jo he sigut l’última a marxar de la sala. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El Joan Ramon Riera ho ha comentat... Amb ella no hi has parlat? 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
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Perfecte. I per què no es parla amb la portaveu d’aquest grup? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se’n deu haver oblidat, el Sr. Joan Ramon Riera. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
És que ens oblidem molts cops, de l’Anna Serra, i en començo a estar cansada, ja. Ja 
m’explicareu per què és. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Parli, si vol, Sra. Serra. Per favor, només faltaria. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Què em fa, un favor? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, jo no li faig cap favor. Li dic que parli, no li faig cap favor. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Enteneu que havíem pres uns acords a la Junta de Portaveus, que s’ha fet deu minuts 
abans del Ple, i ara ens assabentem que els acords són uns altres. 
 
Nosaltres volíem explicar... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Un moment, Sra. Serra, un moment. 
 
Jo li explico, perquè tot té una explicació, el que hem decidit abans de començar el 
Plenari. El Sr. Riera, que és al Govern, s’ha oblidat de dir-l’hi, suposo que, en tot cas, 
si el Sr. Riera li vol demanar disculpes per no haver-l’hi dit... però no és tema 
d’aquesta presidència. Hem entès, a l’últim moment, que si parlaven les persones o els 
grups que no hi donaven suport, també haurien de parlar els grups i les persones que 
hi donaven suport, perquè si no, donaria la sensació que s’està donant una medalla a 
una persona i els grups que no li donen suport ho poden expressar i els grups que li 
donen suport, no. Per evitar això, havíem dit que simplement la presidenta llegiria això 
i ningú intervindria, ni els grups que a última hora han retirat el seu suport... Cal dir que 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

30 
 

la CUP no va assistir a la Junta de Portaveus, per tant, mai ha donat el seu suport 
perquè no hi era. I avui, efectivament, no l’ha donat. 
 
Aleshores, facin el que vulguin. Si dono la paraula als grups que no hi donen suport, 
evidentment donaré la paraula als grups que hi donen suport. Vostè mateixa. Si vol 
parlar, parli, després que parli el Govern i després parlaran els últims grups. Un minut. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Vull explicar que ens sap greu, no vam venir a la Junta de Portaveus perquè havia de 
fer-ho jo i vaig tenir un accident, i estava al metge. És veritat que hauria hagut d’avisar 
i no ho vaig poder fer. 
 
Nosaltres volíem explicar per què ens desmarquem de la Medalla d’Honor a la Charo. 
Considerem que l’Eixample Sostenible és una entitat que és força opaca i no creiem 
que els interessos pels quals vetlla siguin els interessos del barri. A més a més, 
reiteradament s’ha oposat a totes les propostes que feia el conjunt del moviment 
juvenil del Fort Pienc, i ha tingut una part molt activa en el desallotjament de 
Transformadors difamant contra col·lectius, com per exemple  Exigim Espais o la gent 
de l’Ateneu Popular El Rec, que no tenien res a veure amb la gent que estava dins de 
Transformadors. Per això nosaltres no donem suport a aquesta medalla. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, per part del Govern. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Si em permet, a títol personal, vull disculpar-me per no haver informat pertinentment la 
CUP, però no em disculparé, perquè crec que és condemnable, per la sembra de la 
sospita que no compartim la informació amb els diferents grups, ja que crec que es 
tracten tots els grups en termes d’igualtat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No volen intervenir en el sentit de la medalla?  
 
 
Sr. X  
 
Jo crec que és important dir que nosaltres en principi hi havíem votat favorablement, 
però després de consultar-ho amb diverses entitats hem vist que no hi havia 
unanimitat pel que fa a aquest tema, i nosaltres hem preferit abstenir-nos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per part del PP? 
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Si m’ho permeteu, ho hauré de llegir, perquè no estava prevista aquesta intervenció i 
ara he pres quatre notes per poder fer la intervenció. 
 
Per què donem suport a la Charo Martínez? Doncs perquè la seva tasca en defensa 
de la Dreta de l’Eixample, aquesta Dreta que gira a l’entorn del passeig de Sant Joan, 
ha estat sempre una defensa sobretot, cosa que nosaltres valorem molt, ni excloent ni 
partidista. I no podem dir que això, que no sigui excloent ni partidista, és general en la 
resta d’associacions de Barcelona i de l’Eixample. És un exemple de com es pot fer 
política i defensa dels veïns d’una manera inclusiva, on tothom des de la ideologia que 
sigui cap a l’Associació i es pot parlar i es pot rebre un retorn, és a dir, que hi ha una 
inclusió. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ha passat un minut. Moltes gràcies, conseller.  
 
La consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo le quiero pedir perdón a la Sra. Martínez, porque es vergonzoso este espectáculo, 
me parece vergonzoso. Se le ha otorgado la Medalla de Honor. Yo quiero decir que mi 
grupo, aunque llevamos muy poco tiempo en el Ayuntamiento y en este Distrito, la 
hemos visto como una persona dialogante, no partidista, cosa que es muy de 
agradecer, porque desgraciadamente hay muchas personas muy sectarias. Ella ha 
parecido que no lo era. Y una vez se le otorga, creo que todo esto sobra, 
sinceramente. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
El Grup Municipal d’ERC. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Des del Grup d’ERC reiterem el suport i el vot favorable a la medalla, que de fet va ser 
a proposta nostra i acceptada, en principi, per unanimitat més o menys. I reiterar la 
feina que ha fet la Charo pel barri. No sempre s’és d’un mateix color, a vegades hi ha 
propostes que no quadren ben bé amb un mateix color, i en aquest cas ha sigut així. 
En aquest cas, crec que no ha fet una tasca partidista en cap cas i donem suport a 
aquesta medalla.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per part del PDeCAT-Unió-Demòcrates, conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GM Demòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo també voldria lamentar l’espectacle que estem oferint en aquest punt, que és un 
punt especialment sensible perquè el tema de les medalles mereix cert reconeixement, 
i crec que si es volia retirar el suport, s’hauria pogut fer amb més temps i no deu 
minuts abans de començar el Plenari. 
 
Dit això, escolti, la sala avui és plena de gent a qui la Sra. Charo Martínez ha ajudat al 
llarg dels anys, en contra de tots els governs. I ho dic jo que he estat a l’oposició i he 
estat al Govern, i vaig col·laborar amb ella a l’oposició i la vaig tenir en contra quan 
estàvem al Govern en molts temes. Per tant, s’ha dit abans: premiar la figura d’un veí 
cívicament actiu, no tradicionalment associat ni alineat amb associacions clarament 
polititzades, crec que no mereix aquest espectacle públic de vexació dient que ha 
difamat, etcètera. Jo he tingut profunds desacords amb la Sra. Martínez en temes, com 
per exemple, la comunitat xinesa, i el fet que sigui membre... i el fet que hagi modificat 
la seva posició pel que fa a aquest tema demostra que no és una persona tan sectària 
com s’ha volgut dir. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Un cop fets els aclariments que tothom ha considerat oportuns, passaríem al proper 
punt de l’ordre del dia, que és la part d’impuls i control. La primera 
proposició/declaració de grup és la que presenta el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-
Demòcrates. 
 
Té la paraula.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GM Demòcrata): 
 
Nosaltres presentem avui una proposició en la qual instem el Govern municipal, el 
Govern del Districte, a crear un grup de treball, en el termini d’un mes, entorn de la 
situació de la ronda Universitat, que ja s’havia tractat aquí, en aquest Plenari, i que 
també es va tractar en el marc de la Comissió d’Urbanisme de Casa Gran, pel que fa a 
la situació dels autocars de la ronda Universitat i fer-ne un espai més amable per als 
veïns i les veïnes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies.  
 
En aquest punt dos veïns havien demanat la paraula. Primer demana la paraula el Sr. 
Mario Armengou. 
 
Té dos minuts, Sr. Armengou.  
 
 
Sr. Mario Armengou  
 
Gràcies. Bona nit.  
 
En principi, només dues puntualitzacions. Primer, donar les gràcies al Grup del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates per haver presentat la moció, agraïment que també faig 
extensiu a ERC, perquè gràcies a ERC el mes de desembre vam posar la ronda 
Universitat al mapa de Barcelona, i la ronda Universitat de moment existeix, tothom la 
coneix però ningú hi vol passar.  
 
Segon, puntualitzar que dos dies després de saber que al Ple es presentava la moció 
hem rebut una convocatòria de la Regidoria d’aquesta casa per tenir, a finals de maig, 
una trobada de treball. Volem que sigui una trobada en la qual no hi hagi gestos de 
bona voluntat, sinó voluntat de treballar i de posar fil a l’agulla. El nombre d’autobusos 
s’està incrementant, i la mobilitat, l’ambient i el soroll és insostenible. Esperem que en 
aquesta reunió puguem començar a treballar l’amplada de les voreres, desplaçament 
de marquesines, etcètera, punts en concret, i sobretot que no s’ajorni la convocatòria 
que tenim per al dia 29. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sr. Armengou, a més per ser tan clar, tan concís i tan ràpid.  
 
Ara té la paraula en aquest punt el Sr. Ramon Larregola.  
 
 
Ciutadà (en representació del Sr. Ramon Larregola) 
 
Hi ha hagut un canvi, el Sr. Larregola no ha vingut.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Bona tarda.  
 
Té dos minuts.  
 
 
Ciutadà (en representació del Sr. Ramon Larregola) 
 
Bona tarda.  
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Vinc en representació dels comerciants de la ronda Universitat, i ens sumem a la 
proposta dels veïns de la ronda Universitat perquè per a nosaltres també és gairebé 
impossible... per tot el tema del soroll, la contaminació. No creiem que sigui bo ni per 
als nostres clients ni per als usuaris dels autobusos, ni per a nosaltres mateixos com a 
comerciants, i veiem una problemàtica molt gran en aquest tema. Ens agradaria que 
poguessin fer una mica més grans les voreres, seria bo per a tothom, per a tots els 
veïns i per a tots els usuaris. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Ara, per fer l’explicació de vot, té la paraula pel PP el conseller Òscar Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres, com no podia ser d’una altra manera, donem suport a aquesta proposició. 
Pensem que és un problema evident el tema de la ronda Universitat, molt més evident 
que altres espais que s’han posat sobre la taula en aquest districte i que no tenien la 
problemàtica urgent i necessària que té aquest carrer. És un carrer autopista i també 
pàrquing d’autobusos. I, a més, té el condicionant de la seva ubicació, i la pressió a 
l’espai públic del turisme en forma de sorolls.  
 
Pensem que és necessari, pensem que s’ha de replantejar si es pren de manera 
individual la ronda Universitat o es continua des de ronda Sant Pere. Això s’haurà de 
valorar en aquesta comissió. Aquesta proposició ha estat molt profitosa perquè ha 
aconseguit que es convoqui una reunió. S’ha de convocar i s’han de veure els 
problemes que pot ocasionar la pacificació d’aquest carrer, com ha passat en altres 
parts de la ciutat. Per tant, reitero que donarem suport a aquesta iniciativa.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Ara té la paraula, pel Grup de Cs, la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Gracias, presidenta.  
 
Nosotros también, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar la proposición 
del Grupo del PDeCAT-Unió-Demòcrates, porque realmente la ronda Universidad es 
un sitio lleno de ruido, de contaminación, donde no se puede vivir, aunque supongo 
que ya deben quedar pocos vecinos, porque está pasando en todos los barrios de 
Barcelona, que la gente de va yendo, pero quedarán unos cuantos. Y sobre todo 
quedan comercios, gente que tiene sus negocios y que no tiene por qué estar 
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padeciendo ese lío de autocares que tienen organizado ahí, y de tráfico en general. 
Entonces, por supuesto, vamos a apoyar la proposición. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Per la CUP, té la paraula el conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Jo sóc una mica pesadet i reprendré el fil anterior, ara que em toca parlar, per la 
situació incòmode que dieu. He estat a la reunió i no entenc com se surt d’una sala i 
durant el camí, en 15 o 20 metres, es canvien els acords presos, quan veníem de 
parlar d’unes Normes de  participació ciutadana i estem parlant d’una proposta del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates ara mateix sobre participació. No ho entenc, francament, i 
trobo molt desagradable forçar aquesta situació i anar-ho dient, que algú hagi de dir 
que no vam poder anar a una reunió perquè la persona que havia d’anar-hi estava de 
baixa laboral i va amb una crossa, i que agafem aquest paper, com amb altres coses 
que sortiran avui. Per tant, s’ha de poder parlar. 
 
Pel que fa a les declaracions institucionals, quan un dels grups que estem aquí no hi 
està d’acord, té dret de paraula i els altres no parlen. Per tant, si n’hem parlat tots en 
una taula no entenc i no comparteixo... ja no és una qüestió d’oblit, no comparteixo 
com es decideix fer això i encara se’ns tira en cara. Se’m talla la veu i tot per haver-ho 
de dir d’aquesta manera. Abans m’he abstingut en un tema que depèn de la manera 
que fos potser hi votaria en contra. Això fa que hi pensem.  
 
De la proposta que es fa, des de la CUP votarem a favor. Ens agradaria veure com es 
constituirà aquest grup i quins temes sortiran, també conèixer quines opinions té el 
veïnat, perquè una cosa és «no vull els busos al meu carrer», i veure on acabaran 
quedant i quines propostes té l’equip del Districte que hi estigui treballant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula per ERC el conseller Joaquim Asensio.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició. Creiem que té el mateix rerefons que 
un prec que vam presentar, que aquest Govern va acceptar fa dos plenaris. Ens 
agradaria saber què ha estat fent el Govern, aprofitant aquesta proposició, pel que fa 
al prec que vam presentar, que es va acceptar, i no sabem si s’han resolt els 
problemes dels veïns, jo diria que no, no sé si s’han ampliat les voreres, si s’ha 
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començat a fer algun plantejament d’ampliació de voreres, i també de l’espai de 
circulació dels veïns. A més a més, vam demanar que s’instés la Regidora de Mobilitat 
que es comprometés a reduir les línies de bus, i no sabem si ho ha fet. Aprofitem per 
demanar-ho. I no em serveixen les excuses de sempre, que ho han de fer altres 
institucions, etcètera. Vostès estan al Govern i tenen certes responsabilitats i les han 
d’exercir. 
 
A més a més, creiem molt positiu que es generin nous espais de participació entre 
institucions i veïns. I també creiem important que hi puguem participar els grups 
municipals, en aquests espais. Més enllà d’això, tornem a repetir que és molt important 
l’apoderament dels veïns en les decisions sobre els espais públics, i sobretot creiem 
molt important que els veïns afectats puguin decidir què s’ha de fer quan surten de 
casa i quan estan dins de casa, perquè constantment estan patint els busos i tota la 
circulació de ciutadans i de turistes que hi ha. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Ara pel Grup Municipal del PSC, el Sr. Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Des del Grup del PSC també votarem favorablement a la proposició. És un tema 
complex, és un tema difícil, és un tema que en aquest districte cueja des de fa temps, 
per no dir anys, siguem sincers. Ara, és un tema que aquest equip de govern i el Grup 
del PSC vol abordar. De fet, ja hi hem posat fil a l’agulla, ja hem comentat que hi ha 
una reunió programada. En aquesta reunió també hi seran els tècnics de Mobilitat, no 
només serà una reunió amb el Districte sinó que també hi ha de ser l’Àrea de Mobilitat, 
perquè hem de trobar la solució conjunta. Des de l’Àrea de Mobilitat s’està plantejant la 
reforma de la ronda per incorporar-hi el carril bici, de manera que hi ha diverses 
intervencions que estan pendents i que s’han d’abordar, i que les hem de treballar 
junts.  
 
Espero que, en el marc d’aquest diàleg que comencem ara, arribem tots plegats a bon 
port i trobem elements de consens. Perquè quan es debat sobre l’espai públic, l’espai 
públic sempre és limitat, i sempre dona els metres que dona, i entre tots hem d’acabar 
prioritzant a què dediquem l’espai. Jo espero que puguem trobar un punt de consens.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riera.  
 
Per BC, Sr. Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
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Nosaltres hi votem a favor. Valorem molt positivament les diferents iniciatives dels 
veïns, i en aquest sentit, crec que han fet un bon servei. Volia fer notar que les 
competències de parades de bus corresponents a TMB i a AMB són de l’Ajuntament. 
Pel que fa a les parades d’interurbans, s’ha de fer un diàleg amb la Direcció General 
de Transports, i això és més complicat. Nosaltres vam elevar les demandes que ens 
havíeu fet, les hem pujat, sé que vosaltres també les vau elevar a Casa Gran, i 
esperem la propera reunió el dia 29.  
 
