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ACTA 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 VUIT D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix el Consell del 
Districte, en sessió plenària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona, Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 
Sra. Laia Canet i Sarri 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau 
Sr. Xavier de Gispert Díez 
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany 
Sr. Antoni Coll Tort 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 
Sra. Carme Méndez i Bota 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sr. Jordi Oliver Solà 
Sra. Tània Rafí i Galindo 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 
Sr. Oscar Zayas Sadaba 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos 
Sr. Roger Bujons i Tomàs 
Sra. Anna Serra Bienvenido 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
 
Hi concorren també les regidores adscrites: Ima. Sra. Francina Vila Valls (CiU) i Im. 
Sra. Sònia Sierra Infante (C’s).   
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19:24 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: 
 
Començaríem la sessió ordinària del dia 8 d’octubre del 2015.  
 
El primer punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària del dia 29 de juliol del 2015. Si no hi hagués cap intervenció per 
part de ningú, i si els sembla correcte, donaríem per aprovada l’acta, com els 
deia, del 29 de juliol del 2015. Per tant, queda aprovada l’acta.  
 
El proper punt de l’ordre del dia, malgrat que vostès segurament no el tenen 
en la documentació, és una declaració institucional presentada pel Grup de 
CiU, que ha tingut el suport de tots els grups menys tres. Els grups que no 
han donat suport a la declaració institucional són el Grup del PSC, el Grup del 
PP i C’s. Després cediré un minut i mig de temps a cada portaveu perquè han 
demanat si podien explicar per què no donaven suport a aquesta declaració 
institucional.  
 
Per tant, ara passaré la paraula al portaveu de CiU, el Sr. Rodríguez, perquè 
faci lectura de la declaració institucional.  
 
Sr. Rodríguez, quan vostè vulgui.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 
2.344.828 catalans i catalanes van acudir a les urnes en un procés participatiu 
protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a 
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president 
de la Generalitat, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, i la consellera d’Ensenyament.  
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, tots tres han rebut la imputació del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per l’organització del 9N, i han estat citats a declarar 
durant el proper mes d’octubre. En el cas del president el dia 15, quan es 
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls 
acusa de quatre delictes, desobediència, obstrucció a la justícia, usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació, amb unes possibles penes 
que van des de la inhabilitació fins a la presó. Aquests fets configuren un 
episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics sense 
precedents a l’Europa del segle XXI.  
 
Per tot el que s’exposa proposem els següents acords:  
 
Expressar el nostre suport al president, l’exvicepresidenta i la consellera 
d’Ensenyament, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu 
sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre de 2014. Recordem que 
les tres persones imputades per l’organització del 9N responien a un mandat 
popular i democràtic que s’havia manifestat a les urnes i en massives 
mobilitzacions al carrer.  



 

 
Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis ideològics i polítics contra treballadores i 
representants electes per participar i impulsar processos democràtics.  
 
Refermar el compromís del Districte de l’Eixample amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Recordar que aquest Estat i altres administracions tenen com a pràctica 
habitual emprar aquestes institucions judicials de manera partidista, 
amenaçant, processant i sovint condemnant altres persones de manera 
injusta per actuar i mobilitzar-se en favor dels nostres drets, tant en l’àmbit 
social com nacional.  
 
Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
espanyol, a la mesa del Parlament, a les entitats del Pacte Local pel Dret a 
Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la pública a través 
dels mitjans públics municipals.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara passaríem la paraula al portaveu del PSC, el Sr. Riera.  
 
Té un minut i mig, Sr. Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpid.  
 
Des del Grup del PSC no hem donat suport a aquesta declaració institucional 
bàsicament per tres elements. Perquè no creiem que el Sr. Artur Mas sigui un 
heroi i un referent de la defensa de l’estat de dret. Perquè creiem que el Sr. 
Artur Mas és víctima de la seva errònia estratègia política. I perquè creiem 
que el Sr. Mas és víctima dels seus propis errors per haver apostat per la 
ruptura.  
 
Ho he dit diverses vegades en aquest mateix Consell, no hi ha terceres vies ni 
quartes vies, només n’hi ha dues, la del diàleg i la de la ruptura. I nosaltres 
estem en la del diàleg.  
 
En aquest sentit, em permeto dir que em sap greu que en aquest seguit 
d’imputacions hi hagi una exregidora d’aquest Districte, que és la Sra. Joana 
Ortega, a qui en el terreny personal vull expressar la meva solidaritat, ja que 
és una persona força estimada en aquest Districte. Res més.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Para nosotros esta moción no supone otra cosa que otro ejercicio de presión, 
en este caso hacia las instituciones judiciales, otra confusión de lo público y lo 
particular, como tantas veces se está dando en este mal denominado procés. 
Ningún ciudadano de a pie, normal y corriente, dispondría de este altavoz, de 
la utilización partidista de este órgano, como es el Plenario del Distrito del 
Eixample, para presionar a un organismo judicial en sus relaciones con la 
justicia, ninguno lo tendría. Sin embargo, el Sr. Mas, no sabemos en base a 
qué credenciales, sí que puede disfrutar de esta manera, de esta forma, de 



 

esta institución para presionar. Lo que viene haciendo, siento decirlo así, es 
esta confusión entre lo privado y lo público. Vuelvo a insistir porque es muy 
importante lo que subyace detrás de eso, y es una mala gestión política 
enmascarada ahora en una nueva forma de presionar a las instancias 
judiciales.  
 
Sorprende e indigna que se hable de una escasa democracia en el país. 
Sorprende e indigna cuando, por ejemplo, hace escasamente unas semanas 
este gurú jurídico del procés, el Sr. Vidal, este personaje tan tóxico, señalaba 
sin ningún tipo de pudor en la prensa que habría que hacer una entrevista a 
los nuevos jueces de la república catalana para valorar su adhesión al 
proceso.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Zayas, li queden vint segons.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Supongo que eso debe ser pura independencia.  
 
En fin, no podemos aceptar de ninguna de las maneras que se hable de la 
calidad democrática. Efectivamente, todo es mejorable, pero el sistema 
judicial ha dado hasta ahora las mayores cotas conocidas de bienestar y de 
autogobierno para Cataluña. Seguro que todo, insisto, es mejorable pero 
hasta ahora lo demostrado es esto. Y por eso hemos votado en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La portaveu de C’s.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Nosotros también votamos que no, por supuesto, a esta declaración 
institucional que encontramos totalmente fuera de lugar. Somos respetuosos 
con el estado de derecho en el que vivimos. En él ningún ciudadano es más 
que otro, y ninguno está por encima de la ley, prueba de ello es que la 
semana que viene la hermana del Rey se va a sentar en un banquillo. El Sr. 
Mas, que lo único que ha hecho es convocar elección tras elección para 
salvarse, perdiendo cada vez más diputados, ahora quiere embaucar a todo 
el mundo para que salgan a defenderlo cuando llevó a cabo toda una serie de 
actuaciones que sabía que eran contrarias a la ley.  
 
El Tribunal Constitucional le fue anulando las convocatorias, él no hizo caso, y 
el día en que puso las urnas a la calle salió muy quijotesco y muy chulesco 
diciendo: «Si alguien quiere saber quién ha llevado a cabo esto, he sido yo». 
Pues la justicia ha actuado y ahora tiene que ir a declarar como imputado, 
simplemente a declarar con un abogado, y que se saque él las castañas del 
fuego. Nosotros no se las vamos a sacar, desde luego.  
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 



 

Es dóna compte de l’adjudicació d’una sèrie de contractes per part del gerent 
del Districte.  
 
Es tracta de l’assistència tècnica del manteniment de l’espai públic per import 
de 67.155 euros a Blue Project Management & Serveis. La gestió i 
dinamització del projecte Xeix Barri Fort Pienc per import de 33.343 euros a 
SIGMA Servicios Profesionales. La dinamització social, cultural del barri Sant 
Antoni per import de 32.800 euros a SIGMA Servicios Profesionales. 
L’assistència tècnica del manteniment correctiu dels equipaments per import 
de 67.889,37 euros a Taber Management, SL. Les obres complementàries de 
reurbanització dels entorns del mercat del Ninot per import de 220.768,77 
euros a Constraula Enginyeria i Obres. Les obres d’arranjament de les 
voreres dels entorns de l’avinguda Paral·lel per import de 194.107,56 euros a 
9 Team Grup  SL. I finalment, les obres de substitució dels muntants elèctrics 
de la seu del Districte per import de 87.836,59 euros a Climatització del 
Masnou. 
 
Això és tot, senyora presidenta.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, senyora secretària.  
 
Ara passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que seria la part informativa. 
En aquest punt hi ha l’informe de regidor.  
 
El regidor comptarà amb quinze minuts, que ell s’organitzarà com li sembli, i 
els representants dels grups tindran cinc minuts, que poden utilitzar en un o 
dos torns, per respondre-li.  
 
Com que avui és el primer plenari, voldria expressar que intentaré ser molt 
radical amb el tema del temps. Quan s’acabi el temps demanaré a la persona 
que estigui parlant que ho deixi de fer perquè crec que és la manera que fem 
uns plenaris que siguin més curts, que siguin més raonables. En el mandat 
passat van arribar moltes queixes, per part de les entitats, que fèiem uns 
plenaris molt llargs. Intentem respectar els temps i que tothom pugui dir el que 
pensa, que tots els grups puguin expressar lliurement allò que volen dir però 
amb el temps controlat per mi mateixa.  
 
Senyor regidor, té la paraula.  
 
Regidor del Districte, Sr. Agustí Colom i Cabau (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies,  senyora presidenta.  
 
L’informe del regidor avui només pot ser l’informe dels 100 primers dies de 
govern al districte. Un govern que no sols ha impulsat el regidor sinó que és 
un govern que s’ha fet amb tot l’equip que el forma. Per tant, aquest és 
l’informe d’aquests 100 primers dies, i el resultat del treball col·lectiu.  
 
Nosaltres, en aquests 100 primers dies, ens hem plantejat tres qüestions. La 
primera, afrontar tots aquells aspectes bàsicament relacionats amb 
equipaments que estaven encallats i que volíem començar a resoldre. Un 
segon aspecte era iniciar la confrontació dels temes prioritaris del nostre 
mandat, alguns dels quals exigien una primera actuació en aquests moments. 



 

I si el «què» ens diu els temes encallats i els temes prioritaris del Govern, el 
tercer aspecte és el «com». No ho volíem fer sense que fos un procés 
participatiu, un procés de deliberació entre les diferents entitats, un procés 
que ens portés a poder guanyar els consensos suficients que ens permetin 
dur a terme amb bon èxit aquests plantejaments.  
 
Per tant, el primer que vam fer en aquest procés va ser múltiples reunions 
amb totes les associacions de veïns del districte i amb diverses entitats, 
comercials, veïnals, les AMPA i diferents moviments. Han estat les primeres i 
continuarem fent-ne d’altres, però ja marquen una manera de treballar.  
 
Quines són les qüestions que ens vam trobar encallades i que hem començat 
a plantejar-nos? Posaré tres exemples. Primer, el Pla d’acció de Sagrada 
Família. En l’anterior mandat havia quedat encallat al voltant del mes de març, 
se’ns tirava a sobre l’estiu, i teníem necessitat de buscar aquelles mesures de 
consens amb les entitats del barri que permetessin, a la Sagrada Família, 
alleugerar la pressió que significa el turisme i, per tant, guanyar espais de 
convivència entre els visitants i els residents. Algunes de les accions que es 
van prendre, com delimitar el tema dels busos turístics, la seva direcció, 
mesures com posar en servei més agents cívics o plantejar-nos mesures que 
una vegada passat l’estiu, pel temps disponible, ens permetien avançar en 
aquesta línia. 
 
Un altre tema que vam encarar és el tema de Transformadors. En el nostre 
programa portàvem la necessitat de constituir un espai juvenil a l’espai del 
barri del Fort Pienc. Transformadors tenia un programa funcional, reivindicat 
per diferents moviments veïnals com un espai juvenil, però l’únic que donava 
espai juvenil era un simple punt d’informació, la resta era per a gent gran. El 
que nosaltres vam iniciar va ser un procés de revisió del pla funcional d’acord 
amb els diferents actors veïnals del territori per poder trobar una solució a la 
definició d’aquest espai. Mentrestant es va produir l’ocupació de l’espai, i 
nosaltres com a govern no hem renunciat en cap moment a l’ús municipal 
d’aquest espai. Vam iniciar els processos administratius corresponents per 
poder recuperar l’espai. Vam emetre la resolució corresponent, vam presentar 
les al·legacions als ocupants de l’espai, i ara estem en una fase d’anàlisi i 
resolució d’aquestes al·legacions.  
 
Un tercer tema és, per exemple, l’espai de Germanetes, on també hem iniciat 
les converses amb els diferents actors per iniciar un procés participatiu, que 
ha de finalitzar en un parell de mesos, i poder-ne definir els espais.  
 
Deia que el segon aspecte és confrontar elements prioritaris que configuraran 
la política d’aquest Govern. Alguns exemples. Va sorgir tot el conflicte al 
voltant de la pediatria al CAP de Sant Antoni, que es va traslladar de forma 
unilateral per part del Consorci de Barcelona sense l’acord amb l’Ajuntament 
de la ciutat. Per tant, hem iniciat a través de l’equip de consellers del Govern 
els passos necessaris per poder intentar revertir la situació, i almenys hem 
assegurat que en dos caps més propers al de Sant Joan es puguin ampliar 
els serveis de pediatria i, per tant, que les persones afectades com a mínim 
puguin escollir entre els diferents espais. La nostra voluntat és poder constituir 
un CAP en aquella zona que ens doni tots els serveis.  
 
Un altre exemple és el mercat de Sant Antoni, un espai que prové del període 
anterior, i com aquest molts altres, i nosaltres hem assegurat, conjuntament 
amb altres forces polítiques, que pugui estar acabat a finals del 2017, el tercer 



 

trimestre com a última data. Per tant, assegurem la posada en funcionament 
d’un espai que ja ha patit massa endarreriments, i tothom reconeix l’esforç 
que estan fent paradistes, comerciants i veïns en unes obres que són difícils 
de suportar en aquest període.  
 
Ho volem fer amb una procés de participació, i en els processos de 
participació primer hem de comptar amb els nostres propis equips. L’equip del 
Districte, l’equip de personal que treballa al Districte, ha estat una de les 
grans sorpreses positives que he tingut. És un gran equip, és un equip molt 
potent, és un equip que pensa molt en cada un dels veïns i les veïnes. 
Segurament hi ha hagut i hi haurà situacions de conflicte perquè els equips 
tècnics no deixen de tenir en compte els diferents interessos que hi ha a la 
ciutat, els interessos dels veïns del districte però també els interessos 
generals que hi pot haver a la ciutat, i en última instància responen a objectius 
polítics, però crec que hem de posar en valor aquests equips. I també els 
diferents moviments veïnals, i en aquest sentit crec que tenim espais de 
participació però també hi ha els grans espais de participació i de gaudi, com 
són les festes majors, i hem de reconèixer l’esforç que fan les comissions de 
festes majors, que són les que fan que les festes tinguin bon èxit. Recentment 
hem tingut la de l’Esquerra de l’Eixample, aprofito per felicitar el 40 aniversari 
de l’Associació de Veïns de l’Eixample, i properament tindrem la Festa de 
Tardor de la Sagrada Família, que serà un gran esdeveniment.  
 
Per acabar, parlava de participació i volia assenyalar tres elements. Primer, 
hem endegat el procés d’elaboració del Programa d’actuació del districte. Un 
element important de diferenciació és que s’efectuarà a través d’un procés 
participatiu. Des del Govern hem definit un concepte de ciutat democràtica, 
una sèrie d’eixos, cinc eixos: ciutat de garantia de drets socials, ciutat model 
d’una economia justa i innovadora, una ciutat sostenible, una ciutat oberta 
democràticament, una ciutat compromesa amb el país, amb Europa i amb el 
món. Dins d’aquests cinc eixos treballarem a través de grups de treball, hi 
haurà un primer període, des de l’octubre al desembre, de presentació, 
diagnosi i prioritat dels eixos amb el treball dels consells de barri sectorials, i 
en el període de desembre a març aquests grups de treball territorials i 
sectorials definiran el PAD i la seva concreció.  
 
Però no sols l’element de participació està concretat en el PAD. Hi ha un 
element que han posat sobre la taula totes les entitats amb les quals hem 
parlat, que és la necessitat de redefinir d’alguna forma les estructures de 
participació. Tenim molts instruments de participació però tothom constata la 
necessitat de millorar-los i que siguin molt més efectius. Des dels consells 
ciutadans i consells de barris fins als consells sectorials. Per tant, aquí tenim 
una feina a fer.  
 
Una feina que crec que, com us deia, l’hem de fer entre tots, l’hem de fer 
entre les diferents entitats, entre el Govern del districte i també, i em dirigeixo 
als diferents grups polítics, crec que el bon èxit del treball en aquests quatre 
anys, com deia la presidenta, requerirà trobar espais de consens i de treball 
políticament amb els diferents grups, i espero que puguem trobar aquests 
espais, que estic segur que ja hem començat a construir a partir d’aquest Ple. 
I que això reverteixi en una millor acció, que serà una millor acció per als 
nostres veïns i les nostres veïnes, per complir aquelles necessitats i aquelles 
demandes socials que la ciutadania ens demanda i que crec que nosaltres 
tenim l’obligació de poder atendre. Moltes gràcies.  
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor.  
 
Li quedaran sis minuts per al segon torn.  
 
Ara passo la paraula al portaveu del PSC, el Sr. Riera.  
 
Sr. Riera, té cinc minuts.  Gràcies.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, senyora presidenta.  
 
En primer lloc, a l’hora de valorar l’informe, com que és el primer Plenari 
ordinari, és pertinent celebrar el canvi de color del Govern. Un canvi de color 
on nosaltres hem posat força esperances i hem trobat elements interessants. 
El senyor regidor comentava una de les qüestions on hem col·laborat 
estretament, i s’ha oblidat subtilment de dir-ho, que és intentar recuperar i 
posar totes les mesures pal·liatives pertinents per recuperar el servei de 
pediatria al barri de Fort Pienc. Ha sigut una reivindicació municipal on hem 
pogut treballar colze a colze el Grup del PSC amb el Grup de BC.  
 
A la vegada que celebrem aquestes mesures, i en farem seguiment i n’estarem 
pendents —vam acordar que de cara a final d’any, pels voltants de Nadal, faríem una 
nova reunió de seguiment per veure com funciona—, cal dir també hem tingut inputs 
negatius d’aquests primers 100 dies i escaig de govern. De la mateixa manera que 
vostès han iniciat rondes de converses amb el teixit social, nosaltres també, i què ens 
informen? Que en molts casos es detecta inseguretat del Govern, es detecta 
inexperiència, que fins a cert punt es podria comprendre, però sobretot el que a mi 
m’amoïna més i vull fer palès és un cert excés de prudència. El Jesusito de mi vida, 
que me quede como estoy. Més d’una entitat s’ha trobat un govern a la defensiva, 
quan està rebent demandes, com ara apuntava el senyor regidor, absolutament 
legítimes.  
 
Jo els donaria un consell, que no cometin possiblement el mateix error que el Govern 
anterior. Crec que l’excés de prudència els va fer perdre el pols de la ciutat. El fet 
d’estar el primer anys amb prou feines sense governar, com qui diu, i quan es van 
posar a governar van pactar un pla d’inversions amb el PP, els va deixar en una 
situació en què el primer any de mandat va acabar esdevenint una pèrdua de temps. 
Jo els demanaria això, que no perdin el pols a la ciutat perquè aquesta ciutat és molt 
exigent i aquesta ciutat els pot prendre el pols a vostès, com li va passar al Sr. Trias.  
 
Tenim col·lectivament, tots plegats, jo diria tots els grups d’esquerres, una possibilitat a 
partir d’ara i fins al 2019, i és fer entrar la ciutadania i la ciutat en un procés de canvi i 
de transformació social potent. És per això que deia «entrem i entrem-hi fort». En 
aquest sentit, nosaltres serem molt exigents i estarem molt amatents a la seva acció 
de govern.  
 