També vull dir que l’Ajuntament es planteja fer la reordenació conjunta de totes les 
rondes, però en el cas de la definició de la secció de la ronda Universitat, crec que 
aquesta reunió servirà com a marc de referència per definir la secció. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller Magrinyà.  
 
Ara té la paraula el grup proposant. Sr. Rodríguez, li queden 4 minuts i mig perquè 
només ha gastat mig minut abans.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GM Demòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Jo voldria agrair el suport dels grups que han manifestat el vot favorable a la nostra 
proposició. I agrair, també, la presència una altra vegada en aquest Plenari dels veïns i 
els comerciants de la ronda Universitat.  
 
Voldria explicar per què hem presentat aquesta proposició, perquè com s’ha dit, això ja 
es va tractar en aquest Plenari arran d’un prec d’ERC el mes de desembre. Crec que 
és bo que fem una mica de cronologia. El mes de desembre es presenta aquest prec 
en aquest Plenari, crec que és un prec raonable i justificat, tots sabem quina és la 
situació de la ronda Universitat. La resposta que es dona en aquell moment des del 
Govern és que sí, literalment és a l’acta, van dir que quan sortissin del Plenari 
tancarien una reunió i no es va tancar una reunió. El mes de gener el nostre grup, 
veient que aquesta reunió no es tancava, porta el tema a la Comissió d’Urbanisme de 
Casa Gran, i allà la regidora Ballarín —que hi és present— s’excusa dient que és 
veritat que no s’havia tancat la reunió perquè s’havien perdut unes instàncies però que 
enviarien una carta, que hi havia tota la voluntat, etcètera, però el fet és que en aquella 
votació es van abstenir. El punt número u d’aquella proposició era: «Que el Govern 
municipal rebi i escolti els veïns», després hi havia les altres consideracions, però en 
aquella votació es van abstenir. En aquest sentit, crec que és d’agrair que hagin 
reflexionat i hagin canviat al vot positiu amb la voluntat d’almenys fer una reunió. 
 
Un a vegades es reconcilia amb la política quan veu que la part d’impuls i control 
serveix per impulsar i controlar, i que, efectivament, quan presentes una proposició... 
permetin-me que digui que és una mica trist que haguem de presentar aquesta 
proposició, vistes les prèvies que hi havia hagut, que almenys serveixi perquè es 
convoqui una reunió d’aquesta pobra gent, amb tots els respectes, per al dia 29. 
Benvinguts siguin. 
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Dit això, ens agradaria que tot això no quedés en una simple reunió i que realment 
s’entomi el tema. El conseller Magrinyà deia: «Els interurbans no són competència 
nostra», ja ho sabem. I el Sr. Riera deia: «És que és un tema difícil», sí, és clar, és que 
governar també és afrontar els temes difícils, per tant, els encoratjaria a fer-ho. I 
encara que no sigui competència seva, el que sí que poden fer és intentar parlar amb 
els veïns, perquè són vostès qui els tenen més a prop, i fer una proposta de solució a 
qui correspongui, sigui a l’Àrea Metropolitana, sigui al Govern de la Generalitat, 
etcètera. Busquin una solució i facin-ho. Nosaltres, en aquest sentit, ja sabem... i ara 
em dirà... perquè l’altra cançó de l’enfadós, que espero que la vagin deixant enrere, 
perquè ja fa dos anys que governen, que nosaltres no ho vam fer. És veritat que 
nosaltres no ho vam fer, però en aquest aspecte tenim un full de serveis que parla per 
si sol, i és que vostè agafa el carrer Balmes des de plaça Molina fins a Gran Via i el 
vam deixar tot arreglat. I per què ens vam aturar a Gran Via i no vam continuar? És 
veritat que l’escenari de la ronda Universitat, l’últim tram de Balmes i la Gran Via, entre 
plaça Universitat i passeig de Gràcia, està en una situació molt complicada, molt 
cèntrica i necessitaven una reflexió. Ara bé, no vull que hi hagi cap mena de dubte que 
si nosaltres haguéssim seguit governant, això ara, dos anys després de l’inici del 
mandat, ja s’estaria executant, com ja s’hagués executat la segona fase de l’avinguda 
Diagonal, que avui els veïns, que no són aquí, estan sent penalitzats per l’obsessió de 
fer passar un tramvia per allà i segueixen amb voreres de 50 centímetres a la part de 
la Dreta de l’Eixample perquè no vam poder continuar els projectes que ja havíem 
iniciat. 
 
Per tant, liderin l’acció d’aquest districte i no es tanquin a dir: «Això és el que hi ha al 
PAM». Perquè si ens tanquem a allò que diu el PAM i no agafem la ronda Universitat 
perquè no estava al PAM, la quantitat de temes que poden sortir després de 
l’aprovació d’un PAM... Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Als grups els queda temps. Al PP li queden, exactament, 30 segons, si vol afegir 
alguna cosa.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No, ja s’ha dit.  
 
Només vull dir que el Sr. Magrinyà sempre ens sorprèn, perquè ara descobrim que hi 
ha una proposta per reordenar totes les rondes. En el Plenari sempre hi ha alguna 
sorpresa. On és aquesta proposta per reordenar les rondes? Perquè sempre que surt 
un tema conflictiu, hi ha un projecte, i sempre surt màgicament. On és aquest projecte 
per redefinir les rondes? Vostès saben què fer en aquest carrer? O no? Perquè en la 
línia anterior, s’ha de governar i prendre decisions, agradin o no agradin.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Conseller, ha esgotat el seu temps. Moltes gràcies.  
 
A la consellera Jiménez de Parga li queda un minut i mig. No el vol utilitzar.  
 
Al Sr. Bujons li queden 30 segons. No cal? 
 
Al Sr. Joaquim Asensio li queden també 30 segons. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
També m’ha sorprès aquest pla de les rondes. No m’estranya que aquest Govern 
tingui un superàvit tan alt, perquè no executa res. Possiblement comença a fer plans 
però no executa res, podria ser un dels motius.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Al conseller Riera li queden 30 segons, també.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
30 segons. Molt ràpidament.  
 
Agafant la paraula del conseller Rodríguez, si rectificar és de savis, aquí estem 
demostrant la nostra saviesa.  
 
Jo crec que no és trist haver de tramitar proposicions com aquestes, al contrari, és útil. 
A vegades els grups polítics fem proposicions que són càntics al cel, i no tenen una 
translació en la vida quotidiana dels veïns. Al contrari, jo els animo a tirar endavant 
proposicions com aquestes a totes els grups. Hi insisteixo, no negaré que és un tema 
difícil. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, ha esgotat el temps.  
 
Al seu company de govern, el conseller Magrinyà, li queda un minut.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo el que volia dir és que nosaltres executarem la Gran Via que vosaltres vau deixar 
en l’últim mandat, que no vau acabar, perquè és complicat. Nosaltres hem fet diverses 
reflexions i aquest Nadal l’executarem, per tant, hi avancem.  
 
És clar que introduir el carril bici per la ronda Universitat replanteja la secció i ja 
plantejarem la bona secció. De les seccions, la més fàcil és la de ronda Universitat, 
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quant a la definició. Les més complicades són la de Sant Antoni i la ronda Sant Pere. 
Però en principi es comença a treballar amb aquest grup de treball.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Doncs queda aprovada per unanimitat, amb el vot favorable de tots els grups, la 
proposició que avui ens ha presentat el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates.  
 
Ara anem a la segona proposició, la que presenta el Grup Municipal d’ERC. Té la 
paraula el seu conseller portaveu, el Sr. Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
La generalització de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i saludable 
és una de les qüestions positives que s’ha viscut els últims anys en matèria de 
mobilitat a la ciutat de Barcelona, ja que molta gent ha deixat d’utilitzar el vehicle privat 
per passar-se a la bicicleta. Però, en conseqüència, hi ha hagut un augment de la 
sinistralitat amb relació als ciclistes i també robatoris de bicicletes. També hi ha hagut 
força permissivitat amb relació a l’ordenança de vianants i vehicles, que posposa 
moltes mesures per regular infraccions pel que fa a les bicicletes, perquè la ciutat 
encara no està preparada, i és veritat, la ciutat encara no està preparada, no té prou 
carrils bici o prou espai per a la bici, aparcaments, etcètera. Però això no treu que 
també haguem d’anar guanyant drets, però també deures en paral·lel des de 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
En aquest sentit, des de l’Àrea Metropolitana s’ha plantejat el Biciregistre, que és una 
xarxa estatal de marcatge de bicicletes, i també s’està plantejant que totes les 
bicicletes que es facin servir des del turisme, o amb finalitats d’oci, estiguin marcades 
obligatòriament. 
 
A més a més, com a antecedent, també hem d’afegir el darrer informe de la síndica 
amb relació a la regulació de les bicicletes, que parlava de matricular i de disposar 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a tercers per circular pel municipi 
de Barcelona.  
 
En aquest sentit, des d’ERC instem que l’Eixample acordi parlar amb la Regidoria de 
Mobilitat per prendre les següents mesures amb relació a la regulació de la circulació 
de bicicletes. D’una banda, incrementar el nombre de quilòmetres de carril bici al 
districte, restringint al màxim possible els que estan sobre la calçada, que els que es 
creïn siguin segregats, que no siguin perillosos, també augmentar el nombre 
d’aparcaments segurs a la via pública, etcètera.  
 
I per altra banda, creiem que també s’ha d’avançar en deures, i al marge de fer complir 
l’ordenança de vianants i vehicles, també considerem que s’hauria de replantejar 
aquesta ordenança i posar un horitzó perquè es plantegi que algun dia aquest registre, 
aquesta matrícula, aquest marcatge de tots els vehicles del municipi de Barcelona, 
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sigui obligatori, no diem que sigui demà però sí que algun dia el que s’està fent avui en 
dia amb els vehicles turístics també sigui per als vehicles que no ho són, i que també 
hagin de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil enfront a tercers, que ara 
mateix molts ja tenen, ara amb l’assegurança de llar o de feina molta gent ja està 
coberta, però el 10% que no, a vegades és el que es porta més malament i no en té. 
Per tant, des d’ERC considerem que aquest petit percentatge també hauria de complir 
aquest factor. Gràcies.  
 
 
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 havia dues paraules demanades. La primera 
paraula demanada per la Sra. Rosa Aragonès, en nom de l’Associació de Veïns per un 
Eixample Sostenible. Té dos minuts de temps. Ha hagut de marxar.  
 
Hi havia una segona paraula demanda per vostè mateixa, Sra. Martínez. Té dos 
minuts per fer la intervenció. Li cedeix la paraula al Sr. Àlex Broch. 
 
 
Sr. Àlex Broch 
 
No voldria començar així, però segurament s’està refent de les falses difamacions que 
ha rebut la Sra. Martínez. Recordo, Sra. Serra, que vostè en aquest espai va dir «espai 
ocupat, espai alliberat» referint-se a Transformadors, i jo vaig preguntar de qui 
s’alliberava l’espai ocupat, dels veïns que havien tingut un espai intergeneracional on 
joves i grans participàvem, i finalment l’Ajuntament ho ha entès així, i Transformadors 
segurament serà l’espai intergeneracional de joves i grans que tots volem i no una 
altra cosa. Per tant, si aquí hi ha hagut una difamació és la que vostè ha dit amb el 
formulari que ha utilitzat. Em sembla que era necessari dir això. Miri, a vostès els 
veiem ara però nosaltres fa catorze anys que som aquí lluitant amb una ideologia de 
barri, sense ideologia de partit, per defensar tot allò que va en benefici dels veïns i les 
veïnes, i hem estat per sobre de les ideologies, cadascú pot votar el que vol, però el 
barri és el barri, la veïna és la veïna i el veí és el veí, i això és el que sempre hem 
defensat, i això és el que la Sra. Martínez ha defensat des de la seva feina des de fa 
catorze anys, quan vostès aquí eren inimaginables, i nosaltres ja hi érem, hi érem i 
hem estat catorze anys lluitant en benefici de l’Eixample. 
 
Dit això, m’excuso. M’excuso, Sra. Serra, i si vostè vol després sortim i parlem 
tranquil·lament del que li acabo de dir. Estic disposat a parlar amb vostè i amb el seu 
grup, però sap perfectament que nosaltres hem seguit assistint a totes les reunions 
que s’han fet sobre Transformadors per definir el seu ús i demà anirem al Fort Pienc 
per decidir quina és la gestió que ha de tenir Transformadors, i sempre en benefici 
d’aquest espai de joves que mai hem negat i de l’espai de gent gran que sempre hem 
defensat. Perquè la gent gran la veiem asseguda al passeig de Sant Joan sense saber 
què fer i sense saber on anar, i pensem que Transformadors és un espai per poder-hi 
anar.  
 
Dit això, retorno al tema. Donem suport a la proposta que ha fet ERC, en un dia com 
avui i com ahir que estem veient el que diuen les notícies, que el 95% de l’aire de la 
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ciutat està contaminat, tot allò que sigui la defensa d’un mitjà com la bicicleta, hi estem 
a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Àlex Broch, ho sento molt però ha esgotat el temps.  
 
 
Sr. Àlex Broch 
 
M’excuso. Només volia dir que les bicicletes també respectin el codi de circulació. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Broch.  
 
Ara, per fer explicació del vot, té la paraula en primer lloc el Grup del PP, amb el seu 
conseller, el Sr. Alejandro Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
En primer lloc, el nostre suport al que ha dit el Sr. Àlex Broch.  
 
En cuanto a la proposición, no vemos mal la proposición que presenta ERC. Nos 
preocupa la seguridad tanto de los peatones como de los ciclistas y recordemos los 
casos que hemos tenido de accidentes en esta ciudad, con resultado de muerte, 
algunos de ellos.  
 
Creemos que el tema de la responsabilidad ya está recogido en la ordenanza, Bicing y 
los operadores privados ya lo están aplicando. Vemos bien el tema de estudiar 
opciones para la bicicleta privada, aunque el seguro de hogar ya cubre los daños 
ocasionados por estos temas. En ninguna ciudad del mundo se exige la matriculación 
de las bicicletas, sin embargo, este asunto de la matriculación vemos interesante 
estudiarlo y dirimir las distintas alternativas. De hecho, es un tema que ya se planteó, 
como ha dicho el conseller de ERC, hace un año o dos en comisión, en la pasada 
legislatura. Esperemos que este tema no se vaya diluyendo en el tiempo.  
 
Nos choca también porque en su momento fuimos los únicos que votamos en contra 
de la ordenanza porque ya preveíamos que iba a haber problemas y que 
probablemente habría que modificarla. De todas maneras, vamos a votar a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Per part de Cs, té la paraula la consellera Jiménez de Parga.  
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también vamos a apoyar esta proposición porque estuvimos a punto de 
presentarla, la misma. Creemos que el tema de las bicicletas es un tema importante, 
es evidente que hay muchísima gente que se desplaza en ellas, con lo cual, se supone 
que hay menos tráfico, aunque yo veo un montón de tráfico, pero bueno, está bien. Me 
parecen muy peligrosos los carriles de doble sentido. Es evidente que esto hay que 
estudiarlo. Y tienen que bajar a la calzada, aunque también hay que garantizar, por 
supuesto, la seguridad de los ciclistas.  
 
Como desgraciadamente ha habido varias muertes de viandantes atropellados por 
bicicletas, y tal como ha pedido la síndica de greuges, María Asunción Vilà, pues 
también creemos que es importante el tema de la matriculación. Aunque en otras 
ciudades no se exija, bueno, podemos ser pioneros en eso. Con lo cual, vamos a 
apoyar la proposición.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara pel Grup de la CUP té la paraula la consellera Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Em sap greu que s’hagi posat així, l’hi dic sincerament. Em sap greu que el seu estat 
d’ànim hagi estat aquest. A mi m’ha semblat que vostè en la seva intervenció feia una 
mica de demagògia, en el sentit que nosaltres en cap cas estem en contra que hi hagi 
un espai per a la gent gran, nosaltres defensarem sempre que hi hagi espais per a la 
gent gran. Nosaltres el que criticàvem eren els insults que la Sra. Martínez havia fet 
contra membres del moviment juvenil del Fort Pienc.  
 