Dit això, comentar que, respecte al que ha comentat del PAD, nosaltres celebrem que 
facin un PAD participatiu, però si som sincers i si som crítics no serà el primer PAD 
participatiu que es fa en aquesta ciutat. Se n’han fet, jo en compto de memòria com a 
mínim dos i aquest serà el tercer. Tinguem clar que el concepte de ciutat democràtica 
no és un concepte inventat per BC. Sortosament, la democràcia és una cosa que ens 



 

hem brindat tots plegats i és victòria de tots. No ens autoabanderem de qüestions que 
són absolutament patrimoni de tots.  
 
I dit això, ho deixaria aquí, si després hi ha alguna qüestió més segur que em sobra 
temps. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el portaveu del Grup del PP de Catalunya, el Sr. Zayas.  
 
Té cinc minuts, Sr. Zayas.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
En primer lugar, agradecer al señor regidor el informe.  
 
Usted nos ha hablado de diversas cosas. Ha hablado de unos equipamientos 
supuestamente encallados y luego ha pasado a unas prioridades, que creo que 
estaban entremezcladas con los equipamientos, y luego a cómo se había realizado. Si 
no lo he entendido mal, y si no me corrige, lo que se ha hecho, a parte del Plan de 
Acción de Sagrada Familia, ha sido Transformadors, Germanetes y ha dicho algo, 
pero no ha precisado, para acabar en el Mercat de Sant Antoni.  
 
Respecto a Transformadors, simplemente creo que esto ha pasado un poco de largo. 
Lo que se había acordado, creo que se tendría que precisar expresamente aquí, es 
que lo que va a hacer el Gobierno es cambiar el plan de usos de Transformadors y 
eliminar la parte destinada a gent gran. Esto es lo que creo que ha dicho, lo ha dicho 
de pasada, pero creo que traduciendo sus palabras se refería a esto.  
 
Sobre Germanetes, ha dicho un «procés participatiu». El otro día en el Institut 
Municipal de l’Habitatge un compañero suyo ya dijo que Germanetes no se iba a 
destinar a lo que estaba destinado. Me refiero que tampoco comprendo mucho cómo 
se puede hacer un proceso participativo cuando otro regidor ya dice que, en realidad, 
no se va a hacer lo que estaba previsto, que era el colegio, la guardería, lo que se 
había acordado. Eso lo dijo el otro día en el Institut Municipal de l’Habitatge el Sr. 
Montaner.   
 
Respecto al Mercat de Sant Antoni no me ha quedado claro qué es lo que hacía. A 
nosotros nos preocupa cuál es su modelo de ciudad. Queremos saber, lo digo al hilo 
de esto, si su modelo de ciudad es, por ejemplo, lo que pasó el otro día en las Festes 
de l’Esquerra de l’Eixample. Un concierto programado para las 22 h de la noche que 
acabó a las 4 h de la mañana a tope, a tope de decibelios, a tope de gente, a tope de 
molestias y a tope de los vecinos que ya no sabían qué hacer. ¿Se dio licencia a esta 
gente? ¿Tenían licencia para estar hasta las 4 h de la mañana con la música a tope? 
Yo creo que no la tenían. ¿Se dio a los vecinos comunicación para que supiesen qué 
es lo que se les venía encima? Yo creo que tampoco se les dio comunicación. ¿Ese es 
su modelo? ¿Su modelo es que algunos van a tener la posibilidad de hacer algo sin 
licencia porque son ellos? Eso es lo que a mí me gustaría sabe.  
 
También, dentro de la Festa Major se cortó el tráfico durante dos días en Viladomat 
con Consell de Cent. Esto es lo que había, 30 o 40 personas, cuando tienen un 
excelente solar en Germanetes para poder realizar las actividades que allí se llevan a 
cabo.  
 



 

Hay más cosas. Ha omitido el tema del top manta. Pasee mañana mismo por paseo 
de Gracia con Gran Vía a las 12 h del mediodía y verá... ya no le digo el puerto porque 
no entra dentro de nuestro distrito. Pasee por allí y verá lo que es la nueva situación. 
Ustedes han dicho que no ha habido ningún cambio, sí que ha habido algún cambio 
porque esto, afortunadamente, parecía casi erradicado y ahora de golpe ha vuelto a 
proliferar. He estado hoy, y le puedo enseñar las fotos, y vaya mañana porque a buen 
seguro estarán. Si se mete en la estación de metro de paseo de Gracia, en la línea lila, 
también verá lo que es. Esto, regidor, significa una imagen denigrada de la ciudad, 
aparte de lo peligroso que es. No sé si ha visto cuando arrancan a correr por la 
presencia policial, a veces, también arrasan con todo, con personas, con ciudadanos, 
con todo. Además, eso es competencia desleal. A usted le preocupan las personas, y 
a mí también. A mí Zara o el Corte Inglés me dan igual, pero los trabajadores de Zara, 
del Corte Inglés o del Barça, lo digo porque la mayoría de ventas son de productos 
falsificados del Barça, también me preocupan.  
 
Ha pasado por alto, también, el tema de las superilles. No ha dicho nada y yo me he 
tomado la molestia de ver que en la página web del distrito sigue existiendo el anuncio, 
que creo que era del anterior Gobierno, sobre las superilles. Y se prevé para el 2015-
2016 la implementación de las superilles en la Esquerra de l’Eixample, programación, 
presupuesto y ejecución. No ha comentado nada, espero que ahora lo desarrolle.  
 
Usted ha dicho que se reunió con asociaciones, ¿y los eixos comercials también? 
Tampoco ha dicho nada de los eixos comercials. Creo que también forman parte de 
este distrito.  
 
Sobre la Modelo tampoco ha dicho nada. También hay unas declaraciones muy 
recientes de la Sra. Colau en el sentido que se tenía que renegociar esto.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Zayas, li queden cinquanta segons.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Pues acabo aquí. Tendría más cosas pero acabo aquí.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies.  
 
Ara tindria la paraula el representant o la representant de la CUP.  
 
Cinc minuts, que poden compartir-se.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Els cinc minuts tocarien per l’informe del regidor però, tal com us comentàvem a la 
Junta de Portaveus, vull gastar part de la intervenció inicial per explicar una mica el 
sentit de vot de la declaració institucional que hem aprovat fa una estona.  
 
Entenem que ha tingut el mèrit de ser fàcil transaccionar, des de CiU a la CUP, 
passant per BC i per ERC, la declaració amb relació al 9N. Sí que volem fer constar 
que quan es faci públic el text, tal com ha llegit el conseller de CiU, nosaltres hi donem 
suport però volíem fer constar que aquestes institucions judicials, com es comentava 



 

en una altra intervenció, sabem que han perseguit el Sr. Mas, la Sra. Rigau i la Sra. 
Gispert, però són les mateixes institucions judicials que altres vegades han perseguit 
persones, com aquell noi, que crec que es deia Xavier Molina, que el van detenir amb 
una estelada en un partit de la Penya de Badalona i va passar pel mateix calvari que 
ha passat molta altra gent sense estar aforats i han hagut de recollir diners per poder-
se pagar el judici. Al nostre entendre, aquesta resolució serveix, tal com ha quedat 
redactada, per a tot el seguit de companys vinculats i imputats en diferents processos 
en la darrera vaga general del 29M del 2012, encara hi ha judicis aquests dies, i que 
altres institucions no sempre estatals han emprat la justícia, el poder judicial, per 
treure’s del davant o per espantar una mica la dissidència política, que pot ser en 
diferents àmbits.  
 
Un cop acabat de dir això, que m’hauria agradat poder-ho comentar com us ho 
plantejàvem en el seu moment perquè crèiem que era una addenda important en la 
votació inicial, passarem a valorar l’informe del regidor.  
 
Dit això, nosaltres també gairebé comencem, com aquell qui diu. Es parlava dels 100 
dies de gràcia, 100 dies amb un estiu pel mig, veure quan seria aquest primer 
Plenari... El que hem sentit fins ara i les notes que prenia han estat molt bé. Sentia el 
company del PP i jo venia de públic aquests darrers anys i anava veient que tot era top 
manta, unitats de desplegament de la Guàrdia Urbana al metro, el soroll, tot aquest 
tipus de debats, i veiem un informe del regidor que parla d’un sèrie d’equipaments i de 
projectes que nosaltres considerem que van en la línia cap on ha de treballar la ciutat, 
però estem una mica amatents a l’espera de tot el procés del PAD i el que es pugui 
fer. El que demanem és una mica més de transparència i informació.  
 
Hem trobat a faltar parlar d’algunes qüestions. Hem trobat a faltar que es parlés de la 
Model. S’ha parlat de la iniciativa de fer una trobada amb la gent del CAP del passeig 
de Sant Joan. Ens hauria agradat que s’expliqués més l’altra trobada que no ha estat 
tan positiva o tan fàcil, que és la del CAP de Manso en tot el procés de diverses 
especialitats que passen a la iniciativa privada al Sagrat Cor. Creiem que aquí 
l’Ajuntament i el Districte han de poder jugar un paper. Hem trobat a faltar que es parli 
una mica de contaminació ambiental i de diferents mesures, i més que una declaració 
d’intencions tenir més accés a dades de coses que s’estan treballant.  
 
Per ser la primera intervenció ja en tenim prou.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queda un minut i mig.  
 
Ara passaria la paraula a la consellera portaveu de C’s, la Sra. Jiménez de Parga.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Yo no voy a ser dura con el regidor porque he tomado posesión hoy y él hace solo 100 
días que tomó posesión, y con el verano en medio… El plan de actuación que ha 
anunciado me parece bien.  
 
Creo que han tenido gestos simbólicos hacia su electorado que a mí me han sobrado, 
en este tiempo de gobierno, y que gobernar es para todos los ciudadanos. Una cosa 
es ganar unas elecciones pero una vez las han ganado hay que gobernar para todos y 
hay que tomar medidas que complazcan a toda la población.  
 



 

Dicho eso, puedo echar en falta muchas de las cosas de las que no se ha hablado 
pero también comprendo que no se puede hablar de todo. En esta ciudad una de las 
cosas que me parece prioritaria, y más en este distrito, es el ruido horroroso y la falta 
de zonas verdes. No he oído hablar de eso, como no he oído hablar de otras cosas. 
Pero bueno, por el momento seremos benevolentes porque hace muy poco tiempo 
que están gobernando. Nada más.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En primer lloc, felicitar l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample per haver fet 
40 anys, el seu nou president, el Toni Colomina, i també felicitar la Junta per 
l’organització de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample.  
 