Respecte a la mesura de les bicicletes, nosaltres estem molt d’acord amb totes les 
mesures que regulin la circulació i que protegeixin les persones que es desplacen amb 
aquest mitjà de transport, i que, a més, creiem que utilitzen moltes persones que 
formen part de les classes populars, pel que he dit, perquè és barat, perquè és 
sostenible i perquè és ecològic. El que ens fa trontollar una mica és el tema d’aquesta 
assegurança. Més que res perquè ens sembla que és perillós veure a quin sector pot 
beneficiar. Em sembla que és una forma de mercantilitzar l’activitat de les veïnes del 
barri.  
 
En aquest sentit, també ens sembla que l’obligatorietat d’una pòlissa pot criminalitzar 
la bici, quan és veritat que tot i que hi ha accidents molt lamentables, no és el mitjà que 
generi més accidents, ni molt menys. Llavors, creiem que això fomenta la seva 
criminalització. I un parell d’idees que ens havien sortit és que potser estaria bé 
aprofitar-ho per fer una operadora d’assegurances municipal i que així els diners 
d’aquesta assegurança, que fos gratuïta, poguessin revertir en els ciutadans que fan 
ús d’aquest mitjà. I, després, evidentment, augmentar la taxa dels lloguers de bicis a 
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turistes, que a més a més saturen els carrils bici i són un gran inconvenient, i que 
provoquen la majoria dels accidents. Per això ens abstindrem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates té la paraula el conseller Pep Soldevilla.  
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GM Demòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició. En part repetirem algun dels 
arguments. Sí que ens agradaria deixar clar el nostre suport i compromís amb la 
bicicleta, atès que durant el mandat anterior vam seguir ampliant la xarxa.  
 
Llavors, sí que hi ha alguna puntualització que voldríem demanar al Govern. Hi ha el 
pla per ampliar al màxim el nombre de carrils de bicicleta, però el que sí que 
demanaríem és que no es facin carrils fotocòpia sense criteri. Cal conèixer bé les 
particularitats de cada carril i de cada carrer on es vulgui implementar. És el matís que 
volíem fer.  
 
Respecte al tema del registre, d’una identificació, d’una matrícula, si volem tractar una 
bicicleta com qualsevol altre mitjà, és a dir, si no és un vianant i per això les baixem a 
la calçada, si han de tenir tots els beneficis que volem donar a la bicicleta, en aquest 
sentit també han de tenir les responsabilitats. En aquest sentit, també ens sembla 
correcte el plantejament que es fa en aquesta proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel PSC, té la paraula el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Des del Grup del PSC jo reconec que aquí hem tingut alguns dubtes i ens l’hem hagut 
de llegir amb molta atenció, aquesta proposició.  
 
Ara bé, hi votarem en contra. I exposaré el perquè. Bàsicament, perquè el problema de 
fons amb la bicicleta és l’accidentalitat. I, des d’aquest punt de vista, creiem que la 
proposició no resol o no aborda la problemàtica de fons que jo crec que la proposició 
pretén resoldre, que és abordar l’accidentalitat. És un fet que l’accidentalitat de les 
bicicletes en aquesta ciutat ha pujat, però ha pujat simultàniament amb el fet que ha 
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pujat l’ús de la bicicleta, s’ha normalitzat l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a 
la ciutat. I, en aquest sentit, hem de treballar per minimitzar aquesta accidentalitat.  
 
Maneres de fer-ho? Des de la formació, la sanció.... com a vehicle que és, la bicicleta 
a dia d’avui ja és sancionable, la sanció quan no es compleix el codi de circulació. La 
promoció i les campanyes de difusió, crear cultura d’ús de la bicicleta tant per als 
mateixos ciclistes com per a la resta de veïns i veïnes que fem servir l’espai públic. I, 
en aquest sentit, creiem que és aviat —i ho dic així— per plantejar una modificació de 
l’ordenança en el sentit que proposa la proposició. Bàsicament perquè des del punt de 
vista d’assegurança, el mateix proposant ja ha posat damunt de la taula, ja ha exposat, 
que hi havia altres alternatives, i ja són molts els ciclistes que estan coberts des del 
punt de vista de l’assegurança, i creiem que és aviat perquè encara falta més 
promoció de la bicicleta i falta que molt transport privat avui motoritzat deixi d’estar-ho. 
I per aquest motiu hi votaríem en contra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Per part del Govern, conseller Matas, té la paraula.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Hi votarem en contra, tot i estar-hi molt d’acord, i de fet coincideix plenament amb el 
que està desenvolupant l’acció de govern des de l’Àrea de Mobilitat. La principal 
manera de reduir la sinistralitat i els accidents és obrint més carrils bici perquè les bicis 
vagin primer pel carril bici i que aquests estiguin a la calçada. La proposta que hi ha 
sobre la taula, i que s’està executant segons calendari, és: augmentar de 150 
quilòmetres a 300 quilòmetres del pla, potenciar els sentits únics, i a la calçada mentre 
s’augmenten els aparcaments.  
 
Llavors, com ja heu dit, la majoria de la població ja està assegurada, cal tenir en 
compte —també algú ho ha comentat— que a la majoria de països amb bona tradició 
de bicicleta sempre s’ha desestimat el fet de matricular-les i que sigui obligat això pel 
fet de circular. Aquí es condiciona el fet de poder circular a una sèrie de condicions 
prèvies. I jo crec que la bici no es pot posar al costat de qualsevol altre vehicle, és a 
dir, una cosa són els vehicles motoritzats i l’altra els vehicles no motoritzats. I és obvi 
que tothom ha de seguir el codi de circulació: els vianants, les bicis, les motos i els 
cotxes. Hauríem de veure en quina part de la sinistralitat en què les bicis estan 
implicades, no és només a causa de la seva existència, sinó a totes les altres formes 
de transport amb les quals comparteix espai. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller.  
 
Ara tindria la paraula el grup proposant, conseller Cuscó. Li queden 2 minuts.  
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
S’han dit moltes coses. És certament una proposta controvertida. Tampoc la intenció 
és que això sigui d’avui per demà, és a dir, jo crec que s’ha de plantejar un horitzó i 
que el dia de demà, quan els ciclistes tinguin tots els drets, també tinguin tots els 
deures per complir. Sobretot si el que volem és seguir fomentant la bicicleta i que 
aquest sigui un dels mitjans principals a l’hora de desplaçar-se. Després vindrà tota la 
generalització dels ginys, com segways, o bicicletes elèctriques. Al final això semblarà 
un desgavell i d’alguna manera ho haurem de regular millor. 
 
Si gairebé tothom ja té assegurança, doncs el canvi no és gaire important, de gairebé 
tothom a tothom. Això com a reflexió. I també que un accident greu amb bicicleta és un 
accident greu, hi hagi motor o no n’hi hagi. Amb una bicicleta es pot anar molt de 
pressa i, per tant, un es pot fer molt mal i pot fer molt mal a molta altra gent.  
 
I amb relació a les assegurances, és veritat, hi ha moltes empreses d’assegurances, 
són les que són i fer una operadora municipal no em semblaria malament, però en tot 
cas això els experts ja ho determinarien. O poder tenir cooperatives o empreses 
diferents, que no hagin de ser les de sempre les que puguin fer aquest servei, i que 
aquest servei es pugui estendre també als cotxes, a les motos, a les llars, etcètera. 
Així tots hi sortiríem guanyant.  
 
Res més, agrair també el vot als grups que hi han votat a favor, i a veure què respon 
Mobilitat a aquest acord del Consell del Districte de l’Eixample. Res més, gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó.  
 
Els grups tenen encara temps. Al PP li queda un minut. Conseller Muñoz, si en vol fer 
ús. No? 
 
Al Grup de Cs també li queda un minut. Consellera, en vol fer ús? No? 
 
A la consellera Serra li queden 10 segons. En vol fer ús? No? 
 
Al conseller Soldevilla li queda un minut. En vol fer ús, conseller? 
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GM Demòcrata): 
 
Sí, si us plau.  
 
Dos matisos respecte al que ha dit el Govern. Sr. Riera, haurà de repetir de classe 
d’història. Pel que fa a les primeres matrícules que es van posar com a obligatòries en 
els turismes, fa més de cent anys, era precisament per poder controlar els 
comportaments incívics dels primers vehicles a motor enfront els carros de cavalls. 
Digui’m vostès, si no és descrivint la roba que porti un ciclista incívic, com es pot 
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identificar i sancionar avui en dia un ciclista que cometi una irregularitat, si no hi ha cap 
altra identificació ni registre de la bicicleta.  
 
I, per altra banda, avui s’ha superat, conseller Matas. És a dir, diu que el que planteja 
la proposta va en la línia i és el que està aplicant la Regidoria de Mobilitat, però hi 
votaran en contra. No l’he entès. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
El conseller Riera ha esgotat el temps.  
 
Al conseller Matas li queden 30 segons.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Només per aclarir els dubtes. La proposició té dues parts. Una en la qual estem 
totalment d’acord, i l’altra, en la qual no.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Doncs la proposició que avui ha presentat ERC queda aprovada amb els vots 
favorables del PP, Cs, ERC i el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, l’abstenció de la 
CUP i el vot en contra del PSC i de BC. 
 
Passaríem a la propera proposició. Té la paraula el conseller Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Hola. Gastaré part del temps per contestar a alguns dels comentaris que ha fet el Sr. 
Àlex Broch. De totes les coses que ha dit, m’ha encuriosit una mica aquest debat que 
s’ha acabat obrint sobre casal de gent gran o equipament juvenil. I fins i tot les 
referències d’on érem o on deixàvem de ser la CUP fa un temps.  
 
Només vull comentar que jo recordo, no fa tants anys, el 2006-2007, que 
Transformadors era un espai que gestionava el Consell de Joventut de Barcelona. Es 
va negociar el seu pas a la Fontana, a mesura que l’equipament de Transformadors 
fos un equipament veïnal juvenil. I, per tant, tampoc ha estat cap disbarat que hi 
hagués aquest debat obert durant tot aquest temps, perquè al final era una necessitat 
acordada pels governs socialistes de l’època amb els gestors anteriors de l’espai, que 
era el Consell de Joventut, on, com que el món es molt petit, jo personalment hi vaig 
estar treballant, pels volts del 2006-07, i l’Associació Eixample Sostenible era una 
associació que venia a demanar la sala d’actes de reunions del pis de dalt per fer front 
al debat del China Town que hi havia aleshores, i en algun cas, en algunes reunions, 
no es va deixar entrar a alguna gent pels posicionaments xenòfobs o passats de to.  
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Jo no dic que sigui l’Associació, ni molt menys, però... 
 
(Parlen la Sra. Martínez i el Sr. Àlex Broch sense micròfon, cridant.) 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Martínez, no té l’ús de la paraula.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
No m’heu escoltat, no m’heu deixat acabar. Jo no l’hi estic dient a vostè.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Broch i Sra. Charo Martínez...  
  
(Parlen la Sra. Martínez i el Sr. Àlex Broch sense micròfon, cridant.) 
 
Si us plau, no tenen ús de la paraula, per favor. Sra. Martínez, deixin acabar.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
No he dit que vostès siguin xenòfobs en cap cas. No m’estan deixant acabar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Si us plau, deixin acabar el conseller. Sr. Broch, si us plau.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
El meu raonament és que, quan acabi, com que vostè ha acabat la intervenció dient 
que es pot parlar de tot a fora i després...  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Un moment, parin els dos, si us plau. Em permeten un segon?  
 
Si el Sr. Broch i la Sra. Charo Martínez se senten al·ludits, jo al final del Plenari els 
donaré la paraula perquè puguin dir el que sigui, i jo ara els agrairia, Sr. Broch i Sra. 
Martínez, que deixin acabar el conseller de la CUP per fer la seva exposició pel que fa 
a la proposta que avui presenta. Gràcies. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
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Només volia acabar dient que després tot té molts punts de vista i molts prismes, en 
cap moment els estic dient res a vostès, perquè no els situava de res aleshores, i en 
podem parlar, però el que estic dient no m’ho estic inventant, i en podem parlar quan 
acabem i podem posar elements i noms comuns que hi hagués en aquella època. 
Només el punt de vista que les coses es poden mirar de moltíssimes maneres, i 
tampoc la gent se les vol inventar. I no és en cap cas per vostès ni per la seva 
associació, només faltaria.  
 
Dit això, passo a l’objecte de la proposició, que per això tenia la paraula. Aquesta és 
una proposició que de fet és molt simple. El que simplement estem demanant a 
l’Ajuntament de Barcelona, que segurament és la baula més fluixa de les tres de les 
que parlarem ara, és que ens informi al llarg del mes de maig, si pot ser avui, millor, de 
quines són les converses que hi ha hagut aquest temps entre Ajuntament de 
Barcelona, Diputació i Generalitat sobre la possible ubicació de l’empresa privada 
Barnaclínic en terrenys públics al districte de l’Eixample.  
 
Aquesta proposició la plantegem, tal com exposem, arran de l’última publicació de 
l’informe de la Sindicatura de Comptes dels anys 2010 fins al 2012, on es confirma que 
gairebé un 10% dels serveis de Barnaclínic, empresa privada, s’han estat oferint dins 
dels espais de servei públic de l’Hospital Clínic. Una cosa que el conseller Boi Ruiz en 
el seu moment negava, deia que era anecdòtica i temporal. S’ha acabat contrastant 
que, tirant anys enrere, era una pràctica habitual. I fins i tot ha fet que l’actual 
conseller, Toni Comín, i el director del Clínic, el Sr. Campistol, proposin, a banda de la 
refundació del model que tingui l’empresa Barnaclínic, també la seva sortida físicament 
del mateix hospital, on ocupen una de les plantes. 
 
A partir d’aquí, el que nosaltres volíem era saber alguna cosa sobre aquests rumors de 
què es parla, que la sortida de Barnaclínic de l’Hospital del Clínic no fos per acabar en 
algun altre solar o equipament públic, tenint en compte que a l’Eixample anem faltats 
d’equipaments de tots tipus, públics, com l’escola Fàsia, de la qual parlava la 
consellera de Cs. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi ha una paraula demanada de la Sra. Maria Elva 
Tenorio López, membre de la vocalia de Salut de l’Associació de Veïns de l’Esquerra 
de l’Eixample i membre de la Plataforma Resistència Tancada Clínic. Té la paraula per 
dos minuts.  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio  
 
Soc membre de la vocalia de Salut, soc membre de la Plataforma Resistència 
Tancada Clínic. Fa molts anys que estem lluitant pel tancament de Barnaclínic. Tot el 
que ha dit ara el síndic de comptes ja ho havíem dit els moviments socials. Per tant, hi 
ha un moviment social, però soc cívicament independent de qualsevol partit polític, 
però vist el que s’ha vist, no voldria mai cap medalla.  
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El que hem denunciat aquest temps és que s’ha de tancar Barnaclínic perquè s’ha 
demostrat, i la Sindicatura de Comptes ens dona la raó, i no és cap moviment social, 
sinó un òrgan molt seriós de l’Administració, que Barnaclínic ha estat durant 17 anys 
utilitzant espais de manera il·legal, facturant de manera irregular, mantenint dues 
llistes d’espera per als malalts que s’ho poden pagar i els que no s’ho poden pagar, 
utilitzant material i metges pagats amb diners públics per a activitats privades d’unes 
quantes elits polítiques i mèdiques. Aquesta és una situació inadmissible dins dels 
sistema sanitari públic. 
 
Si no som capaços com a societat democràtica de dir-ne, de les irregularitats, el que 
són realment, que és corrupció, si no tenim en compte com a mínim els informes de 
les irregularitats continuades, 12 milions d’euros anuals, dels quals encara deuen 
diners a l’Hospital Clínic, no som una societat democràtica. I estem establint un 
precedent molt dolent pel que fa a les dues categories de malalts. Ja sabem que al 
districte de l’Eixample no tenim espais verds, que s’està intentant destruir l’únic espai 
verd que tenim a l’Esquerra de l’Eixample, que és l’illa de Germanetes, i si a sobre 
d’això els grups polítics estan d’acord a donar terreny municipal, la nostra democràcia 
és molt defectuosa.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Tenorio, ha esgotat el temps.  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio  
 
Sobre això, voldria saber també si des del Districte s’han donat instruccions a 
l’Associació de Veïns perquè jo no parlés avui en aquest Plenari. Perquè tinc un 
missatge amb la seva fotografia i un telèfon desconegut, on se’m deia que no podia 
parlar en nom de l’Associació de Veïns. No parlo en nom de l’Associació de Veïns, soc 
membre de l’Associació de Veïns. Em sembla lamentable que jo rebi missatges amb el 
seu retrat a la Casa Gran. L’hi puc ensenyar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha acabat el temps. Sí, sí, em pot ensenyar el que vulgui, però se li ha acabat el 
temps.  
 
Molt bé, ara passaríem... Sí, ensenyi-ho...  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio  
 
Em sembla tremendament antidemocràtic que es donin instruccions des del Districte a 
les associacions de veïns.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Vostè està donant per suposada una cosa que no...  
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Sra. Maria Elva Tenorio  
 
És que jo no dic mentides.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Jo no li dic que digui mentides.  
 
Podem continuar, Sra. Tenorio? 
 
Molt bé, doncs ara té la paraula pel PP el conseller Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta. Seré breve.  
 
Tres temas. Primero, esto no es un juicio a Barnaclínic. Segundo, nosotros, todo lo 
que sea pedir información, estamos de acuerdo, lo vemos positivo. Tercero, nosotros 
en lo que es la proposición tenemos una duda, en relación con una posible nueva 
ubicación de Barnaclínic en terrenos de titularidad pública. Queremos preguntarle al 
conseller Bujons si tienen alguna información en este sentido que deban decirnos o 
que los demás no sepamos. Es lo que le quería comentar.  
 
Nos guardamos el sentido del voto para la segunda ronda.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Per Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también en principio estamos de acuerdo con la proposición, porque todo lo 
que sea informar, nos parece bien. Que nos informen de las conversaciones que hay y 
de si realmente están pensando en una nueva ubicación. Esto también nos gustaría 
saberlo. También nos vamos a esperar a que nos den la aclaración.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula el Sr. Joaquim Asensio.  
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Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta proposició. Bàsicament no votarem a favor 
d’aquesta proposició perquè no ho acabem d’entendre. En aquesta proposició es dona 
per entès que Barnaclínic s’ubicarà en un espai públic. Entenem que si s’ha de complir 
l’informe de la Sindicatura de Comptes, anirà ubicat en un espai privat. En aquest cas, 
com a ERC nosaltres intentarem que vagi bàsicament a un espai de titularitat privada, i 
no pública.  
 
Per altra banda, tampoc creiem que aquesta proposició... és a dir, en certa manera és 
positiva, perquè demana transmetre informació al Districte i als diferents grups sobre 
les diferents institucions que hi participen, com pot ser la informació que es comuniqui 
entre la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament, però tornem a reiterar que en cap 
moment creiem que el Barnaclínic hagi d’anar a un espai de titularitat pública, sinó a 
un espai de titularitat privada.  
 
Per tant, tornem a dir que ens abstenim, i ho diem en el sentit que ja tenim pocs espais 
per a equipaments públics en el districte i no s’hauria d’ubicar en un espai de titularitat  
pública.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio.  
 
Ara té la paraula el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, la consellera 
Cristina Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GM Demòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Abans de dir el sentit del vot, sí que voldria posar en valor que l’Hospital Clínic es un 
hospital de referència, tant pel que fa a l’atenció sanitària com pel que fa a la recerca. 
Ho dic perquè cada vegada que surt aquí el Clínic sempre surt per aspectes negatius, i 
potser també cal dir el què és l’hospital en si.  
 
El tema de Barnaclínic és un altre tema. Nosaltres, com ha dit el conseller Asensio, no 
tenim confirmacions que el Barnaclínic vagi en sòl públic. No tenim cap referència 
d’aquest tema. Nosaltres també ens abstindrem per aquest fet. Entenem que anirà a 
un sòl de titularitat privada. No tenim cap altra informació respecte d’això, no sé si el 
conseller Bujons en té alguna altra. En tot cas, ens hi abstindrem. Tot el que sigui 
informació, està bé que es doni.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Caballer.  
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Té la paraula, pel PSC, el conseller Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Presidenta, nosaltres hi votarem a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
Té la paraula BC. Consellera.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició. Per descomptat estem 
totalment en contra que s’estigui permetent l’activitat privada amb equipaments, 
materials i professionals de la sanitat pública, perquè ni és ètic en el context actual que 
tenim de les llargues llistes d’espera, ni és possible, com ha dictaminat recentment la 
Sindicatura de Comptes, separar de forma clara els recursos que s’utilitzen per a una i 
altra activitat.  
 
Per aquest motiu, és evident que Barnaclínic no ha d’estar ubicat en equipaments 
públics de l’Hospital Clínic, que s’ha de buscar una altra ubicació, i deixar de xuclar 
recursos de la sanitat pública en benefici d’uns pocs privats.  
 
Llavors, pel que fa a la proposició d’informació al llarg del mes de maig, fem-ho avui, 
que és 2 de maig. Us donem la informació: des del Districte i l’Àrea de Salut de 
l’Ajuntament estem pendents que es convoqui la taula de treball de les tres 
administracions. Com deies tu, conseller Bujons, nosaltres com a Ajuntament som la 
baula més dèbil. És una taula de treball que s’ha de convocar per parlar del futur dels 
espais del Clínic, i el Consorci s’hi va comprometre, i no s’està convocant. Per tant, 
des d’aquí insistim en la necessitat que es faci ja aquesta taula.  
 
Pel que fa a quines informacions tenim noves sobre el tema de Barnaclínic. Com a 
Districte i com a Ajuntament no hem rebut novetats respecte d’això. Des de fa més 
d’un any, amb l’antic conseller Agustí Colom, que és l’últim cop que es va demanar 
reunió, no hem tornat a ser interpel·lats per Barnaclínic. Ara per ara Barnaclínic 
tampoc no ens ha sol·licitat cap espai al Districte. I si la pregunta és si preveiem una 
cessió de terrenys municipals, o qualsevol tracte de favor, perquè s’hi instal·li 
Barnaclínic, doncs no cal dir que, per descomptat, mentre nosaltres estiguem al 
Govern, això no passarà. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Corbella.  
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Al grup proposant li quedaria un minut i mig. Conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
A més, m’he allargat molt, per tant, seré ràpid.  
 
Si feia la pregunta és perquè no tinc la informació, si no, no la faria. Ara, no puc dir que 
tinc informació, però sí que en algun moment s’ha parlat de l’interès del Clínic. A 
vegades no saps de què parla el Campistol, parla de terrenys amplis, uns podrien ser 
l’Escola Industrial i la Diputació de Barcelona. Per tant, aquí hi ha alguns partits que 
potser tindran més accés a informació que jo, i per això ho preguntava i deia allò de la 
baula feble. I tenim un conseller que diu que estan estudiant la figura jurídica i 
l’emplaçament. Per això ho preguntava.  
 
Sobre la reflexió que ha fet ERC, el missatger i el missatge. La proposició estava 
demanant informació. A partir d’aquí, era una cosa tan senzilla com donar suport al fet 
que la consellera Corbella ens donés o no aquesta informació. Ja està, gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons.  
 
De la resta de grups, alguns no han expressat el sentit del vot. Han dit que ho faran en 
el segon torn.  
 
Al PP li queda un minut. Conseller Muñoz, té la paraula.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Como no me ha respondido a la duda que yo tenía, nosotros estamos a favor de que 
Barnaclínic no pueda ir a suelo de titularidad pública, se supone que Barnaclínic en su 
momento irá a suelo de titularidad privada, lo comprará, lo alquilará, etcétera. En 
principio, como nos hemos quedado con la duda, nos abstenemos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Cs, consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros vamos a apoyar la proposición, porque ha quedado claro. Nos parece bien lo 
de las conversaciones, nos parece bien que estemos informados. Y, por supuesto, una 
cosa privada tiene que ir a un solar privado.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Al Sr. Asensio li queden 30 segons, si els vol fer servir.  
 
Al Joan Ramon Riera li queda tot el temps, un minut i mig. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament. La proposició l’hem votat a favor per una raó de fons, que és que 
sempre defensarem la sanitat pública per davant de la privada. I, evidentment, 
compartim la diagnosi que Barnaclínic, en el supòsit que hagués de marxar, hauria 
d’estar en un altre tipus de sòl.  
 
Dit això, a mi em van ensenyar... una de les coses que jo considero que són pròpies 
del populisme és crear problemes per després resoldre’ls tu mateix. Jo he tingut 
aquesta sensació quan he llegit aquesta proposició. Quan diu: «Aquesta setmana s’ha 
tornat a parlar molt sobre les conflictives relacions entre l’Hospital Clínic de Barcelona i 
el seu braç privat.» Doncs jo ho sento, però en el meu entorn no he sentit ningú 
amoïnat per això. Jo preguntaria: «On se n’ha parlat molt?» A les assemblees de la 
CUP? Segur que sí. A l’entorn veïnal i ciutadà? Home, jo crec que estic bastant 
connectat, o em considero una persona informada, i no hi és a l’agenda política i 
veïnal.  
 
Fins i tot, quan diu la proposició «que informem sobre les converses obertes entre 
diferents administracions», m’he hagut de preguntar a mi mateix: aquestes converses 
existeixen? En el supòsit que existeixin, realment l’objecte de la conversa és tractar la 
qüestió de Barnaclínic? Doncs jo crec que no. I en el supòsit que existeixin, el tema de 
fons és molt més profund, que és l’ampliació del Clínic. I això crec que sí que és un 
tema d’àmplia volada i que afecta en aquesta ciutat. Algun dia ens haurem de posar 
d’acord tots els grups polítics amb la Generalitat per decidir on ubiquem el nou 
Hospital Clínic. I dit això, ho deixaria aquí.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
A la consellera Corbella li queden 30 segons, si en vol fer ús. No? 
 
La proposta de la CUP quedaria aprovada amb els vots favorables de Cs, el grup 
proposant, el PSC i BC, i les abstencions del PP, d’ERC i del Grup del PDeCAT-Unió-
Demòcrates.  
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és la proposició que ens presenta el 
Grup de Cs, i que es tractarà conjuntament amb el prec que presenta en aquest sentit 
el PDeCAT-Unió-Demòcrates.  
 
Per tant, en principi tindria la paraula el Grup de Cs. 
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Gracias, presidenta.  
 
Ante la suspensión de licencias llevada a cabo en las inmediaciones del Mercado de 
Sant Antoni, y ante la posible vulneración del artículo 20 del reglamento de la Ley de 
urbanismo, concretamente al respecto de los certificados de aprovechamiento 
urbanístico, proponemos: Proceder al levantamiento de las suspensiones de licencias 
del barrio de Sant Antoni para no lesionar los derechos de los ciudadanos y favorecer 
la regeneración de la economía y contribuir a la creación de empleo de calidad. Y en el 
supuesto de que no se levante la suspensión, proponemos que se proceda a la 
concesión de la correspondiente licencia urbanística a los establecimientos que tengan 
el certificado de aprovechamiento urbanístico antes de la suspensión de las licencias.  
 
Según el reglamento, es preceptivo otorgar las licencias que sean solicitadas en la 
forma establecida por la legislación de régimen local dentro del plazo de vigencia del 
certificado de aprovechamiento urbanístico, que es de seis meses, siempre que el 
proyecto se ajuste a las normas vigentes en el momento de la solicitud del certificado. 
En este supuesto, la solicitud de la licencia no se ve afectada por la suspensión 
potestativa del procedimiento de otorgamiento de licencias, a menos que el acuerdo 
de suspensión se hubiese adoptado con anterioridad a la solicitud del certificado.  
 
Así pues, sabemos que hay una serie de personas, de locales, que ya tenían el 
certificado de aprovechamiento y se han encontrado ante esta suspensión con que no 
saben qué va a pasar con ellos. Entonces, hacemos esta proposición porque nos 
parece que, como siempre, ustedes están dedicados a parar y a suspender cosas.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri , Vicepresidenta del Consell del Districte: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Si els sembla, com que fem el prec conjunt, donaríem la paraula al Grup del PDeCAT-
Unió-Demòcrates perquè faci el seu prec, i seguidament donaríem el torn de paraula, 
perquè hi ha dues paraules demanades.  
 
Consellera Pallejà, té la paraula.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GM Demòcrata):  
 
Gràcies, vicepresidenta.  
 
El Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates presenta el següent prec: Que el 
Govern del Districte es comprometi a redactar el Pla d’usos en l’àmbit de Sant Antoni 
amb la màxima celeritat i que, en paral·lel, es posi en marxa un punt d’atenció a les 
persones afectades per la suspensió de llicències d’activitat a l’entorn del Mercat de 
Sant Antoni per tal d’assessorar-les fins que es clarifiqui el futur dels negocis afectats. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi ha dues paraules demanades. Juan Pablo Curtí, 
que té dos minuts per fer la seva exposició, si us plau.  
 
 
Sr. Juan Pablo Curtí 
 
Hola, buenas tardes a todos.  
 
La historia es muy larga, en dos minutos es imposible de contar, pero intentaré 
abreviarla lo máximo posible.  
 
En diciembre del 2016, certificado urbanístico favorable para abrir una cafetería en el 
barrio de San Antonio. En diciembre del 2016 se solicita el certificado antes de hacer 
absolutamente nada.  
 
El 24 de enero se nos entrega el certificado favorable. A partir de aquí, luz verde del 
Ayuntamiento. Cogemos un local, lo alquilamos por diez años, pagamos todas las 
fianzas y honorarios de la finca. Uno de los tres socios, que en su momento estaba en 
el paro, pidió la capitalización para poder invertirlo en este proyecto, lo invirtió y 
tuvimos problemas con el INEM. Pagamos a un ingeniero para que comience a 
realizar la parte técnica, 3.000 y pico de euros. Pagamos a un contratista para que 
empiece a encargar materiales y demás, 11.000 euros. Total, una ruina de casi 30.000 
euros, con un certificado favorable.  
 
28 de febrero, nos enteramos a través de la prensa de que hay una nueva moratoria 
en el barrio de San Antonio y que había un cerrojazo a las licencias. Vinimos corriendo 
a Servicios Técnicos. Nos informan, fuera de horario, nos atendieron muy 
amablemente y nos dijeron que tranquilos, que con certificado urbanístico no pasaba 
absolutamente nada. 3 de marzo, uno de los técnicos de aquí abajo, Jordi, nos informa 
de que él cree que no va a haber ningún tipo de posibilidad de sacar una licencia en 
este local. Casi infartados empezamos a movernos. Estuvimos en la Audiencia Pública 
del barrio del Eixample, el día 7 de abril, en la cual les rogamos que tengan a bien 
resolver este tema cuanto antes, porque estamos pagando un alquiler, estamos 
pagando autónomos, estamos endeudados, estamos arruinados. Necesitamos una 
solución. Nadie se hace cargo. El día 7 de abril nos prometieron que en dos o tres 
semanas el tema estaría resuelto, y aún no se ha resuelto nada.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hauria d’anar acabant, se li ha esgotat el temps.  
 
 
Sr. Juan Pablo Curtí 
 
La última llamada de Joan Ramon Riera... perdón, ya acabo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Li cedeix el seu temps? D’acord, doncs li queden 2 minuts més.  
 
 
Sr. Juan Pablo Curtí 
 
Última llamada del Sr. Joan Ramon Riera, la semana pasada, donde nos solicita que 
hagamos un par de trámites más. Lo único que queremos es que dejéis de lado las 
ideologías políticas, somos personas, somos tres pequeñitos, tres hormigas, no somos 
grandes empresarios. Realmente nos estáis arruinando. No podemos más, y que por 
favor se pongan de acuerdo con esta situación, porque además no nos dan respuesta. 
La semana que viene, la próxima, la próxima, nadie nos dice nada. Llamamos por 
teléfono, no nos atienden. «No te preocupes que quedaremos para una reunión», pero 
las reuniones no se realizan. Nos pidieron que por favor nos dirigiéramos directamente 
a la quinta tenienta de alcalde, a la Sra. Janet Sanz, a quien solicitamos que por favor 
tenga a bien, junto con los Servicios Jurídicos, resolver este caso lo antes posible. Le 
llamé por teléfono, le envié mails, le presenté instancias. Siete instancias, llevo 
presentadas, a todas las personas con las cuales me dijeron que tengo que hablar. Y 
ninguna de las personas, excepto dos o tres, que me han llamado por teléfono, me 
han recibido. Es que ni siquiera me han recibido. La regidora ha quedado con 
nosotros, nos ha dicho que cogía con total empatía este tema, y que le parecía una 
situación, entre comillas lo digo, lamentable lo que nos estaba ocurriendo. Todavía, 
desde el 7 de abril, no nos han recibido.  
 