Pel que fa a l’informe, nosaltres celebrem que hi hagi voluntat política de treball 
conjunt. Des del Grup d’ERC estenem la mà des del Districte per tot el que faci falta 
per avançar, tot el que siguin polítiques socials, tot el que sigui millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans. En aquest sentit, també coincidim amb vostè que probablement la 
manca d’equipaments és el problema més greu que té el districte. Probablement per la 
seva morfologia i per la densitat i la seva ubicació, a l’Eixample és difícil trobar llocs i 
tirar endavant. En aquests 100 dies s’ha pogut fer poc però, en qualsevol cas, 
coincidim també en el fet que la manca d’equipaments i que s’han d’impulsar els que 
ha comentat, com la Model, Transformadors, etcètera, han de ser el pal de paller 
d’aquests quatre anys.  
 
En el cas de la gent gran, que representa un 30% de la població d’aquest districte, 
manquen molts equipaments de tipus casal per a avis, pisos dotacionals. També 
manquen escoles bressol, i en el cas dels equipaments juvenils, no n’hi ha cap. Aquest 
potser és el cas més greu, que en un districte de 260.000 i escaig d’habitants no hi 
hagi cap equipament juvenil.  
 
No obstant això, som conscients que és difícil tirar endavant, com hem comentat. Per 
tant, nosaltres no direm que en aquest temps no s’ha fet res però sí que estenem la 
mà perquè els pròxims anys es pugui dur a terme una bona acció. Moltes de les coses 
que han aflorat en aquest temps s’han decidit des de Casa Gran, i suposo que el 
regidor com  a regidor de Turisme ho ha decidit des de Casa Gran, en l’àmbit de gestió 
del turisme, també ha sortit el tema dels manters, que afecta aquest districte i no 
n’hem pogut parlar fins a dia d’avui. Nosaltres des d’allà també hem estès la mà. En el 
cas dels manters, nosaltres proposàvem una regulació, proposàvem la creació de 
mercats legals ambulants, però en principi no hi ha hagut acords. Nosaltres de 
moment hem estès la mà i no hi ha hagut resposta, en aquest cas.  
 
En matèria de turisme, tres quarts del mateix. Sabem que hi ha la moratòria, no tenia 
constància d’algunes de les actuacions que s’han fet a Sagrada Família. En tot cas, 
creiem que s’ha d’anar molt més enllà i nosaltres també estarem perquè es vagi molt 
més enllà en el cas de Sagrada Família.  
 
En canvi, ens vam posar d’acord en el cas del mercat de Sant Antoni, i hi haurà 
garanties que s’acabi gràcies a l’acceptació d’una proposta d’ERC en una comissió.  
 
I també estarem d’acord en el cas de la participació. Només comentar que sempre que 
no afecti tot allò que ja s’ha decidit i hi ha un ampli consens. Per exemple, algú ha citat 
el cas de Germanetes. Germanetes és un espai en què la decisió està molt presa, molt 
consolidada, i hauria d’estar molt justificat el fet de fer-hi una altra cosa. La urgència 



 

que tenen aquells equipaments, com comentàvem al principi, és molt gran i no 
entendríem tornar a començar de zero una presa de decisions.  
 
Finalment, també comentar que una altra de les coses que segurament haurem de 
treballar és guanyar espai al vehicle privat. Com s’ha dit, hi ha molt soroll, en part és 
pel vehicle privat. Tenim un districte que és una malla d’autopistes, i això és una 
qüestió que s’haurà d’anar treballant i madurant, i en quatre dies no es pot fer. Però 
des d’ERC instem a començar a treballar en els casos en què més falta fa. Per 
exemple, en el cas de l’Institut Viladomat ja s’ha fet un xamfrà més ample perquè la 
gent que surti de l’escola o la gent que vagi a buscar els fills tingui espai i no hi hagi 
accidents. En aquest cas, també vull posar de relleu una queixa dels veïns de Sant 
Antoni.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, li queden cinquanta segons.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Hi ha un cas particular de conflicte greu a Sepúlveda-Calàbria. La gent surt de l’escola 
Maria Auxiliadora, hi ha molt poc espai i passen els Aerobús a 60 quilòmetres per 
hora. En aquest sentit, agrairíem que hi hagi actuacions... 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps.  
 
Ara passaríem la paraula al portaveu de BeC, el Sr. Francesc Magrinyà. El temps que 
utilitzi vostè el descomptarem del temps que li queda al regidor.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Cedeixo el temps al regidor, excepte per un punt que volia comentar. És el punt sobre 
el vot de la proposta que ha fet el Grup de CiU.  
 
Volem manifestar que nosaltres hem introduït una transacció en la qual, per una 
banda, no es parla del Sr. Mas sinó que es parla del president de la Generalitat, i es 
parla de les conselleres, o les conselleries en aquest cas. I per altra banda, es fa un 
esment a altres casos en què s’ha violentat des de l’àmbit judicial, com per exemple 
els encausats al Parlament o encausats que hi ha en aquests moments per la vaga 
general, o també hi ha hagut encausats pel multireferèndum que es va fer en el seu 
moment. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el portaveu de CiU, el Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Gràcies, regidor, pel seu informe. Voldria també felicitar l’Associació de Veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample pels seus 40 anys i per la festa major que ens han organitzat 
aquests últims dies. Felicitats per la feina feta.  
 



 

Retornant a l’informe, regidor, deixi’m fer algunes consideracions. Vostè va començar 
el mandat donant una alegria al nostre grup, va concedir una entrevista a BTV el 30 de 
juny en la qual parlava que calia treballar per consolidar la línia de treball d’obtenir més 
equipaments per a l’Eixample, parlava d’equipaments per a joves, parlava 
d’equipaments per a la gent gran, i parlava de seguir treballant per desenvolupar el 
projecte de la Model. Sempre que treballi en aquesta línia ens trobarà al seu costat, 
regidor, perquè és la línia en què havíem treballat nosaltres també en el darrer 
mandat.  
 
Ara bé, nosaltres crèiem llavors i seguim creient que la manera de desenvolupar un 
equipament és tenir un lloc per fer-ho, un projecte i un finançament per tirar-lo 
endavant. Això ho teníem, per exemple, a Transformadors. Teníem el lloc, el projecte i 
els diners, i vostès hi han renunciat. Això ho tenim també a la Model, tenim la 
possibilitat de tirar-ho endavant. Teníem un acord amb la Generalitat per desallotjar la 
Model, és a dir, anar-la buidant progressivament, i l’Ajuntament hi tenia un paper 
fonamental mitjançant la construcció d’un centre obert a la Zona Franca. La tinenta 
d’alcalde del seu Govern va manifestar en la passada Comissió d’Urbanisme que de 
moment no tenien intenció de tirar endavant això. Per tant, d’alguna manera també 
aturem un equipament. En aquest camí, de la mateixa manera que li deia el que li deia 
abans, no ens hi trobarà. En el camí de la renúncia als equipaments que necessita 
aquest districte, no ens hi trobarà.  
 
Per què fan això? Per què diuen una cosa i després en fan una altra? Per què fan un 
titular dient que treballaran per tenir equipaments i després, a l’hora de la veritat, no ho 
fan, o no ho estan fent de moment? O han fet faltes importants per assolir aquest 
objectius? Perquè vostès ja des de la campanya electoral han primat sempre el titular i 
la foto per sobre de la feina i de les solucions reals. I ho sento però és així, sento ser 
dur. Veig que el to de la resta de portaveus potser és més benèvol però jo faig una 
valoració del que crec que ha estat la política durant aquest inici de mandat en l’àmbit 
de ciutat i de districte. Vostès han primat la foto, és un govern estètic. Tots recordem la 
foto del dia, i ho dic així en singular, que l’alcaldessa va anar a treballar en metro. Tots 
recordem la foto que va fer l’Agència EFE dient que a la torre del Deutsche Bank hi 
havia d’anar habitatge social i no un hotel. Ara sabem que no hi haurà un hotel, però 
no només no hi haurà un hotel, no hi haurà ni un hotel ni els 300 llocs de treball que 
anaven associats a aquest hotel, ni nosaltres com a Districte podrem recuperar el 
Taller Masriera amb l’interior verd que hi anava lligat i el finançament que provenia 
d’aquesta operació per desenvolupar-hi un altre equipament, al qual renunciem. Per 
tant, no tenim tot això. Una altra renúncia que fem. A canvi de què la fem? Dels pisos 
socials? No, de pisos de luxe. I vostès això ho consideren una victòria. Per a nosaltres 
és una oportunitat perduda. 
 
Vostè parla de participació, i hi estem a favor. I l’entenem, i la respectem, i pensem 
que s’ha de promoure i s’ha de fomentar. S’ha reunit amb entitats, no conec la seva 
agenda però no ho poso en dubte, s’ha reunit amb molta gent. S’ha reunit amb la gent 
que està en llista d’espera esperant una plaça de casal de gent gran a l’Eixample? Són 
molts, en trobarà molts, i són gent que estaven esperant un equipament a 
Transformadors. I són gent de la Dreta de l’Eixample i són gent del Fort Pienc, que 
segurament no estan organitzats i que probablement no el van votar, o sí. Pensi que 
potser el van votar. I vostè ha aturat un projecte, el de Transformadors, que donava 
una solució no definitiva, perquè no era suficient, però era una solució a la seva falta 
d’espais. Per tant, s’ha reunit amb aquesta gent? S’ha reunit amb els veïns i veïnes del 
voltant de la Model, que veuen amb preocupació com la tinenta d’alcalde diu que 
posen en crisi un acord que era viable, que havia facilitat que es comencés a 
enderrocar la cantonada d’Entença, i que era perfectament calendaritzat, i era viable 



 

tirar endavant per part d’aquest Ajuntament? S’ha reunit amb ells? Doncs jo l’encoratjo 
que ho faci. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queda un minut i mig.  
 
Ara tindria la paraula, un altre cop, el regidor del Districte.  
 
Li queden cinc minuts i trenta segons, regidor.  
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom Cabau (GMBC-E): 
 
Voldria agrair totes les aportacions i comentaris que s’han fet, els que han estat 
duríssims i els que ho han estat menys.  
 
No seguiré l’ordre de les intervencions però lligaré algunes coses.  
 
Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, vostè diu que per fer un equipament es necessita un 
projecte i diners. Hi estic d’acord però falta una tercera qüestió: consens. Es necessita 
projecte, diners i consens. I en el cas de Transformadors només hi havia dues coses, 
faltava la tercera, no hi havia consens, i l’hem de trobar. I en el cas de la Model només 
hi ha consens, no hi ha projecte ni diners. Perquè no hi havia cap projecte de la nova 
presó alternativa ni hi ha cap consignació pressupostària. Necessitem les tres coses i 
nosaltres treballarem per tenir els tres elements i poder fer els equipaments 
necessaris.  
 
Nosaltres, de la Model, hem dit que cap ajuntament ha d’assumir competències 
impròpies però que en el cas de la Model, i ho estem estudiant perquè hi ha consens, 
hem de plantejar si la inversió que faci l’Ajuntament la Generalitat es compromet a 
revertir-la, cosa que no està compromesa en el conveni. I el que és més important de 
tot, si després la Generalitat es compromet a fer els equipaments que són de la seva 
titularitat, perquè potser resolem un problema de fa 30-40 anys, una demanda de la 
presó Model que hem de satisfer i hem de veure com ho podem fer, però ens podem 
trobar que estiguem 30 o 40 anys més amb un espai buit. Haurem avançat alguna 
cosa, però no tot. El que nosaltres plantegem és replantejar aquest conveni en 
aquesta direcció. Veure si hi ha un compromís de la Generalitat de retornar els diners, 
i segon, el compromís de la Generalitat d’edificar els equipaments que li corresponen.  
 
Aquí s’ha parlat d’acció de govern de districte i acció de govern de ciutat, i s’ha posat 
com a exemple de ciutat algunes coses del districte. De fotos meves en tenen poques. 
Però si parlem de la ciutat, ningú em pot dir, Sr. Riera, que no hem fet acció de govern. 
Potser no els agraden, però des del primer dia hem pres decisions, i després s’ha vist 
en els comentaris dels altres grups. No es pot dir que nosaltres no hem agafat el pols a 
la ciutat. És veritat que la ciutat és molt complicada i és molt complexa, ho sabem, 
però l’hem començat a entomar. I veurà un procés de transformació, estem afrontant 
grans problemes i grans situacions, com el turisme i els allotjaments turístics, que 
afecten també el districte.  
 
De la mateixa forma que estem entomant situacions de canvi i de transformació social, 
és veritat que estem prenent decisions de continuïtat en aquells processos que 
estaven funcionant.  
 
A mi, Sr. Zayas, no se’m pot dir que al top manta hi ha hagut canvis per cap decisió 
que hagi pres aquest Govern. Vostè sap que s’estan seguint els mateixos protocols 



 

que se seguien fins ara. I no fem alarma amb aquest tema. Jo em passejo pel passeig 
de Gràcia i sabem que la situació del top manta, amb la dificultat que significa, està 
tractada de la mateixa manera que s’ha fet fins ara i el passeig de Gràcia està 
mínimament controlat. I si no ho està més és perquè les mesures que tenim no són 
diferents de les que s’havien fet fins ara. Crec que és bo que no juguem amb aquest 
tema, perquè és un tema difícil i complicat. Crec que al passeig de Gràcia, 
precisament, faríem un flac favor a les persones que tenen la funció d’estar controlant 
de dir que no estan fent bé les seves funcions, perquè les coses s’estan fent bé.  
 
Ens hem reunit avui amb el eixos comercials, precisament.  
 
El concert tenia permís i hi va haver set trucades, que són moltes però són set. Són 
poques.  
 
Respecte a altres temes. El tema del soroll, del trànsit, de les zones verdes, nosaltres 
estem compromesos a potenciar el tema,... i a la zona de Germanetes plantejar el 
tema de les superilles. Però nosaltres introduïm l’element dels eixos verds, un element 
que es configura com una superació del concepte de superilles i ens permet avançar 
per construir dins la ciutat zones de pacificació del trànsit i, per tant, de disminució del 
soroll, que és un element important, i de disminució de la contaminació, un altre 
aspecte rellevant des del nostre punt de vista.  
 
Tenim aquests projectes, ja hem començat a treballar-hi. Òbviament que 100 dies 
donen per al que donen, però els hem començat a plantejar amb les diverses entitats, 
amb les quals hem començat a reunir-nos, i hem intentat ser tant plurals com ha estat 
possible. Hem vist els diferents interessos que hi ha a la ciutat i hem intentat copsar 
aquests interessos. En quin sentit? Aquí s’ha dit, d’alguna forma. Hem de trobar els 
consensos, hem de trobar la capacitat de crear aquesta ciutat, que ens permeti ser 
una ciutat de tots, però bàsicament dels veïns i de les veïnes i, per tant, hem d’atendre 
les seves demandes. Entendre que hi ha sensibilitats diferents, entendre que hi ha 
situacions de conflicte i veure com des de l’Ajuntament podem contribuir a intermediar 
per tenir una ciutat molt més confortable i una ciutat que sigui una ciutat viva i que 
pugui ser viscuda.  
 
Nosaltres estem pels equipaments públics, estem pels processos de pacificació, també 
hem treballat amb Manso i ho hem fet amb aquelles forces polítiques que han 
col·laborat per poder fer el treball. També és veritat que quan un fa un informe i té 
temps limitat no pot especificar totes i cada una de les qüestions, però de moltes 
d’elles hi ha preguntes que seran contestades pels altres membres del Govern, que 
podran donar resposta a tot el que s’ha plantejat. Moltes gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor.  
 
Passaríem la paraula al Sr. Riera. Li queda un minut i mig.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
En aquest minut i mig vull dir tres coses molt ràpides, perquè abans m’he oblidat les 
felicitacions, que és una qüestió important. Felicitar l’Associació de Veïns per la Festa 
Major de l’Esquerra de l’Eixample i el 40 aniversari. I disculpar-me públicament per no 
haver assistit al sopar de festa major ja que una lesió muscular m’ho va impedir, tenia 
previst anar-hi i demano disculpes públicament.  
 



 

Felicitar, també, tota la comunitat educativa del CEIP Encants, que aquest any ha 
estrenat escola, i crec que és pertinent fer-los arribar la nostra felicitació.  
 
I per acabar, celebrar una novetat. El conseller Rodríguez ho ha esmentat com si fos 
de tota la vida, però jo celebro que CiU s’apunti a la línia d’aconseguir equipaments, 
perquè si jo faig balanç dels últims anys penso: biblioteques, zero; escoles bressol, 
zero; interiors d’illa, zero en els últims quatre anys; centres d’atenció primària, zero; 
espais de gent gran, zero. Benvinguts a la línia de consecució d’equipaments públics 
al districte de l’Eixample.  
 
Una qüestió que deia el senyor regidor. Estic d’acord que fa falta consens, projecte i 
diners per tirar endavant els equipaments. Hi va haver un moment en la història, crec 
que únic, perquè va ser excepcional. El 2010 teníem el projecte de la presó de la Zona 
Franca, teníem els diners aprovats en el pressupost del 2010 de la Generalitat de 
Catalunya, i hi havia el consens. I el canvi de govern i l’entrada del Govern del Sr. Mas 
i del conseller Gordó van aturar-ho tot adduint com a excusa la mentida que aquella 
presó era massa petita per a la població penitenciària que hi havia, cosa que després 
s’ha demostrat estadísticament que era fals. Ho deixo aquí.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Al conseller portaveu del PP, el Sr. Zayas, li queden cinquanta segons.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No voy a polemizar sobre el tema del top manta porque hablaremos después en una 
pregunta.  
 
Sobre Germanetes, me gustaría un pronunciamiento explícito porque creo que es un 
equipamiento suficientemente importante para buscar ahora ya cuál va a ser la línea 
de actuación de este regidor y de este Gobierno. 
 
De Transformadors hablaremos después.  
 
Simplemente modernizar un poco la palabra que ha utilizado CiU, yo no diría que es 
modernizado, yo diría que es un gobierno de postureo, y no lo digo por usted, 
afortunadamente.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara tindria la paraula la CUP. Els queda un minut i mig.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Parlaré del top manta. Es comentava de parlar amb comerciants, voldria apuntar que 
també s’hauria de parlar de persones. Mentre estem parlant de Barcelona ciutat 
d’acollida de refugiats, la gent que està venent al top manta no deixen de ser 
persones, que generalment les han passat canutes per arribar fins aquí, i en alguns 
casos, si surten més o menys a la tele, els fem cas.  
 
Dit això, en la intervenció del regidor m’he quedat sense resposta del tema de la 
contaminació i del tema del CAP Manso, que afecta el districte de l’Eixample i també 
diferents districtes. Serà una cosa de recorregut, que ja ve d’enrere, però caldrà veure 



 

amb l’entrada de l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut Català de Salut, i veurem com 
queda el Consorci Sanitari de Barcelona, el que es pot revertir i fer enrere d’aquest 
procés de desmantellament d’un equipament públic com el CAP de Manso.  
 
M’he deixat un tema abans, faltaria comentar per part nostra el tema del món educatiu. 
Abans es parlava dels PAD i els PAM, fa uns quants any s’aprovava fer un parell 
d’instituts. Un està en marxa en barracons, i cal veure com seguirà l’any vinent. L’altre, 
l’Angeleta Ferrer, nomenat en una zona verda amb un cartell que crec que encara es 
manté, no sabem si se l’espera o no, però és una promesa incomplerta d’anys enrere. 
I a l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni sabem que d’un temps ençà hi ha la 
demanda d’un equipament educatiu nou.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara tindria la paraula la representant de C’s, que li queden quatre minuts.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
No voy a consumir los cuatro minutos.  
 