Ya les digo, la quinta tenienta de alcalde no contesta las instancias. Hemos puesto 
instancia hasta a la alcaldesa de Barcelona, que ahora —enhorabuena por ella— ha 
sido madre. Pues tampoco nos atiende nadie. Nosotros queremos que alguien se 
responsabilice y alguien nos dé una respuesta. La que sea, pero que nos la den. 
Gracias.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies a vostè. Molt amable, gràcies.  
 
Ara tindria la paraula, per fer explicació de vot, el PP. Conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gracias, presidenta.  
 
Sobre el tema de la proposición, evidentemente daremos apoyo a esta iniciativa. Es un 
poco extraña en cuanto al redactado, porque pide la supresión del plan de suspensión 
de licencias de establecimientos de pública concurrencia, pero eso ya se discutió y eso 
no va a cambiar. Y, por otra parte, la solución a este problema, que en definitiva es lo 
que este señor propone y quiere.  
 
La primera cosa es que estamos un poco sorprendidos por la diferente percepción de 
la realidad. La regidora, no sé si estaba el Sr. Juan Pablo al inicio, ha dicho que ya 
estaba en vías de solución y que se les había dado asesoramiento. Estas han sido las 
palabras textuales de la regidora en el informe de la regidora referido a estos señores 
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y a dos más que están en su situación. Y ahora este señor dice una cosa 
absolutamente contraria a lo que ha dicho la regidora. Este aspecto a mí me gustaría 
que se pudiese aclarar.  
 
También daremos apoyo a esta situación. Somos contrarios a las suspensiones por 
cuestión ideológica, pero además, aquí hay una cuestión jurídica, y es que entiendo 
que el criterio de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es 
que ya ha dicho que el certificado de compatibilidad urbanística, de aprovechamiento 
urbanístico, es válido a efectos de concesión de la licencia. Por lo tanto, yo lo que no 
haría es demorar eternamente… a veces, seguramente debido a la carga de trabajo 
de este distrito, se demoran resoluciones que perfectamente se podrían resolver por la 
vía administrativa. Si este es el criterio, si esta posibilidad legal existe, por favor, 
solucionémoslo ya y zanjemos este tema. Yo creo que no hace falta esperar seis 
meses más para continuar con este tema, a la vista de lo que ha dicho él.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps, conseller.  
 
Per la CUP, el conseller Roger Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
He trobat  una mica estranya la unió de la proposició amb el prec, perquè crec que és 
un tres en un de coses molt diferents. La proposta que podia presentar el PDeCAT-
Unió-Demòcrates entenc que com a prec es podia tirar endavant, i fins i tot la meva 
pregunta seria: com tenim el Pla d’usos? I desenvolupar més informació.  
 
A les dues propostes de Cs hi votarem en contra. Bé, a tot hi votarem en contra, però 
pel que es comentava ara. És una qüestió ideològica. Nosaltres precisament aprovem 
aquesta suspensió provisional de llicències com a manera de garantir no els que hi 
vulguin posar comerços nous, sinó la vida dels veïns del barri. I quan en un barri ha 
canviat el teixit i comencen a proliferar un seguit d’establiments d’un tipus, això té unes 
altres conseqüències cap al veïnat. Per tant, la suspensió entenc que es feia des del 
Govern darrere d’unes premisses ideològiques, per reactivar el barri i per al bon 
funcionament del barri. Per tant, el que cal és veure com continua això.  
 
Dit això, en aquests casos apareixen monstres, i són les vivències que ens plantejaven 
aquests senyors. Em sumo a la pregunta que feia des del PP el Sr. Zayas. Aquestes 
situacions generen incerteses que d’alguna manera l’Administració ha de poder cobrir, 
per a aquestes persones que s’hagin trobat enmig de tot aquest procés.  
 
Si ho vaig sentir bé a l’Audiència Pública, i crec que en una entrevista al diari Ara, on 
sortíeu vosaltres, crec, dèieu que l’Associació de Comerciants us havia arribat a dir 
com us havíeu picat els dits quan la gent ja sabia que això s’anava a suspendre. A mi 
personalment és de les coses que em van generar més xoc, perquè a vegades es crea 
aquesta situació de veïns de primera i veïns de segona en aquesta ciutat, perquè 
accedir a determinada informació et permet actuar d’una manera o d’una altra. I és 
evident que en determinades moratòries, en aquest cas és un tema petit, no es picaran 
els dits les grans empreses, sinó que se’ls piquen altra gent. Dit això, sí que s’hauria 
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de resoldre, però les suspensions les entenc i en algun moment calia dir prou. Vindran 
dos comerços després, o tres, i ja està.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdoni, Sr. Curtí, no està en ús de la paraula. Si vostè vol dir alguna coseta, jo li 
donaré la paraula quan s’acabi el Plenari. D’acord? Moltes gràcies.  
 
Ara qui sí que té la paraula és la consellera d’ERC, la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC estem a favor que el Govern estudiï aquells casos que tinguin un certificat 
favorable abans de la suspensió. De fet, ens vam reunir amb el veí que ha parlat fa 
una estona i hem intentat ajudar-los per tal que puguin posar en marxa el seu projecte, 
ja que considerem que no se’ls pot retirar una llicència després d’haver rebut l’informe 
favorable i ja haver fet una important despesa en concepte de lloguer de local, obres, 
etcètera. Però no podem posicionar-nos a favor de l’aixecament de les suspensions de 
llicències perquè el nostre grup va votar favorablement al Pla d’usos del barri de Sant 
Antoni, i perquè amb la reobertura del mercat el barri es convertirà en un pol d’atracció 
turístic. Si no s’hi posa fre i es regula l’ús de l’espai, la tendència serà una proliferació 
descontrolada de les activitats relacionades amb l’hostaleria i l’oci.  
 
És evident que l’obertura de nous negocis implica creació de llocs de treball i 
regeneració de l’economia, però també és cert que aquesta proliferació d’establiments 
comportaria problemes als veïns, tant pel que fa a la sobreutilització de les voreres 
com al dret al descans, que es veuria perjudicat pel soroll que generen algunes 
d’aquestes activitats. A més, creiem que l’oferta d’oci al barri està més que coberta.  
 
Per tant, malgrat que estem d’acord en la suspensió de llicències al barri de Sant 
Antoni, entenem que des del Districte no s’ha informat correctament sobre la vinculació 
jurídica de l’informe urbanístic favorable que s’estava donant. Com a conseqüència, 
aquestes persones es troben en una situació de desprotecció per part de 
l’Administració i des d’ERC creiem que caldria analitzar els tres casos que coneixem 
que es troben en la mateixa situació que aquests veïns.  
 
Com que pel que fa a la primera part de la proposició hi estem a favor, però en la 
segona part... no, al revés, en la primera, en contra, i en la segona, a favor, ens hi 
abstindrem. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula, pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, la consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GM Demòcrata):  
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Gràcies, presidenta.  
 
S’haurien d’haver previst les conseqüències de la suspensió de llicències. No s’entén 
que des del mes de febrer que es va prendre aquesta resolució, encara no s’hagi 
formulat un pla d’usos. El Govern municipal es va comprometre a garantir la diversitat 
comercial, la pervivència del petit comerç tradicional i de proximitat i fomentar-lo. 
Sembla que els fets demostrin el contrari. Estem al mes de maig i no s’ha 
desenvolupat cap pla estratègic comercial. Com ja s’ha comentat, aquí hem sentit els 
casos de persones afectades, que segons l’informe de la regidora, ja estava 
solucionat, però sembla ser que no. I si les solucions arriben, arriben tard, i amb el 
patiment innecessari de les persones afectades.  
 
Tinguem clara una cosa. L’obertura del mercat a Sant Antoni és una oportunitat única 
per impulsar el barri. Donem suport al mercat, donem suport als paradistes, al comerç 
que ja està obert i al que vindrà. Donem suport a la creació de nous llocs de treball. 
Fem si us plau les coses bé i no desaprofitem aquesta oportunitat.  
 
El sentit del vot és favorable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara té la paraula pel PSC el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
És una proposició francament complexa, perquè una cosa complementa l’anterior, 
però des del Grup del PSC hi votarem en contra. I m’agradaria exposar per què. 
Creiem que la política impulsada des d’Ecologia Urbana i la suspensió de llicències per 
aconseguir un futur Pla d’usos creiem que és una bona política. I creiem que serà 
necessari per vertebrar el que acabarà sent el nou barri de Sant Antoni.  
 
Dit això, jo crec que la regidora ja ho va expressar a l’Audiència Pública i ara jo ho 
tornaré a dir. Creiem que aquestes dues o tres situacions que es puguin donar s’han 
de resoldre, i s’han de resoldre en termes d’igualtat, no buscar solucions ad hoc, sinó 
que qualsevol excepció que es pugui derivar de tot això s’ha de resoldre en termes 
d’igualtat. I ho dic així, en confiança, no només el cas del Sr. Curtí, sinó que hauríem 
d’identificar-los tots i buscar una solució.  
 
Si em permeten, ara em dirigeixo al Sr. Curtí. Me considero uno de los pocos que creo 
que le contesté. Y hemos hablado por teléfono alguna vez. Tiene razón, somos lentos 
a la hora de resolver los casos. La Administración pública a veces es compleja y 
cuesta avanzar, pero tampoco queríamos sentarnos con usted sin una primera 
propuesta de planteamiento de solución. Y es lo que habéis impulsado. Yo creo que 
ahora ya habéis entrado el recurso, y creo que ahora es el momento de encontrarnos, 
juntamente con los responsables de Ecología Urbana, y hacer una valoración del 
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propio recurso, del texto. Es decir, aquí estamos hablando de una cuestión muy 
técnica.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Ahora ya tenemos el elemento para trabajar y encontrar una solución al tema. Dicho 
esto, lo dejaría aquí. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
BC.  
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Com que entenc que responc la proposició i el prec, tinc tots els temps, oi? D’acord. 
 
Pel que fa a la proposició de Cs, és estranya. En la primera part hi estem en contra i 
pel que fa a la segona, la contesto.  
 
Sobre la primera part, evidentment no aixecarem la moratòria i aclareixo que no és una 
moratòria generalitzada, com ha dit, sinó que és acotada a un àmbit concret, a partir 
d’uns estudis que vam fer prèviament. És a dir, que no ho parem perquè sí, sinó que 
ho estem regulant per uns motius, ja han explicat el perquè els companys i a més ja ho 
vam explicar en el seu moment. Ho estem regulant per garantir la diversitat comercial i 
el benestar dels veïns i veïnes.  
 
Pel que fa a la intervenció del veí, lamento la situació en què es troben els tres casos 
com el seu, Sr. Curtí, i vull dir que ja estem en contacte amb vostès, des del Govern 
d’aquest Districte ja s’han posat en contacte amb vostès per demanar que fessin el 
recurs. Tenim una còpia del recurs, l’hem tramitat fins a Ecologia Urbana i 
properament es reuniran amb vostè els Serveis Jurídics, que són qui han de dirimir 
ben bé aquesta situació. Políticament nosaltres no tenim la capacitat de dirimir-ho i, és 
més, no ho hauríem de fer. I, és més, no tenim cap interès per machacar, ni afavorir, ni 
fer res políticament. Això ho ha de dirimir Serveis Jurídics. Desitjo molta sort al seu 
projecte. Això pel que fa a la proposició, a la qual òbviament votaríem en contra.  
 
Pel que fa al prec del PDeCAT-Unió-Demòcrates, ens demanaven que el Pla d’usos es 
fes amb la màxima celeritat i, llavors, informar. El Pla d’usos està en fase de treball, 
actualment. Per descomptat, és una de les prioritats d’aquest Govern. I el farà, 
òbviament, amb tota la rapidesa que puguem.  
 
La segona demanda que feien en el mateix prec, que s’habilités un punt d’informació 
d’atenció a les persones que es puguin trobar en un cas com el seu. Ara com ara, tots 
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els casos que ens han arribat els hem atès personalment. Atès aquest prec, el que 
farem serà posar a disposició de les persones que ho vulguin una adreça electrònica 
que sigui directament per a aquest tema, i la comunicarem i en farem difusió via web, 
via fulletons, etcètera. Ja ho treballarem amb Comunicació, si els sembla bé. 
Acceptem el prec.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Corbella.  
 
Ara, pel que fa a la proposició, el Grup del PP ha esgotat el temps. Donaríem la 
paraula al grup proposant, que li queden, Sra. Jiménez de Parga, tres minuts, si els vol 
utilitzar.  
 
Pel que fa al prec, només pren la paraula qui fa el prec i el Govern. Només faltaria que 
parléssim en els precs, també. Consellera, té la paraula.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo es que les temo, a sus tiempos. Comprendo lo del Plan de Usos. ¿Cuánto va a 
tardar eso en hacerse? Ustedes se dedican a suspender. Y me parece muy bien que 
suspendan para hacer lo otro. Todo eso se puede hacer mucho más deprisa, pero 
bueno. Lo que no pueden hacer es vulnerar unos derechos de unas personas que ya 
los tenían adquiridos. Si uno tiene ya la licencia de aprovechamiento urbanístico, ya le 
tienen que dar lo otro. No pueden ustedes decir «bueno, ya veremos, ya le 
llamaremos.» No, no, no, no, o sea, todas estas cosas tienen que hacerse con 
muchísima más rapidez de la que ustedes lo hacen, porque hay unas personas 
perjudicadas. Cada vez que ustedes toman una decisión política de estas de «vamos a 
suspender», están perjudicando a muchas personas. Además de no favorecer la 
creación de empleo y todo eso… es que no sé qué miedo tienen en el barrio de San 
Antonio, ¿que se llene de qué? Tampoco hay tantas cosas ahí, pero bueno. No me 
parece que sea la gran cosa, pero bueno, por lo menos no vulneren ustedes los 
derechos de las personas que ya tienen esos certificados. Es lo que digo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
La CUP ha esgotat el temps. ERC, també. Li queda temps a la consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GM Demòcrata):  
 
Gràcies, presidenta.  
 
Jo només volia donar les gràcies als grups que han acceptat el prec, i també volia 
aprofitar per felicitar el grup De Soca-Rel i la Sra. Charo Martínez per les medalles del 
Districte. Gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
El conseller Riera ha esgotat el temps. 
 
A la consellera Corbella li queden 45 segons.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Doncs reiteraré a la Sra. Paloma Jiménez que no estem fent res per banalitzar 
l’assumpte, està fet tot a partir d’uns estudis, i es fa per protegir els veïns i veïnes, 
també. No deixarem de crear llocs de treball i fotre els veïns. No s’ho prengui així a la 
lleugera, perquè no és una decisió presa a la lleugera.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, doncs la proposició que ens ha presentat avui el Grup de Cs queda aprovada 
amb els vots favorables del PP, de Cs, del PDeCAT-Unió-Demòcrates, els vots 
contraris de la CUP, del PSC, de BC i l’abstenció d’ERC.  
 
El proper punt de l’ordre del dia és la proposició que ens presenta el PP. Té la paraula 
el conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
L’altre dia a la Junta de Portaveus, preparant aquest Plenari, ja vam dir que el tema del 
procés participatiu de Girona era mític. En dos anys ja ha passat a mític. Hem sentit a 
parlar de la promesa del procés participatiu des de fa dos anys. Ho van presentar 
vostès, ningú va dir res, i per sorpresa un dia el conseller Magrinyà, que ara no hi és, 
va dir que farien aquest procés participatiu per pacificar Girona. Després, el 2016 a 
BTV es va anunciar: «L’Ajuntament estudia pacificar el carrer Girona i convertir-lo en 
un pulmó verd de l’Eixample.» Això està incorporat al PAD, no fa falta que ho recordi, i 
el 12 de desembre del 2016 el conseller Riera va dir, i cito textualment el Sr. Riera: 
«Tenim en cartera el carrer Girona, hi ha idees i propostes sobre la taula.» Sr. Riera, jo 
les vull veure, aquestes propostes. On són? On són aquestes propostes sobre el 
carrer Girona? Perquè és clar, deuen ser invisibles, les coneixen vostès, són secretes? 
De quina mena d’idees estem parlant?  
 