Me parece bien todo lo que ha dicho el regidor acerca del tema del ruido y de los 
espacios verdes. Creo que la contaminación acústica es muy desagradable para los 
habitantes de una ciudad, es tremendamente desagradable, y la falta de espacios 
verdes también, creo que es muy importante recuperar los patios de manzana y crear 
más zonas verdes, puesto que Barcelona es una ciudad donde hay poquísima zona 
verde. Creo que es muy importante para la calidad de vida de las personas.  Aparte, 
por supuesto, de todos los equipamientos de los que han estado hablando. Celebro, 
también, que el representante de CiU ahora también apoye la creación de más 
equipamientos y todas esas cosas.  
 
Por el momento me parece bien lo que ha dicho y no voy a insistir más en el tema.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara té la paraula el Sr. Rodríguez, portaveu de CiU. Li queda un minut i mig.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Intentaré respondre algunes al·lusions que se m’han fet.  
 
Conseller Riera, és com bastant irònic que vostè em digui que no hem fet equipaments 
quan vostè avui presenta un prec preguntant per l’ampliació de l’escola bressol Els 
Tres Tombs, que la vam impulsar nosaltres.  
 
Consellera Jiménez de Parga, d’equipaments ens vam impulsar molts, el que passa és 
que en quatre anys no els vam poder acabar, els inaugurarem aquest mandat. I em 
sembla normal i satisfactori perquè les coses són així.  
 
Vostè parla d’interiors d’illa. Anaïs Napoleon no es un interior d’illa? O què és? És un 
minigolf? És un interior d’illa. Calabria 66 és un equipament de gestió comunitària que 
s’inaugurarà ben aviat, molt gran per cert, l’antiga seu de l’ONCE. El mercat del Ninot 



 

el vam posar en marxa nosaltres. El projecte de Germanetes el vam desenvolupar 
nosaltres i, si no es paralitza ara, podria entrar en servei aviat amb pisos per a gent 
gran, per a joves, amb una escola bressol, amb un casal de gent gran i amb un interior 
d’illa completament renovat. Els pisos del carrer Alí Bei també es poden desenvolupar 
en aquest mandat, precisament gràcies a una operació, la de BAMSA, a la qual tots 
vostès es van oposar.  
 
Nego la major, nosaltres vam treballar sempre per impulsar, a vegades amb fórmules 
molt imaginatives, els equipaments en aquest districte.  
 
I no voldria acabar sense fer alguna referència al regidor. Sé que el meu to pot haver 
semblat extremadament dur però vostè deia: «No busquin fotos perquè a mi no m’hi 
trobaran». Em queixo d’això, vostè ha de sortir a la foto, vostè ha de liderar l’Eixample, 
i vostè ha de prendre decisions que, ho sento, li pertoquen. Si ocupen un equipament 
municipal vostè té 72 hores per demanar que es desallotgi, i si ho fa no caldrà després 
obrir cap expedient ni demanar res més. Té 72 hores i si ho fa ja està. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
De fet, al regidor se li havia acabat el temps. Com que li han fet dues preguntes em 
demana un minut de temps, que li concedeixo.  
 
Per tant, té la paraula, regidor.  
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies.  
 
Contesto ràpidament.  
 
Pel que fa al tema del CAP Manso, hi ha una comissió de seguiment. L’Ajuntament ha 
obligat el Consoci que es presenti a aquesta comissió de seguiment per poder resoldre 
la situació de Manso, que compartim que no ha de propiciar la derivació cap a una 
entitat privada.  
 
Quant al top manta, també hi ha una comissió de treball amb els manters en l’àmbit de 
ciutat, és global. Estem fent aquest treball amb la perspectiva de trobar una solució 
més general.  
 
Quant al tema de Germanetes, no està aturat ni molt menys. Nosaltres portem una 
proposta que va molt en la línia del que s’havia plantejat. L’institut no té cap discussió. 
Nosaltres portarem una proposta i intentarem trobar aquest consens que ens permeti 
tirar endavant Germanetes. Aquest és el compromís.  
 
I quant a les fotos, jo cada matí vaig amb metro a la feina. Si vol, un dia quedem i 
també ens podem fer la foto, un selfie.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, regidor.  
 
Gràcies a tots els portaveus, han complert molt bé el temps. M’ho han facilitat molt. 
Moltes gràcies.  
 
Entraríem a la part decisòria. Començaríem el primer punt amb les propostes d’acord.  



 

 
La primera proposta d’acord la presentarà CiU, però la debatran conjuntament amb la 
del PP, ja que són molt iguals. Per tant, faran l’argumentari l’un i l’altre després.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia tots els grups proposants tenen cinc minuts, els 
poden fer servir en un o dos torns, com vostès vulguin. I els grups tenen dos minuts 
per fer l’explicació del vot.  
 
Per tant, Sr. Rodríguez, té la paraula.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Aquesta vegada sí que no crec que esgoti el temps que em pertoca perquè ja he parlat 
una mica del tema en la part de l’informe del regidor.  
 
La proposició que presentem fa referència a Transformadors. Nosaltres veiem amb 
molta preocupació el fet que un equipament municipal fos ocupat el mes de juliol, i un 
equipament que tenia un ús que estava definit l’han cedit sense consens. Nosaltres 
vam portar aquest projecte a les comissions de seguiment dels consells de barri, als 
consells de barri, a les comissions consultives, es va passar per plenari. Vam seguir 
tots els mecanismes que teníem al nostre abast per fer permeable el que era en aquell 
moment el nostre projecte, que era un projecte intergeneracional.  
 
Per què era intergeneracional? Això sempre m’agrada explicar-ho. Perquè a l’Eixample 
no anem sobrats d’espai, i el poc espai que tenim l’hem de repartir entre la gent que el 
necessita. Qui el necessita? Jo estic d’acord que el necessiten els joves, però també 
estem tots d’acord que el necessita la gent gran. Era un projecte que preveia un casal 
de gent gran, amb uns espais polivalents que podien utilitzar els joves i uns punts 
d’informació per als joves a la planta baixa, i una sala d’actes que podien utilitzar uns i 
altres.  
 
Per tant, nosaltres defensem aquell projecte i defensem el fet que l’Ajuntament no es 
deixi prendre la iniciativa, allò que dèiem, el lideratge, sobre quins han de ser els usos 
dels equipaments municipals. Si vostès ara entren al govern i consideren que 
Transformadors ha de ser una altra cosa, pot semblar bé o malament, però estan 
legitimats per fer aquest plantejament. El que no em sembla bé és que cedeixin la 
iniciativa de què ha de ser Transformadors a algú que per la patilla, i perdonin 
l’expressió, s’hi posa dins. Perquè aquell és un equipament que és per a tothom, i se 
n’apropien uns quants, privats, per cert.  
 
No m’allargo més perquè crec que la nostra posició queda clara en aquest punt.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara passaríem la paraula al Sr. Zayas.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
El sentido de nuestra iniciativa de la proposición es parecido al que ha dicho mi 
compañero. Hemos escuchado numerosas declaraciones, hoy mismo en este Pleno, 
sobre la falta de equipamientos en el distrito del Eixample. Y singularmente en la Dreta 
y Fort Pienc.  
 



 

Transformadors, que es la antigua sede del Consell de la Joventut, era un 
equipamiento destinado a un modelo de gestión integradora, mixto entre casal de gent 
gran y punto de información juvenil. Ahora parece que todo esto ha cambiado. 
Insistimos en lo que ha dicho CiU, es decir, ahora parece ser que alguien que ha 
ocupado este equipamiento, que hace bueno aquello de decir «esto es mío con el 
dinero de todos», porque efectivamente esto es de todos, es de la ciudad y es del 
distrito… Ahora parece ser que va a haber un cambio. Yo lo que tenía entendido y lo 
que habíamos visto en la anterior legislatura es que había un cierto consenso sobre 
eso. ¿Que puede haber alguna voz divergente? Seguro que la habrá, siempre la va a 
haber. Regidor, creo que no es un motivo de peso porque en cualquier actuación que 
desde esa Regidoría se adopte va a haber una voz discrepante en un sentido o en 
otro, no es un criterio, con todos mis respetos, para gobernar, porque siempre lo va a 
haber. Creo que es obvio.  
 
Lo que pido es que haya un pronunciamiento claro, decir si se quiere el casal de gent 
gran, no se quiere, qué se va a hacer. Es un equipamiento importante, no es una 
cuestión menor para decir «bueno, esto ya lo dejaremos al PAD», el Gobierno tendrá 
alguna idea sobre esto. Es a lo que nos referíamos. Y también se ha dicho antes de 
pasada, no entendemos ese postureo, y lo que voy a decir ahora es un ejemplo. 
Legalmente existen mecanismos para, en las horas siguientes a una ocupación, 
proceder a la desocupación. Estamos en lo de siempre, son ocupas, en fin, vamos a 
ser condescendientes, buenistas, y vamos a dejar que pase el tiempo para entrar en 
una tramitación administrativa, burocrática, lenta, cuando teníamos mecanismos para 
hacerlo efectivo en el mismo momento de la ocupación. Lo siento, eso es postureo.  
 
Simplemente, el sentido es este. Nosotros pedimos que se respeten los acuerdos y 
pedimos que se haga una calendarización de cuándo va a haber este casal de gent 
gran y el punt d’informació juvenil. Esto es lo que pretendíamos con nuestra 
proposición.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
Hi havia dues paraules demanades. El Sr. Àlex Broc i la Sra. Rosa Aragonès. Primer 
intervindrà, entenc, el Sr. Àlex Broc.  
 
Tenen dos minuts.  
 
Sr. Àlex Broc (Associació de Veïns per un Eixample Sostenible) 
 
Senyor regidor, parlo en nom de l’Associació de Veïns per un Eixample Sostenible. 
Vostè ha parlat de tres elements: projecte, pressupost i consens. Ha dit que no hi 
havia consens o que el consens s’havia de buscar, i jo com a associació de veïns i 
com a representant de 250 signatures que en menys d’una setmana hem aconseguit li 
ofereixo el consens, perquè això que llegeixo jo és el que pensen els veïns de la zona 
afectada per Transformadors.  
 
Com que el text és més llarg que el temps que se m’ha donat, prescindiré de la 
primera part, perquè el text serà repartit entre els portaveus dels diversos partits 
polítics, i em limitaré només a una descripció de fets i a una petició.  
 
Diu així: Quan el dia 16 de juliol el forrellat d’accés de l’edifici havia estat canviat i 
l’espai de Transformadors havia estat ocupat per unes persones alienes al barri i a 
totes les anteriors activitats i reivindicacions veïnals que fins ara havíem defensat i 



 

acollit les associacions de veïns instal·lades en el teixit urbà d’aquesta part de la ciutat, 
associacions que havien seguit i canalitzat les seves activitats en les estructures de 
participació activa i veïnal legalment establertes pel mateix Ajuntament.  
 
Dos. Que a la capçalera de l’edifici de Transformadors, allà on abans deia 
«Ajuntament de Barcelona», l’enunciat d’identificació i propietat de l’edifici ha estat 
tatxat i canviat i ara diu «Okupes de Barcelona». Que en els cartells penjats a la paret 
de l’edifici els esmentats ocupes de l’espai públic i municipal previst per a futurs 
equipaments per als veïns de la zona, molt especialment la gent gran, afirmen i 
confirmen que el col·lectiu anarquista que ara l’ocupa ho fa al marge del permís de cap 
institució i al marge de les institucions i els partits polítics, que hem de recordar que 
són els representants dels drets i interessos de tots els veïns i ciutadans.  
 
Davant d’aquesta agressió i violència urbana injustificable als interessos veïnals i de 
les persones que sempre han cregut en el diàleg democràtic, la participació ciutadana, 
el bé comú, i compartit entre els veïns de totes les edats, orígens i condicions... 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Broc, ha d’anar acabant, si us plau. Tan aviat com pugui.  
 
Sr. Àlex Broc (Associació de Veïns per un Eixample Sostenible) 
 
... i que ho seguim creient, etcètera.  
 
Demanem quines mesures efectives i legals ha emprès el Govern de la ciutat, és a dir, 
l’Ajuntament, per recuperar un espai de la seva propietat per tal de revertir aquesta 
situació estranya i il·legal en qualsevol règim i mandat democràtic, i tornar l’ús de 
Transformadors al que estava inicialment previst. Quina forma legal i quin calendari 
d’execució té l’equip de Govern de la ciutat per tal d’aconseguir la recuperació i l’ús de 
la titularitat i la propietat de l’edifici de Transformadors, que ha perdut i vergonyantment 
no controla, perquè el just mandat i obligació de treballar per l’interès de tots els veïns 
retorni l’ús i els equipaments previstos per a aquesta zona del districte de l’Eixample.  
 
Salto. Els veïns que creiem en l’ètica i la moral social i col·lectiva, no només esperem 
respostes clares sinó solucions efectives perquè l’ús de Transformadors retorni a l’ús 
col·lectiu dels equipaments socials i comunitaris del barri que estaven previstos i 
acordats en aquesta mateixa sala, i no a usos com els actuals, que contravenen les 
normatives municipals fixades pel mateix Ajuntament pel que fa a sanitat, restauració, 
sonoritat i ús de la via pública per part d’aquelles persones que s’autoatorguen una 
representativitat veïnal que no tenen, ningú mai els l’ha concedit, ni tampoc mai ningú 
els l’ha atorgat ni els la reconeix. L’ocupació de Transformadors ha esdevingut un 
problema greu i les conseqüències de futur encara poden ser encara molt més greus. 
Transformadors és un edifici que limita amb una comunitat de veïns i amb una escola 
bressol, Mireia, qualsevol intervenció arquitectònica no controlada pot tenir 
conseqüències greus per a la seguretat física de les persones grans i els infants dels 
edificis veïns.  
 
Em salto el final però el poden imaginar. Moltes gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Broc.  
 
Aquesta presidència ha sigut molt benèvola, ha parlat gairebé quatre minuts. 



 

 
La Sra. Rosa Aragonès, si us plau.  
 
Sra. Rosa Aragonès 
 
Jo sóc veïna, la meva finca és Ausiàs March 58, paret amb paret amb Transformadors, 
Ausiàs March 60.  
 
Com que el regidor ja ha explicat que han iniciat un procediment administratiu no 
entraré en aquesta qüestió. Només vull dir quina és la realitat que estem vivint.  
 
Tots els dormitoris donen a la paret de Transformadors. És un espai on s’ha muntat un 
bar, estan prenent droga fora, estan bevent alcohol, estan fent festes. Ara mateix estan 
fent una festa. La meva filla de nou anys no pot fer els deures perquè ells estan fent 
una festa amb la música a tota pastilla. Estem parlant d’una gent que té dues 
furgonetes Mercedes últim model, una negra i una platejada, tenim fotos, reportatge 
fotogràfic, que carreguen material i instruments musicals d’alt standing.  
 
Jo només vull dir que a la meva comunitat som moltes famílies però cinc tenim 
criatures més petites de nou anys. S’està perjudicant la nostra salut, el nostre 
benestar, la nostra tranquil·litat. Hauran d’escollir a qui volen fer fora, a ells o a 
nosaltres. S’havia dit que farien un centre cívic per a tota la gent del barri, jo tinc fills, 
tenim criatures però també tenim avis i no hi ha res per a la gent gran. La gent jove té, 
a cinc minuts caminant, el Convent de Sant Agustí al carrer Comerç i el Palau Alòs, 
que és cinc vegades l’espai de Transformadors, a un carrer que surt de l’Arc de Triomf, 
ara no recordo el nom.  
 
A més, aquestes persones han entrat bigues de ferro i estan fent obres. Si hi ha un 
accident, hi ha les persones que vivim a la comunitat, els nens de l’escola Mireia, que 
estan a la porta cada dia totes les hores, si hi ha un accident, una mort o lesions greus, 
hi haurà un responsable penal i serà la persona que no ha pres la decisió que havia de 
prendre. Es va avisar de l’ocupació, vaig ser jo en persona, abans que encenguessin 
el llum vaig avisar de l’ocupació i no es va fer res. Si hi ha un accident serà una 
desgràcia per a la persona a qui li passi però hi haurà responsabilitats penals per a la 
persona que no ha pres la decisió podent prendre la decisió. Moltes gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Aragonès.  
 
Ara passaríem a l’explicació de vot dels grups municipals.  
 
En primer lloc, té la paraula el portaveu del PSC, el Sr. Riera. Té dos minuts.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
En referència a aquestes dues proposicions, són tan similars que farem el mateix vot. 
Des del Grup del PSC practicarem una abstenció. Una abstenció bàsicament per dues 
raons. Perquè estem clarament a favor d’instar el Govern municipal a la desocupació 
de l’edifici municipal de Transformadors i, en canvi, no estem d’acord amb la segona 
part, que és tirar endavant l’execució dels equipaments tal com estan previstos a dia 
d’avui. Creiem que són uns equipaments que no es van fer amb suficient diàleg i 
sense suficient consens.  



 

 
Voldríem aprofitar per demanar una cosa al senyor regidor, que és que a l’hora de 
definir els usos de Transformadors, jo aniria primer a abordar la major. La gran 
necessitat i primera necessitat que té el barri de Fort Pienc avui en matèria 
d’equipaments és la construcció d’un centre d’atenció primària. Jo no dic que no a fer-
hi un equipament juvenil, no dic que no, però dic que abordem primer la major amb 
totes les peces urbanístiques que tinguem damunt la taula, resolguem la qüestió de 
planificar i projectar un centre d’atenció primària al barri de Fort Pienc i, a continuació, 
a la peça que correspongui, i si correspon Transformadors, a Transformadors, fem-hi 
un equipament jove.  
 
Per acabar, quant a la qüestió dels equipaments que apuntava el Sr. Rodríguez. Ell ha 
parlat abans de dues escoles bressol, que per cert són les que nosaltres vam forçar a 
incloure dins el pressupost municipal del 2015, i avui n’hem tramitat un prec. Ha parlat 
de Calàbria 66, que va ser un projecte acordat entre ERC i el PSC, i ha parlat de 
solucions imaginatives. Efectivament, han practicat solucions imaginatives perquè el 
pla funcional de l’equipament de Lola Anglada era realment imaginatiu, i el pla 
funcional de Transformadors també era molt imaginatiu.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el Grup de la CUP.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
A nosaltres ens sorprèn una mica aquesta voluntat de CiU, i en aquest cas també del 
PP, de voler recuperar Transformadors com un espai de gestió municipal quan, durant 
el temps que CiU va a estar al Govern, l’espai va estar tancat i no va poder esdevenir 
un equipament al servei dels veïns i veïnes del Fort Pienc, com reclama la seva 
proposició. Em sembla, si  més no, sorprenent.  
 
D’altra banda, entenem que quan hi ha espais que haurien de ser equipaments per al 
barri, que estan tancats durant com a mínim set anys, la gent faci ús de l’ocupació per 
recuperar-los i per alliberar-los.  
 
En tot cas, el que sí que pensem és que el projecte de Transformadors demana un 
plantejament integral sobre com ha d’esdevenir un espai que estigui al servei de les 
necessitats dels veïns i de les veïnes del Fort Pienc. Un plantejament potser una mica 
diferent del que s’havia plantejat quan ho havia fet CiU. Segurament les joves 
necessitem alguna cosa més que punts d’informació i espais polivalents. Segurament 
la gent gran també té les seves necessitats. I aquest plantejament seria interessant 
que sotmetés les seves decisions al teixit veïnal del Fort Pienc, que en aquest cas és 
l’Associació de Veïns del Fort Pienc, però també ho és la Coordinadora d’Entitats o la 
Plataforma Exigim Espais.  
 
En tot cas, nosaltres com a CUP Capgirem Barcelona no donarem suport a cap 
desallotjament d’un espai alliberat, i per això el nostre vot serà en contra.  
 
Un ciutadà: 
 
I els veïns que? no li preocupen els veïns? 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Puc respondre, per al·lusions?  



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queden trenta segons, sí, pot respondre.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Sí, en som conscients i per això creiem que el plantejament que s’ha de fer ha de tenir 
en compte totes les entitats que estan organitzades, com l’Associació de Veïns i altres. 
Estem d’acord que se’ls ha de donar veu. Ho podem comentar després.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No facin més diàleg, si us plau.  
 