Després, i ja darrerament, el Sr. Magrinyà ens va dir: «Això està vinculat al procés 
participatiu de la xarxa ortogonal.» Ho va dir així el mes de febrer, i estem al mes de 
maig. Per això volem instar el Govern municipal a presentar en  un termini de tres 
mesos el projecte de pacificació del carrer Girona que inclogui, entre d’altres, les 
bases del projecte, la calendarització definitiva, la forma de participació pública en el 
projecte i la dotació pressupostària corresponent. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Té la paraula el Grup de Cs. Consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Vamos a apoyar, por supuesto, la proposición. Nos parece bien que haya unas fechas, 
que haya unos plazos, porque todo se eterniza en este Distrito, no se hace caso a la 
mitad de las cosas, y sobre todo es «ya lo haremos, ya lo haremos». Pues no, 
creemos que llevan ya suficiente tiempo como para tener un calendario y unas fechas 
concretas y que se proceda a hacer algo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula la CUP, la consellera Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres no sabem si estem del tot a favor o en contra d’aquesta pacificació, hem 
d’acabar-ho de debatre. Més que res, perquè no tenim clar a qui beneficia. Sí que és 
clar que pot beneficiar per exemple el comerç local, però creiem que per beneficiar el 
comerç local potser el que s’ha de fer és posar mesures per oposar-nos a la 
massificació turística, que és el que fa la competència, i a les grans superfícies.  
 
I, d’altra banda, sí que pot beneficiar les veïnes, però també fa que augmentin els 
preus dels lloguers dels pisos, amb la qual cosa, al final tampoc hi haurà veïnes que 
puguin passejar per aquests espais. Llavors, nosaltres ens abstindrem en aquesta 
proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Per ERC, té la paraula la consellera Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC donarem suport a aquesta proposta, atès que a banda dels beneficis que 
comporta el fet de pacificar una zona en un districte tan contaminat com l’Eixample, el 
Govern fa molt de temps que parla de procés participatiu, i de moment no hi ha cap 
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concreció sobre aquest projecte. Un projecte que compta amb el suport de veïns i 
comerciants que consideren que la pacificació del carrer Girona repercutirà en la 
dinamització comercial del carrer i ajudarà a reactivar i promoure les vendes del petit 
comerç de la zona. No pot ser que el 2016 es parlés de fer dues proves pilot per 
escoltar l’opinió dels veïns i d’un procés participatiu per decidir com serà aquesta 
transformació, i que més d’un any després ni veïns ni comerciants hagin pogut 
presentar les seves propostes ni sàpiguen en quin punt està el projecte, si és que n’hi 
ha, i més quan la partida pressupostària que havia de permetre aquesta consulta ja va 
ser aprovada, i la reforma va ser inclosa al PAM i al PAD d’aquest mandat.  
 
Per tant, ens sumem a la demanda de concreció sobre què té previst fer el Govern al 
carrer Girona, en quines dates i amb quin pressupost. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Rafí.  
 
Té la paraula pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates el conseller Joan Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GM Demòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, també donem suport a aquesta 
proposició. I més tenint en compte que no entenem què està passant amb el carrer 
Girona. Puc arribar a entendre, no compartir-ho, què està passant, com deia abans, 
amb la Diagonal o amb altres projectes que havíem impulsat nosaltres i que sabem 
que el Govern no hi està d’acord, i bé, entenem que l’hagin guardat al calaix, però amb 
el carrer Girona no entenem què està passant. Hi havia tota una feina prèvia feta amb 
els estudis de mobilitat, fins on vam arribar estava fet, i vostès no han dit en cap 
moment que no estiguin d’acord amb aquest projecte. És més, com s’ha dit per part 
d’altres consellers i conselleres, hi estaven totalment a favor.  
 
Com diu el Sr. Riera, com aquella pel·lícula espanyola, El abuelo tiene un plan. 
Sempre hi ha un pla, alguna cosa, com deia abans el Sr. Zayas, però no l’acabem de 
veure mai. Llavors, no entenc què passa amb el tema del carrer Girona. Al final un 
comença a pensar que, vistes les poques execucions d’obra pública que hi haurà en el 
districte, no sé si ho estan intentant lligar amb el calendari electoral o què està 
passant, però de veritat, és una cosa senzilla, relativament. Tampoc no és complicat, 
com deia abans el Sr. Riera sobre la ronda Universitat. No és tan complicat. Per tant, 
si no és tan complicat, hi estan d’acord, hi havia els estudis previs fets, es van 
comprometre a fer un procés participatiu, vostès són els reis de la participació, doncs 
no ho sé, escolti, facin-ho.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez.  
 
Pel PSC, té la paraula el conseller Riera.  
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Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Prenc la paraula del grup proposant i aquests darrers comentaris del conseller 
Rodríguez. Hi ha idees, hi ha propostes. Ja hi eren, en el seu moment. A veure, és 
veritat que això va més lent del que nosaltres voldríem, i això és un fet, i és veritat 
també que és més senzill el carrer Girona que la ronda Universitat. No ho qüestiono.  
 
Ara bé, dit això, en el passat Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample jo crec que la 
mateixa Associació de Veïns se’n va fer ressò i ens va pressionar, al Govern, en 
aquest sentit, per veure quan es constituiria el grup impulsor del carrer Girona. 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposta. I deixin-me ara demanar un vot de confiança 
al grup proposant. No tant en clau que d’aquí a tres mesos ho tinguem tot fil per randa 
—la calendarització, la participació, la dotació pressupostària—, sinó més en clau de 
dir: escolta, fixem-nos l’objectiu de tenir ja la taula de debat, o sigui, el grup impulsor, 
treballant sobre les diferents propostes i les diferents idees que deia en l’anterior 
Plenari que hi ha sobre la taula. A grans trets, i ho dic així, de propostes se’n poden fer 
diverses, i aquest grup impulsor és important bàsicament per una raó, per decidir si 
ens plantegem un urbanisme tàctic, com ja hem vist en altres llocs de la ciutat, o si ens 
plantegem una pacificació amb obra civil, amb obra de veritat. I això vol dir anar-nos-
en segurament una mica més en el temps, però parlarem d’una pacificació molt més 
consolidada a l’espai públic. I jo crec que aquesta és una de les coses que hauríem de 
parlar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. Ha clavat el temps.  
 
Per BC.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Avui em sorprèn molt gratament que veig que... bé, felicitar el PP per l’interès que està 
mostrant per la constitució dels eixos verds que portem en el nostre programa. Ens 
agrada que ens encoratgin a posar-nos les piles, però les piles ja les portem posades i 
no es preocupin que abans que s’acabi el mandat —portem dos anys— tindrem un 
carrer Girona com un eix verd i pacificat.  
 
És evident que en el Plenari del 6 d’octubre també vam recollir una proposició del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates on ens instaven a fer els estudis ben curosos, que 
tinguéssim tots els temes ben lligats, abans de començar a fer un pas. Això és el que 
estem fent. S’ha de fer tota la diagnosi del barri: l’espai públic, l’habitabilitat, la mobilitat 
urbana, els espais verds, la biodiversitat. Ens hem de fer ressò d’això i partir d’un bon 
projecte per poder fer el debat participatiu.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, el sentit del vot? 
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
En el segon torn.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
Doncs ara al grup proposant, conseller Zayas, li queden dos minuts.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies.  
 
Miri, les piles han de ser alcalines, triple A, perquè si porten un altre tipus de piles, 
doncs és el que passa, que anem una mica amb retard, una mica al ralentí.  
 
Escolti, tot això que vostè diu em sembla molt bé, però llavors, ningú li va demanar... 
és que hem de recordar com va anar la cosa, ningú li va demanar el tema del carrer 
Girona, van ser vostès els que un dia, el que jo deia abans, van dir que pacificarien el 
carrer Girona. Ningú els ho havia demanat. Per tant, són vostès. Què vol dir? Que 
vostès en aquell moment s’ho havien inventat? En aquell moment nosaltres vam 
pensar que no érem tècnics, i pensàvem que el carrer Girona es podia tocar, es podia 
fer una pacificació perquè podia no afectar especialment el districte de l’Eixample. 
Sembla ser que vostès i jo vam tenir els mateixos informes, o sigui, cap, per donar-hi 
suport.  
 
El problema és que jo penso que aquí hi comença a haver una síndrome d’Enrique 
Granados. Tothom té por de fer qualsevol cosa perquè qualsevol carrer acabi sent 
com Enrique Granados. Escolti, per això estan vostès, per liderar el que sigui, en 
aquest cas el projecte del carrer Girona, i que això no acabi sent Enrique Granados, 
que és la preocupació dels veïns i dels comerciants. Però vostès han de liderar aquest 
districte i no esperar que els veïns o els comerciants els facin la feina, perquè part del 
que ha passat al carrer Girona és això. Vostès van dir «tingueu això, i veïns i 
comerciants ja em donaran fet el carrer Girona.» Escolti, pacificar el carrer Girona, tot i 
que sigui una via que no és de les principals, és important a efectes de l’Eixample i a 
efectes del districte.  
 
I, per tant, només vull acabar agraint el vot favorable dels grups que han donat suport 
a aquesta proposició.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
Els grups tenen temps. Cs, si el vol utilitzar, li queda un minut i mig. Consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo no quiero añadir nada a lo que he dicho, pero a mí la calle Enrique Granados 
particularmente me encanta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
A la consellera Serra de la CUP li queda un minut. No el vol utilitzar? És que no la 
veig, consellera, ni la sento.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
No, no. Sempre he estat al mateix lloc asseguda, eh? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. La buscava darrere. Suposo que quan s’acaba el Plenari ja comença a 
fluixejar una mica aquesta presidència, per això la buscava darrere, no per res. 
 
Molt bé, a la consellera Rafí li queda també un minut, si vol afegir alguna cosa.  
 
 
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 Rodríguez li queden 30 segons.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GM Demòcrata): 
 
Molt ràpidament. Com a melòman que soc, vull agrair el concert de violí i orquestra 
que ens han ofert el Sr. Riera i la Sra. Méndez. Escolti, he tingut la sensació que aquí 
no hi ha res més que una puntada de peu endavant. I manifestar la meva sorpresa 
respecte al plantejament que fa el conseller Riera, que ara de sobte ens plantegem 
abandonar l’urbanisme tàctic, que és el que hem anat sentint, que no s’havia de fer 
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urbanisme d’obra civil, sinó urbanisme tàctic. I ara, de sobre, ens plantegem una 
pacificació d’obra civil? No entenc res. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps, moltes gràcies.  
 
Ara BC, al conseller Riera li queda un segon.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Només per sumar-me que a mi també m’agrada Enric Granados.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
Doncs ara li queden 45 segons, a la consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Aquí discrepo sobre el carrer Enrique Granados. Hem d’aprendre a no cometre alguns 
errors greus que té. I per això també hem de fer les coses de forma acurada. 
 
A veure, nosaltres acceptem aquesta proposició, hi votarem a favor, perquè hem 
començat amb Sant Antoni i sabeu i podeu consultar, perquè és públic, que s’ha fet un 
grup impulsor que ve acompanyat d’Ecologia Urbana i Districte, no només ho treballem 
nosaltres, i juntament amb veïns, comerciants, escoles, AMPA i totes aquelles entitats 
que estan treballant de forma col·lectiva. Es va partir d’una diagnosi, estan fent 
sessions participatives i abans de l’estiu es presentarà ja l’informe definitiu de la 
implementació de la supercruïlla del barri de Sant Antoni.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera...  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Un segon. Vull dir-li que no sabem si serà abans o després de l’estiu, però sí que quan 
s’acabi el procés de Sant Antoni, iniciarem com a primer o segon procés el del carrer 
Girona.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha esgotat el temps. Molt amable, gràcies.  
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Molt bé, la proposta del PP quedaria aprovada amb els vots favorables de tots els 
grups i l’abstenció de la CUP.  
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és l’apartat de precs. El primer prec 
que presentava el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates ja l’hem debatut en 
l’anterior punt, per tant, el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates presenta el 
segon prec. Té la paraula la consellera Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GM Demòcrata):  
 
Gràcies, presidenta.  
 
 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GM Demòcrata): 
 
Perdoni, presidenta... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Carlos Ortega, sí, perdoni.  
 
 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GM Demòcrata): 
 
El maig del 2016 van aprovar el Pla especial d’establiments cannàbics. Aquell pla 
donava un termini de 18 mesos per adequar-se a la nova normativa. Hi havia uns 
establiments que encara estaven pendents d’algun tràmit. Per tant, presentem el 
següent prec: Que el Govern del Districte informi en el marc del Plenari del Consell 
Municipal la relació d’establiments que en l’actualitat estan legalitzats, així com la dels 
que estan encara en procés de legalització, així com també la relació d’expedients de 
disciplina urbanística oberts en aquest àmbit. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Ortega.  
 
Govern.  
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
En principi no acceptaríem això. Tot i que estem d’acord en el fet de facilitar una part 
del que demaneu, que seria el llistat d’aquells establiments que sí que estan legalitzats 
i no hi ha problema, però és clar, si hem de preservar una mica la privacitat de cada 
entitat o de cada ciutadà, hi ha establiments sobre els quals no s’ha arribat a una 
resolució. És clar, si estan en vies de legalització, un cop estiguin legalitzats, es podrà 
informar. Si tenen una sanció oberta o un recurs, o el que sigui, un cop acabi tot això, 
sí que es pot informar. És a dir, en aquest sentit, no l’hi podem acceptar. Això sí, està 
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a disposició de vostès, si volen, un llistat d’aquells establiments que sí que estan 
legalitzats, no hi ha cap problema. I els tenim aquí. Al final del Plenari, o ara, si volen, 
els podem repartir.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Dabbah.  
 
Al conseller Ortega li queden 40 segons.  
 
 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GM Demòcrata): 
 
Revisarem el llistat que ens presentarà el conseller i l’hi agraïm. I li demanem, alhora, 
que en facin un seguiment perquè no arribin queixes —com ens estan arribant— de 
venda de cànnabis a menors, i intentem evitar aquesta problemàtica.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Ortega.  
 
Si el conseller Dabbah vol afegir alguna cosa, li queden 20 segons.  
 
Doncs passaríem a l’altre prec, que en aquest cas el presenta el Grup Municipal 
d’ERC. Té la paraula la consellera Tània Rafí.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El prec que presentem és amb la intenció que es fomenti el comerç de proximitat dels 
voltants de la Sagrada Família per tal que els turistes no només visitin el temple i 
marxin de la zona, sinó que es quedin a comprar a les botigues del barri, on hi ha un 
extens col·lectiu de petits comerciants que, juntament amb el Mercat de la Sagrada 
Família, ofereixen un ampli ventall de productes.  
 
En aquesta línia, l’eix comercial de la Sagrada Família compta des del 2012 amb un 
projecte de promoció turística per tal de donar a conèixer la seva xarxa comercial a tot 
el públic aliè al barri i que el gran nombre de turistes que visiten el temple repercuteixi 
en l’economia dels comerciants de la zona. 
 
El prec diu el següent: Que el Govern del Districte es comprometi a dur a terme 
actuacions per tal de dinamitzar l’activitat comercial i diversificar el turisme al barri de 
la Sagrada Família, preveient nous punts informatius i millora de la senyalització sobre 
l’oferta comercial del barri i diversificant els espais d’encotxament i desencotxament 
dels vehicles de transport discrecional de visitants. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera.  
 
En aquest punt hi havia dues paraules demanades. La primera la demana el Sr. Joan 
Itxaso, de l’Associació de Veïns de Sagrada Família, que pot prendre la paraula per un 
temps de dos minuts.  
 
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Telegràficament: nosaltres només volem advertir tots els grups polítics que preveiem 
un estiu conflictiu, calent, entorn de la Sagrada Família. I creiem que s’han de prendre 
mesures urgents.  
 
En aquest sentit, i dins de la proposició, aquí es plantejava la qüestió de la 
idiosincràsia dels espais d’encotxament i desencotxament. Vull dir-vos que l’Associació 
de Veïns hem presentat una proposta al grup de treball del Pla d’acció de Sagrada 
Família, que va en aquest sentit, i com que tinc tan poc de temps, ja us ho passarem.  
 
No vull desaprofitar l’ocasió per dir-vos també que a la Sagrada Família tenim un 
problema bastant greu, enquistat i que ningú li fa cas, que és el tema de les vibracions 
de la línia 2 del metro. El comportament de TMB i d’Infraestructures de la Generalitat 
ha estat vergonyós. Aleshores, volem dir-vos que esperarem al proper Plenari perquè 
tant en el tema d’encotxar i desencotxar, com en aquest, porteu alguna decisió. 
Nosaltres ja estem treballant en aquest grup de treball, perquè si no prenem mesures, 
això se’n va en orris. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Hi ha una segona paraula demanada per part de la Sra. Garcia, de l’Eix Comercial 
Sagrada Família. Té dos minuts, també. Gràcies.  
 
 
Sra. Garcia, de l’Eix Comercial Sagrada Família 
 
Moltes gràcies. Jo vinc en representació de la presidenta de l’Eix Comercial de la 
Sagrada Família. Jo el que volia dir és que els comerços de proximitat estem d’acord 
amb l’Associació de Veïns que des de l’Ajuntament s’ha d’elaborar un pla de mobilitat 
de la zona per distribuir millor l’afluència de visitants al temple, però els comerciants 
necessitem que dins d’aquest pla de mobilitat hi hagi inclosa, a part d’una bona 
distribució de les vies d’accés al temple, una eficaç informació de la zona de botigues 
properes i del mercat municipal. Tenim un mercat meravellós i molts turistes passen 
per allà, mils de persones diàriament, que no coneixen ni el comerç de proximitat del 
barri ni el mercat, que tenen molt a prop.  
 
És molt greu que la major part del benefici econòmic generat pel turisme a la zona se 
l’emporti el temple només, amb la venda de les entrades, mentre que el comerç de la 
zona només els veiem passar. O en determinats carrers ni els veiem. Veritablement 
som els veïns, veïns i comerços, els que estem patint aquest turisme massificat. I per 
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reivindicar això hem actualitzat el projecte elaborat conjuntament amb el Mercat de la 
Sagrada Família que vam presentar al Districte de l’Eixample en l’anterior mandat. 
Aquest projecte turístic de dinamització comercia pretén una millor distribució del flux 
de visitants a la zona, amb l’objectiu d’aconseguir que l’impacte econòmic repercuteixi 
en el comerç de proximitat i derivi en el mateix barri i en la millora de la qualitat de vida 
dels seus residents. 
 
Des del 2011 fins ara és cert que s’han anat fent millores en diferents àmbits, com ara 
la mobilitat i la regulació de l’habitatge turístic, però encara no hem vist res de les 
actuacions que els botiguers reclamàvem en el nostre projecte turístic per dinamitzar la 
zona comercial.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hauria d’anar acabant.  
 
 
Sra. Garcia 
 
Bé, que s’estudiï l’oferta i les necessitats de l’equipament i l’elaboració d’aquest pla 
estratègic.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
 
Sra. Garcia 
 
Gràcies a vosaltres.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies.  
 
Per part del Govern, conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Amb el poc temps que tinc, intentaré explicar-ho.  
 
Als entorns de la Sagrada Família tenim uns espais de gran afluència, altament 
massificats, com bé heu compartit tant l’Associació de Veïns com l’Associació de 
Comerciants. La manera com estem encarant-ho és més aviat plantejar-nos com 
aturem o no incrementem tant, o si es pogués disminuir, el nombre de gent a la zona, 
però també la millora dels fluxos de la gent. És veritat que fa una setmana i mitja va 
entrar una nova proposta que tindrà en compte el pla d’acció. Crec que hem de ser 
conscients de quins espais tenim per fer aquestes propostes. És a dir, si vosaltres heu 
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fet aquesta remodelació, teniu el contacte de l’Oficina de Promoció Econòmica del 
Districte, a qui estaria bé que se li fes arribar. També formeu part de la comissió de 
seguiment del Consell de Barri del Districte de l’Eixample. I esteu també convocades, 
si no estic mal informat, en el pla d’acció pròpiament de la Sagrada Família, on s’estan 
discutint tots aquests temes.  
 
El prec en concret el rebutjarem perquè no podríem fer un seguiment del que aquí es 
proposa, però sí que recollim totes les propostes que fins i tot dins del prec diu de 
revisar, com el tema de l’encotxament i desencotxament, tot i que la proposta és més 
aviat no dispersar el turisme, sinó contenir-lo al màxim possible.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Matas, ha esgotat el seu temps. Moltes gràcies.  
 
A la consellera Rafí li queden 30 segons, si vols afegir alguna cosa.  
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Sí. Em sorprèn el rebuig del prec perquè si és ajudar el petit comerç... bé, crec que 
s’hauria de fer. I més si tenen ja el projecte desenvolupat. O sigui, el projecte el tenen 
fet i seria desenvolupar-lo, i tampoc crec que demanem res que sigui tan complicat de 
fer, com la senyalització dels comerços. Res més, gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Rafí.  
 
Tindríem ara el següent prec, que el presenta la CUP. Té la paraula el conseller 
Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
A l’últim número de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample publicava un 
article d’Albert Recio, membre de la junta de la FAVB, veí de Nou Barris, que feia 
referència als possibles avenços al llarg d’aquest any, a les negociacions entre 
l’empresa Telefónica i entenc que l’Ajuntament de Barcelona i la Federació 
d’Associacions de Veïns pel famós conveni de l’any 2005 per la venda de l’edifici Estel, 
on s’està fent ara un bloc de pisos de luxe. La requalificació dels terrenys de l’edifici 
Estel a canvi que Telefónica pogués traslladar la seva seu central cap a una altra seu, 
una operació que va vendre per 234 milions d’euros gràcies a la requalificació, i no sé 
si va comprar un nou equipament per uns 80 o 90 milions d’euros. Uns quants milions 
amunt o avall no deixa de ser un pelatozo en tota regla i els senyors de Telefónica 
poden estar ben contents. És una cosa que va firmar el Govern socialista d’aleshores. 
I en principi a la lletra petita deia que oferiria una sèrie d’equipaments o espais a la 
ciutat perquè se’n pogués gaudir. El que ha estat el Centre Cívic d’Urgell, per una 
banda, però també fins a nou equipaments, aquests edificis de Telefónica que corren 
per la ciutat.  
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A la revista, a l’article en qüestió, el Sr. Recio deia que semblava que pel que fa a un 
local, crec que era a Nou Barris i a Sant Andreu, hi havia moviments per aconseguir 
coses properament. En l’àmbit del districte de l’Eixample ens afectarien dos d’aquests 
equipaments, l’edifici Arenes, a prop de les Arenes, i l’edifici de Campo Sagrado, a 
Sant Antoni, i tot i les limitacions que pugui tenir... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, se li ha esgotat el temps.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Cinc segons i acabo. A partir d’aquest article, el que sí que feien era demanar un parell 
de qüestions. Un prec al Govern de com estaven aquestes converses. Cal dir que, 
quan hem entrat el prec, com a CUP ens ha arribat que tindrem una reunió aviat amb 
el Grup del Govern.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, és que se li ha esgotat el temps.  
 
Ens ha explicat l’article de la revista i no ens ha explicat el seu prec. I ara no té temps 
per a les dues coses. Ho sento molt, li he de reiterar la paraula.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
M’agrada que ho sentis, Trini.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li he de retirar la paraula, si no...  
 
En aquest punt té també la paraula demanada el Sr. Joan Itxaso, que té dos minuts 
per a la seva intervenció.  
 
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Jo crec que em sobrarà un minut. 
 
Nosaltres, ja que s’ha parlat del tema de Telefónica, sí que voldríem instar l’equip de 
govern del Districte que supervisi amb la urgència que calgui la situació de les antenes 
de la central de Rosselló amb Roger de Flor. És un prec i una demanda que ens ha 
arribat de diverses famílies de la futura nova escola de Can Roger. Jo en dic així, però 
em sembla que es diu Eixample no sé què. Ho demanen perquè quedi clar que 
aquestes antenes no són nocives per a la salut dels nens.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies per la brevetat, que s’agraeix a aquestes hores. Gràcies.  
 
Per part del Govern, conseller Matas.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Acceptem informar de tot allò que sapiguem referent al conveni de Telefónica. Des de 
la primera vegada que va sortir en el Plenari s’han tingut converses amb Ecologia 
Urbana per investigar tant com puguem quines opcions tenim. I el que podem afirmar a 
dia d’avui és que els espais del Districte estan en ús, i mentre això sigui així, no hi ha 
traspàs d’aquests a l’Ajuntament. 
 
Sí que és veritat que, com ha comentat el Roger, hi ha hagut experiències d’altres 
edificis que a mesura que es van buidant... que Telefónica manté certa estructura, 
però que pot ser que buidi l’edifici per dins, doncs s’ha d’estar amatents per si hi ha 
alguna opció. Farem tot el possible per recuperar, com més aviat millor, aquests 
espais per a ús municipal.  
 
I respecte al que comentava el Sr. Joan Itxaso, en principi es va demanar... és a dir, 
les famílies van fer la petició aquesta durant les portes obertes i l’antena que hi ha a 
l’edifici de Rosselló amb Roger de Flor té tots els certificats i manté els rangs legals.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
Hi ha un segon prec, presentat també pel Grup de la CUP. Consellera Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Primer de tot, vull traslladar l’admiració a totes les veïnes i treballadores que encara 
sou aquí, a tres quarts d’onze. Imagino que deu ser pesat.  
 
El prec que presentem és sobre l’aparcament d’autobusos de turistes a la cantonada 
de l’avinguda Diagonal amb el carrer Lepant. Fa la funció d’aparcament dels 
autobusos que apropen els turistes a la Sagrada Família. No sabem si perquè l’estona 
és curta o perquè volen mantenir la calefacció o l’aire condicionat, els conductors 
deixen sempre encès el motor. Per tant, això ha representant una font de contaminació 
no només acústica, sinó també ambiental en aquesta zona. 
 
I, en aquest sentit, el prec que fem és: Que s’instal·li una estació de mesurament de la 
qualitat de l’aire i dels nivells de contaminació atmosfèrica i que s’iniciïn els tràmits per 
traslladar l’aparcament d’autobusos al Fòrum, on creiem que pot generar menys 
molèsties.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Serra.  
 
També en aquest punt té la paraula demanada el Sr. Itxaso.  
 
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Sempre hem defensat aquesta solució, i, en tot cas, el que hem proposat el grup de 
treball és que es faci una prova pilot. I, en aquest sentit, tindríem més criteri a l’hora de 
fer aquesta redistribució de les modalitats que tenen els turistes per arribar al temple.  
 
Sobre el tema de la contaminació, jo diria dues coses concretes perquè l’equip de 
govern en prengui nota, i no són d’ara. És a dir, les dues ja venen... una ve des de 
l’any 2007, que era el Compromís per Glòries, on ja es preveia que s’hauria d’instal·lar 
un equip de mesurament de la contaminació, un equip intel·ligent, en el sentit que 
pogués donar pautes per regular el trànsit, no només per dir que tenim tants 
micrograms de nitrogen. I l’altra, en les converses i el procés participatiu de Lepant-
Aragó, es va quedar que també s’hauria d’instal·lar, allà on paren els autobusos, una 
estació de mesurament.  
 
S’ha de dir que en els dos casos hi ha uns incompliments flagrants i que a veure si us 
poseu les piles perquè després de l’informe que hem tingut sobre la contaminació, jo 
crec que a ningú li ha de quedar cap dubte de la necessitat de mesurar això per 
prendre mesures urgents.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
El Govern, conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Compartint la problemàtica i l’anàlisi, rebutjarem el prec principalment perquè els 
tràmits per traslladar l’aparcament d’autobusos al Fòrum venen condicionats per 
l’arribada del tramvia des de Glòries a passeig de Sant Joan. Per tant, sempre hem 
condicionat el fet de poder moure tots aquests autocars al fet que hi hagi una manera 
d’arribar des d’on et deixin els autocars fins al temple. 
 
Respecte a les mesures de la qualitat de l’aire, sí que recollim la demanda i 
demanarem que la unitat mòbil amb la qual compta l’Ajuntament elabori mesures en 
aquesta zona. 
 
A més a més us informem que des del comissionat d’Ecologia s’ha iniciat un pla de 
mesures contra la contaminació, i una de les mesures és que hi ha deu persones 
contractades per prendre mesures arreu del districte.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Sra. Serra, li queden 30 segons. No els vol utilitzar.  
 
Molt bé, doncs passaríem a l’apartat de preguntes. La primera pregunta la formula el 
Grup d’ERC.  
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Com la majoria sabreu, ERC va presentar una mesura en el Plenari de l’Ajuntament 
sobre el tanteig i retracte per lluitar contra la proliferació a la ciutat de fons voltor i 
grans inversors que especulen amb el dret a l’habitatge.  
 
Bàsicament, la pregunta és: Atès el problema crònic de l’habitatge que arrossega el 
districte de l’Eixample, en el qual la gent jove és un col·lectiu especialment vulnerable; 
atesa la proposició aprovada per la Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat de 
l’Ajuntament per tal d’impulsar els instruments urbanístics necessaris per tal de 
declarar Barcelona ciutat de tempteig i retracte, delimitant-ne les àrees d’aplicació; 
l’Ajuntament ha començat a treballar en la definició de les àrees preferents de tanteig i 
retracte al districte de l’Eixample? Quines són? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Asensio. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi ha una paraula demanada del Sr. Josep Maria 
Tirapu, de la JERC. Té l’ús de la paraula per dos minuts.  
 
 
Sr. Josep Maria Tirapu 
 
Gràcies.  
 
L’Eixample és el districte on els preus de lloguer han pujat més de tot Barcelona. 
Segons l’informe del mercat de lloguer presentat per la Generalitat de Catalunya ara fa 
dos mesos, els lloguers de l’Eixample han pujat fins a una mitjana superior a 900 euros 
mensuals. Barcelona és la ciutat amb els lloguers més cars de tot l’Estat. La causa és 
un model turístic desmesurat i descontrolat, els beneficis del qual es queden en mans 
d’uns pocs especuladors. L’especulació immobiliària està expulsant els veïns i veïnes 
dels nostres barris, fent pujar els preus fins a nivells no assumibles per les classes 
populars. L’habitatge és un dret, no una mercaderia, i els barris són per viure-hi, no per 
especular.  
 
El jovent en som un col·lectiu especialment afectat. La crisi ha frustrat les nostres 
expectatives de futur i ens ha convertit en un grup molt vulnerable: atur juvenil, 
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precarietat laboral, temporalitat, subocupació, exili juvenil. A tot això hi hem de sumar 
ara una pujada dels preus de l’habitatge i, per tant, una major dificultat per accedir-hi. 
No ens podem emancipar i no podem construir i desenvolupar els nostres projectes de 
vida en els nostres barris. Ens en sentim expulsats.  
 
La JERC Eixample exigim al Govern municipal que posi fil a l’agulla i dissenyi i 
implementi polítiques públiques d’habitatge, tenint en compte les necessitats 
específiques del col·lectiu juvenil. Demanem que el Pla jove de Barcelona, que està en 
procés d’elaboració, inclogui que el 10% dels solars i edificis de nova adquisició 
municipal es destinin a habitatge per a joves. Creiem que és important que des de 
l’Ajuntament s’impulsin noves modalitats alternatives d’accés a l’habitatge, com la 
cessió d’ús, el cohousing o la masoveria urbana. 
 
En definitiva, el que demanem és que s’aposti pel decreixement i per un model turístic 
sostenible. El que estem demanant és que es prenguin mesures per aturar 
l’especulació immobiliària salvatge, per aturar l’expulsió de veïns i veïnes dels barris i 
per dignificar el col·lectiu juvenil. El jovent no marxarem, el barri és nostre. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Tirapu. Quasi ho ha clavat, moltes gràcies.  
 
Per respondre la pregunta, per part del Govern, consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Estem d’acord que, evidentment, els preus del lloguer estan pujant i els fons voltor 
estan fent destrosses en els nostres barris. 
 
D’altra banda, vull dir-li que sí que estem estudiant la mesura que sigui no només a 
l’Eixample o als seus barris, sinó a la ciutat sencera, tot el municipi. Per altra banda, 
dir-li que les mesures que des del municipi estem adoptant tant amb el foment de 
l’habitatge com amb la promoció d’habitatge assequible és en el que més s’ha invertit 
en els últims anys com a govern. 
 
I vull dir-li també que si tenim un problema de lloguers és perquè en el Govern de 
Madrid no modifiquen la llei que en el seu dia es va aprovar, i la Generalitat també 
hauria d’esforçar-se per tirar endavant les reformes que calen perquè els lloguers no 
pugin d’aquesta manera. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Al conseller Asensio li queden 30 segons, si en vol fer ús.  
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Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Simplement volia dir que bàsicament a la ciutat de Barcelona han pujat molt més els 
preus que en altres períodes, i bàsicament ha estat amb el Govern de la Sra. Colau. 
Bàsicament li volia dir això.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Asensio.  
 
La propera pregunta ens la presenta el Grup de Cs. Té la paraula el conseller 
Sánchez.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Atès el gran nombre d’adolescents en el nostre districte i la desorientació de moltes 
famílies davant de la crisi adolescent; i atès el gran nombre d’adolescents que cerquen 
ajut per orientar i en ocasions redreçar la seva vida; atès que el Govern ha endegat el 
programa d’ajuts «Aquí t’escoltem» a cinc districtes, i que el nostre districte és el que 
té més densitat de centres escolars; formulem la següent pregunta: Quina és la data 
prevista per a la implantació d’aquest punt d’informació, «Aquí t’escoltem», al districte 
de l’Eixample i qui coordinarà les seves activitats? Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Sánchez.  
 
Qui respon del Govern? Sr. Matas.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Jo mateix, per Joventut. Intentaré llegir-ho tot, si no, us ho passo per escrit.  
 
En aquests moments, les famílies amb adolescents del districte de l’Eixample poden 
accedir a l’únic centre per a famílies que està situat al complex de La Sedeta, al 
districte de Gràcia. És a dir, hi ha una part de l’Eixample que ho té bastant a prop, però 
que és obert a tota la ciutat.  
 
Per altra banda, en aquests moments existeixen cinc punts on ofereixen aquest 
programa «Aquí t’escoltem» adreçat a adolescents, als quals també s’hi poden adreçar 
els adolescents de l’Eixample, atès que són serveis oberts. I està previst que en la 
licitació del nou contracte es puguin ampliar els punts per complementar els deu 
districtes en els propers quatre anys. És aquí on l’ordre de la posada en marxa 
dependrà de la demanda dels districtes, que des del districte de l’Eixample ja s’ha 
demanat, i aniria a l’edifici de Transformadors, on hi haurà el punt d’informació juvenil. 
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La gestió i el finançament d’aquests serveis anirà a càrrec del Departament de 
Joventut i de l’Àrea de Drets Socials. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
Té la paraula, si en vol fer ús, el conseller Sánchez. Li queden 45 segons. No cal? Molt 
bé, moltes gràcies.  
 
La següent pregunta també la presenta el Grup de Cs. Té la paraula el conseller 
Sánchez. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Atès que a les instal·lacions de Can Roger s’ha fet una gran tasca d’ajut a les 
persones més perjudicades per la crisi i que ara aquest servei no serà possible dur-lo 
a terme a causa de la instal·lació d’una escola, preguntem al Govern si ha valorat 
alternatives que es tenen perquè l’Associació de Veïns o altres grups puguin continuar 
prestant aquest servei d’ajut a persones amb dificultats. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Sánchez.  
 
Té la paraula la consellera Méndez.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
No, té la paraula el Jordi Matas.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Com que tenia el micro obert... 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Informar que l’entitat Can Roger, formada per l’Associació de Veïns, la Fundació Claror 
i les tres parròquies del barri de la Sagrada Família, va decidir dissoldre’s. Un cop ens 
van informar al Districte d’això, ja va sortir també en el Consell de Barri. Per tant, aquí 
el compromís del Govern és que ningú es quedi sense ser atès, totes les persones que 
anaven allà a menjar i a les diferents activitats que allà s’organitzaven. El que sí que 
encara ha de decidir l’entitat Can Roger en el seu procés de dissolució, això no és d’un 
dia per l’altre, sinó que hi ha tot un procés que ells i elles han de fer, i està per veure 
com quedarà tot el tema de l’hort. Des del Districte acompanyarem tot aquest procés 
que ha de fer l’entitat. 
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És veritat que en un principi havíem pensat que podríem mantenir molts més dels 
serveis dins de l’interior d’illa, però un cop hem començat a col·locar l’escola, i amb la 
previsió que el quart any hagi d’entrar la primària de l’escola, es feia difícil mantenir les 
diferents activitats.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
La propera pregunta la formula el Grup del PP. Té la paraula el conseller Alejandro 
Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Ateses les recomanacions de la síndica de greuges de Barcelona sobre els sorolls en 
les àrees d’esbarjo per a gossos, preguntem quines mesures concretes ha pres el 
Govern del Districte per complir les recomanacions de la síndica de greuges sobre el 
soroll nocturn a les àrees d’esbarjo per a gossos. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Sr. Dabbah. 
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Sí que és veritat que la síndica dona unes recomanacions d’establir unes limitacions 
horàries a les àrees d’esbarjo per a gossos, però l’acord de ciutat de moment diu que 
no hi ha limitació horària, per tant, hi poden ser les 24 h del dia. El que sí que ha fet el 
Districte és posar-se en contacte amb les queixes que hi ha hagut, de moment només 
n’hi ha una, i amb Guàrdia Urbana fer un seguiment de les queixes i enviar-hi la policia 
comunitària perquè es tracti cada cas. De moment aquestes són les mesures que ha 
pres el Districte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Dabbah.  
 
Conseller Muñoz, vol afegir alguna cosa? 
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Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Amb relació a les denúncies que hi ha hagut a Gran Via amb Nàpols, de gent que hi ha 
a les dues de la matinada, o a les sis de la matinada, fent soroll. Els gossos fan soroll, 
però se suposa que són les persones, els amos dels gossos, els que precisament han 
de tenir l’actitud cívica. I també saben que a l’avinguda Mistral hi ha hagut problemes. 
Alguna mesura especial de limitació d’horaris ja m’han dit que no, encara que la 
síndica diu que hi ha d’haver regulació, però i multes als incívics? Han pres alguna 
mesura concreta? N’han pres alguna?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Dabbah.  
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
A veure, en principi la Guàrdia Urbana en fa un seguiment, i veurem on porta aquest 
seguiment. Si hi ha alguna cosa a sancionar, o algun comportament incívic, s’arribarà 
a una resolució, però de moment estan en la fase de veure què està passant.  
 
D’altra banda, a l’avinguda Mistral sí que s’està fent una campanya, o començant a fer-
la. I diria que vostè està informat d’aquesta campanya.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Una segona pregunta, també presentada pel PP. Té la paraula el conseller Alejandro 
Muñoz.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Atesa la remodelació dels jardins de Montserrat, la nostra pregunta és: Quina és la 
previsió del Govern municipal sobre el projecte de remodelació. En concret ens 
referíem a quin projecte s’aprovaria, com s’aprovaria i qui l’aprovarà.  
 
A la Junta de Portaveus hem rebut, del Govern municipal, la informació sobre el que 
seria el projecte que es vol fer. 
 
Tenim uns quants dubtes, perquè això dels jardins de Montserrat va començar amb un 
procés participatiu el mes de desembre, hi van participar 20 persones que estaven al 
parc. Es va fer una altra reunió el mes de març, allà hi van anar més persones que no 
havien estat convocades pel Govern, i vam ser altres els que vam haver d’informar-les, 
entre cometes. El Govern té tres propostes sobre la taula. Hi ha coses que no han 
canviat. Els horts urbans, per exemple, no han canviat en cap de les propostes. Jo no 
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sé qui ha demanat el tema dels horts urbans. Volia preguntar-los qui gestionarà el 
tema de l’hort urbà que anirà al costat de Lola Anglada... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
D’acord. 
 
I hem vist que han canviat el tema de les àrees d’esbarjo per a gossos. En una 
proposta no hi havia àrea, a l’altra hi havia una àrea de 150 m², a l’altra una àrea de 
300 m².  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Em sap greu, però és que se li ha esgotat el temps, conseller.  
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):  
 
Després de dues sessions públiques veïnals, entenem que es va arribar a un acord de 
consens i s’ha dibuixat la proposta de consens. D’aquelles tres que hi va haver aquell 
dia, ara n’hi ha una. Entenc que se us ha repartit als diferents grups, a la reunió de 
portaveus. Si alguna de les veïns o veïns que heu volgut acostar-vos en voleu una 
còpia, en tenim.  
 
Bàsicament, el que s’ha fet ha sigut redistribuir les diferents coses. Els horts urbans 
estan justament després de l’espai associatiu Lola Anglada, per tant, pot ser que des 
del mateix espai associatiu... s’ha de veure com es gestiona. Hi ha una altra part 
central dels jardins que aniria a aquest espai d’esbarjo i jocs infantils entre els arbres. 
A la part on ara hi ha el requadre que entra més endins de l’interior d’illa hi ha una 
zona d’estada i jocs per a gent gran. I, en canvi, la zona d’esbarjo per a gossos queda 
envoltada de vegetació per intentar-la aïllar de l’entorn. I queda lliure l’entrada i la 
sortida del metro.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
No li queda temps, Sr. Muñoz, ho sento molt. L’ha exhaurit en el primer torn. Ho sento.  
 
Passaríem a l’altre punt de l’ordre del dia, que és el seguiment d’una proposició que 
ens presenta el Grup de Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Gracias, presidenta.  
 
En el Pleno de este Distrito, del 6 de octubre, se aprobó, a propuesta de nuestro grupo 
municipal, y con el voto favorable de todos los grupos, salvo la abstención de la CUP, 
la proposición de que la página web del Distrito se pudiera leer también en castellano, 
garantizando de este modo los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. Ha 
pasado ya tiempo suficiente para que se hubiera hecho la traducción y todavía no se 
ha hecho. Quisiera saber cuándo piensan llevar a cabo esta medida. Como otra 
anteriormente, que también se había aprobado a propuesta de nuestro grupo, que era 
mejorar la web del Distrito, y que sigue exactamente igual que está.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
El Govern, ara sí, consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies.  
 
He de dir-li que sí, que es posarà en castellà i en anglès al llarg del 2017, el que passa 
que s’està retardant una mica perquè s’està fent la fusió de les dues webs de districte, 
que donaven una mica de confusió. Llavors, se’n farà una de sola. Un cop aquest 
procés s’hagi acabat de fer, es farà a tots els districtes la traducció al castellà i a 
l’anglès.  
 
També volia dir-li que tenim el pressupost i que a finals del 2017, com a molt, ja estarà 
feta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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La petición de que fuera en inglés no se aprobó en este Pleno. Me parece muy bien 
que la quieran hacer en inglés, pero no creo que por eso se tenga que retrasar la otra. 
¿Van a tardar un año entero, desde que se empezó, más de un año, en traducirla al 
castellano? Ya les dije en un Pleno que la traduciría yo, porque no creo que sea tan 
complicado.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
A veure, nosaltres estem treballant-hi, tenim el pressupost, es farà el 2017. I l’únic que 
li puc dir és que ens hem trobat una web de districtes que és bastant confusa, i també 
s’està millorant que tinguem una web de districte en una sola pàgina, on el ciutadà 
pugui trobar tota la informació d’una forma senzilla i intuïtiva. I ja li dic que estarà en 
castellà, en català i en anglès. I si no, mentrestant, poden utilitzar el Google Traductor, 
que també dona la traducció sense cap problema.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Aquí donaríem per acabats els punts de l’ordre del dia. 
 
Hi ha una paraula que jo he dit que donaria a la Sra. Charo Martínez. I després em 
donaré jo la paraula, a mi mateixa.  
 
Sra. Martínez, té la paraula, 2 minuts.  
 
 
Sra. Charo Martínez 
 
És molt ràpid, acabaré de seguida. La primera qüestió és contestar a la senyora 
consellera Serra, perquè en el meu llenguatge i en la meva educació no hi ha insults. 
Per tant, no admeto que se’m digui que jo insulto.  
 
La segona resposta és referent a la retòrica de l’oratòria i la demagògia quan se’ns 
parla de racistes, etcètera. Tres punts. L’Associació de Veïns ha intervingut en contra, 
entre cometes, dels xinesos per tres qüestions.  
 
La primera, el 2006 o 2007, quan es van ocupar tots els magatzems antics tèxtils de la 
Dreta de l’Eixample sud pels xinesos sense cap mena d’arreglament d’absolutament 
res, ni de llum, ni de parets caigudes, etcètera. Es van ocupar amb quantitat de capses 
de cartró amb roba a dintre, ocupades senceres, amb el perill d’incendis, etcètera. 
Veïns, protesta massiva, tan massiva que vam fer una reunió efectivament a 
Transformadors amb més de 300 persones, perquè no volien el perill de l’ocupació 
dels magatzems tèxtils. Vam lluitar molt, no contra els xinesos, sinó contra la situació. 
Arribaven els camions a les quatre de la matinada a carregar i a descarregar, uns 
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camions que no eren com els que ara estan permesos, sinó que eren com trens. 
Solució: pla d’usos. L’Ajuntament va fer un pla d’usos, van desaparèixer aquestes 
infraccions, aquestes qüestions il·legals.  
 
Dos, quant al sexe. Màfies xineses, i no ho oblideu: màfies xineses. Prostíbuls. Dones 
explotadíssimes. A mi m’han vingut plorant dues noies que estaven explotades en dos 
prostíbuls. 
 
Tres, perruqueries xineses amb final feliç. 
 
I quatre, les estètiques.  
 
Per tant, jo avui he vingut aquí amb xinesos, i aquests xinesos a l’Àlex i a mi ens diuen 
«l’avi» i «l’àvia». Sí? I, a més, tenim, indiscutiblement, amics i amigues xinesos. Un 
munt. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Martínez.  
 
Com he dit, ara em dono la paraula a mi mateixa, atès que fa una estona una de les 
intervinents, la Sra. Elva Tenorio, ha passejat el seu mòbil amb una foto meva i no sé 
quin tipus d’insinuacions ha volgut fer. En tot cas, m’agradaria que les fes. Aquesta 
foto que vostè ha ensenyat és, efectivament, el perfil que porta el meu marit en el seu 
WhatsApp, i dona la casualitat que el meu marit és el president de l’Associació de 
Veïns. El que tingui vostè amb el president de l’Associació de Veïns no l’incumbeix per 
res a aquesta presidència i no entenc la mala fe que vostè ha manifestat passejant i 
ensenyant la meva foto, que no és una cosa pública, a tots, insinuant no sé què. No sé 
què insinua. 
 
Si és tan amable, digui vostè el que insinua i, en tot cas, jo...  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
No insinuo res. «Bon dia. Des del Districte em comuniquen que has demanat la 
paraula en nom de l’Associació...» (es talla l’àudio durant un minut) ...a mi dient-me 
que des del Districte comuniquen que no puc parlar en nom de l’Associació de Veïns. 
Això com s’explica?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Escolti, Sra. Tenorio, els problemes que tingui vostè amb el president de l’Associació 
de Veïns... 
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
Jo no tinc cap problema... 
 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

89 
 

 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs escolti... 
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
L’únic que pregunto és per què des del Districte em comuniquen, amb una foto seva... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Però què diu? Escolti una cosa...  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
«Des del Districte em comuniquen que has demanat la paraula en nom de 
l’Associació.» 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Qui li escriu això?  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
De qui és aquest telèfon amb la seva foto? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Un moment, un moment. Escolti una cosa: la foto que vostè està ensenyant és la foto 
que té el meu marit en el seu perfil de WhatsApp.  
 
Em vol deixar acabar de parlar, si us plau? Demanar paraules, suposant que jo hagi 
comentat amb el meu marit que l’Associació de Veïns demana la paraula...  
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
L’Associació de Veïns, no, jo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Aquí ho diu, eh? Aquí ho diu. 
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
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No, aquí diu el meu nom. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, no, no, no. 
 
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
Amb el meu DNI, no l’Associació de Veïns. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Em deixa llegir el que diu aquí? Vostè ha demanat la paraula com a membre de la 
vocalia de Salut de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample i 
membre de la plataforma —aquesta no la conec, no sé qui són— Resistència Tancada 
del Clínic. M’entén?  
 
Sra. Maria Elva Tenorio 
 
Vostè ha de parlar amb el seu marit per si jo he de parlar o no? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Escolti, perdoni... Acabaré efectivament aquí, no li penso contestar més. Jo amb el 
meu marit parlo, efectivament, del que em dona la gana.  
 
Dono el Plenari per acabat. Moltes gràcies.  
 
S’aixeca la sessió a les 23.15 hores. 
 