Ara té la paraula la consellera de C’s.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Nuestro grupo sí que dará apoyo a esta propuesta porque nos parece inaceptable que 
un edificio esté ocupado por personas que trastornan el descanso y la paz de los 
vecinos, y que están allí ocupando un espacio de forma ilegal, un espacio que es 
público. Creemos que hay que dar salida a esto de alguna manera, y por supuesto 
desalojar el edificio.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula el representant d’ERC.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Nosaltres fem una anàlisi semblant a la que fa el PSC. Per una banda, estem d’acord 
a recuperar l’equipament, perquè no pot ser que es privatitzi, com diu el conseller 
Rodríguez. Però, per altra banda, sí que és veritat que nosaltres portàvem al 
programa, i hi havíem insistit sempre, que fos com era abans, un equipament juvenil i, 
per tant, reivindiquem que els usos que s’hi facin siguin per a equipaments juvenils. 
Per tant, ens abstindrem.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara el Grup Municipal de BeC, si us plau.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Cedeixo la paraula al responsable per Cartipàs, Jordi Matas.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Hola, bona nit a tothom.   
 
Entenc que estem discutint sobre dues proposicions diferents i, per tant, que es 
votaran per separat.  



 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Són dos textos diferents.  
 
Podríem estar d’acord amb el text de la proposta de CiU, en pràcticament tot. En la 
defensa que has fet especifica que els projectes aprovats són els que ho estaven 
prèviament. Aquí no entro en el que han aportat els veïns, que òbviament s’ha de tenir 
en compte. Però el Govern del districte defensa la titularitat i l’ús de Transformadors 
com a equipament municipal. Això era una part del que s’instava per part del Consell 
de Districte. I per altra banda, que s’executaran els projectes aprovats a través d’un 
procés de consulta i anàlisi participativa conjuntament amb la xarxa d’entitats i veïnat, 
òbviament, per definir els usos d’aquest futur equipament.  
 
Entenem que un punt d’informació juvenil no és un espai per a joves, és un punt 
d’informació juvenil però crec que no té el consens dels joves de Fort Pienc, a qui va 
dirigit. I per altra banda, Transformadors sempre havia estat un espai per a joves, un 
equipament dedicat a temes de joventut i, per tant, s’havien de mantenir aquest tipus 
d’usos.  
 
Pel que fa al que heu introduït els veïns, sapigueu que ja s’ha fet un requeriment de 
recuperació d’ofici, com ha dit el regidor en el seu informe, i això està en marxa.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El seu posicionament, conseller?  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició. El que sí que podem fer és oferir a 
tots els veïns i veïnes que heu vingut aquí a expressar totes aquestes problemàtiques 
una trobada per tractar el tema, veure com ho encarem, i posar un calendari sobre la 
taula per decidir tot això.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hi ha hagut intervencions que, per exemple, han dit «nosaltres no estem a favor de 
votar una proposició que el que planteja és desocupar un local». Jo voldria que els 
portaveus diguin si han votat les dues proposicions o només la primera.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Les dues, ens referim a les dues.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Tots heu votat les dues.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 



 

Sí, tant la de CiU com la del PP.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Jo també.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per tant, el resultat seria que queden desestimades les proposicions presentades pels 
grups de CiU i del PP.  
 
Perdó, he avisat al principi que avui no ho faria bé.  
 
Efectivament, hi ha hagut deu vots favorables, una abstenció i la resta en contra.  
Doncs queden aprovades.  
 
Té la paraula el conseller, el Sr. Rodríguez. Tres minuts i mig.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
No els gastaré pas. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdoneu (es repeteix resum votació) hi ha hagut dotze vots a favor, set en contra i 
quatre abstencions. Per tant, queden aprovades.  
 
Té la paraula el Sr. Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
No gastaré els tres minuts, però m’agradaria fer algunes consideracions a les 
intervencions de la resta de consellers.  
 
Primer, agrair als grups que han donat suport a la nostra proposició. Agrair als 
ciutadans que han pres la paraula. Jo sempre ho faig quan tinc ocasió, sempre dic que 
hem de passar de ser veïns a ser ciutadans cívicament actius i, per tant, està bé que la 
gent intervingui, encara que s’excedeixin una mica en el temps i, per tant, és d’agrair.  
 
Respecte a les intervencions dels altres grups. Pel que fa a la CUP, considera 
sorprenent que en set anys no es posés en marxa l’equipament de Transformadors. 
Nosaltres, d’aquests set anys només ens en podem fer responsables dels últims 
quatre, que van ser el que vam governar. És veritat, segons com costa d’entendre, 
però també és cert que no és gens fàcil tirar endavant tot un projecte d’aquesta mena, 
i nosaltres estàvem contents d’acabar el mandat havent deixat les coses molt ben 
endreçades per simplement executar un equipament que feia falta. Però és clar que no 
és una visió compartida per la resta de grups.  
 
El grup de govern diu que està d’acord a mantenir la titularitat i l’ús municipal del 
districte pel que fa a l’equipament de Transformadors i que ho defensen. Jo em 
pregunto com ho defensen si van deixar passar les 72 hores que tenien per desallotjar 
sense haver de fer res més. Sincerament, costa d’entendre on queda la defensa 
d’aquesta titularitat quan no s’actua amb celeritat, quan els veïns van avisar des d’un 
primer moment, com han dit.  



 

 
I pel que fa al portaveu del PSC, el Sr. Riera, m’ha semblat que no trobava gaire bé 
que fóssim imaginatius en el plantejament de com tirar endavant equipaments. Jo em 
pensava que vostè era dels que defensaven allò de la imaginació al poder, però veig 
que una vegada més m’equivocava.  
 
Més enllà d’això, en el temps que em queda m’agradaria fer una reflexió al marge 
d’aquesta proposició i d’aquest debat que hem tingut aquí. És sobre el que realment 
estem fent aquí en aquest Plenari. I és una interpel·lació directa al Govern, que potser 
ara no em pot contestar però penso que està bé que es tingui com a reflexió. I la 
consellera presidenta la feia en mandats anteriors i em semblava molt encertada. Què 
passa amb les proposicions que el Govern perdi en aquest Consell Plenari del Districte 
de l’Eixample? Es pensen complir o no es pensen complir? Entenc que s’han de 
complir igual, nosaltres ho vam intentar i periòdicament anàvem presentant seguiment 
dels precs i de les proposicions. Vostès presentaven el seguiment però nosaltres 
havíem presentat compliments de PAD i d’acords concrets presos per plenari. A mi 
m’agradaria pensar que això continuarà així, i que si avui aquí s’ha guanyat una 
proposició en el sentit del que expressa la nostra o del que pot expressar la del PP, 
vull entendre que tot aquest discurs que fan que ens creiem els òrgans de participació i 
que ens creiem la participació ciutadana, i ens ho creiem perquè ens ho creiem, no ho 
poso en dubte, si ens ho creiem fem-ho, que sigui així. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Tindria la paraula el Sr. Zayas. Té dos minuts i mig.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
En primer lloc, agrair el vot favorable dels grups que han donat suport a la nostra 
iniciativa.  
 
Després, solidaritzar-me amb la Sra. Navarro, que diu que conviu paret amb paret amb 
la casa d’ocupes. Jo he conviscut sis anys paret amb paret amb una casa d’ocupes i 
sé perfectament què és això. Per tant, tot el meu suport.  
 
El PP és un partit previsible, PP, ho va defensar la legislatura passada, i va dir que 
pensàvem... Segur que hi ha altres iniciatives que serien immillorables per a 
l’Eixample, però vam pensar que la millor iniciativa per a la Dreta de l’Eixample i Fort 
Pienc era un casal de gent gran. Ho vam defensar, ho vam portar al programa i ara ho 
continuem defensant perquè pensem que és la millor opció. I si s’ha de valorar buscar 
altres opcions perquè el punt de trobada juvenil no és suficient, s’hauran de valorar 
altres opcions.   
 
Per acabar, respecte al tema de la CUP. Què és això d’espai alliberat? Espai pispat a 
l’Ajuntament de Barcelona, a tots nosaltres. Què és espai alliberat? Amb els diners de 
tots és fàcil viure així, és molt fàcil, facilíssim. És espai pispat a l’Ajuntament de 
Barcelona. Només era això.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
 



 

Gràcies.  
 
Doncs ara passaríem a la propera proposta d’acord, que la presenta el Grup d’ERC.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC ens vam assabentar que aquest any hi hauria un superàvit molt important a 
l’Ajuntament de Barcelona, que estava calculat entre els 120 milions d’euros. El mateix 
Govern va plantejar gastar-se’n 96, nosaltres creiem que podrien ser més, inclús. 
Molts grups vam criticar CiU perquè no es gastava els 22 milions que tenien el mandat 
passat per gastar, i ara més o menys sembla que en quedaran 22, o una mica més. I 
volem plantejar que aquesta diners s’han de repartir, en lloc d’anar als bancs, entre 
cometes, han d’anar als equipaments que es comentaven en l’informe.  
 
Per això plantegem la següent proposició: Atès que en el present exercici 
pressupostari el Govern municipal estima un resultat de superàvit. Atès que el Govern 
municipal ha anunciat una modificació de pressupost del 2015 per tal de poder 
executar nous projectes abans de finalitzar l’any. Ateses les necessitats d’inversió en 
els deu districtes de la ciutat i la demanda reiterada que han fet els seus veïns i 
veïnes, com podria ser en els casos de Germanetes, el projecte de la Model, el 
cobriment de les pistes del Roser o el projecte de Transformadors. Ateses les millores 
socials que suposarien les següents propostes d’inversió.  
 
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 
orgànic municipal formulem la següent proposició.  
 
Instar el Govern del districte a destinar part del superàvit resultant de I’exercici 
pressupostari actual a actuacions d’inversió i millores als barris del districte. Que el 
Govern es comprometi a concretar en el termini d’un mes a quines propostes 
d’inversió destinarà l’esmentat superàvit resultant. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Li queden tres minuts i mig.  
 
Ara passaríem la paraula a un ciutadà que ha demanat intervenir en aquest punt. El 
Sr. Jordi Blanch Fàbregas.  
 
Té dos minuts.  
 
Sr. Jordi Blanch Fàbregas (APAM) 
 
Bona nit.  
 
Jo parlo en representació d’una associació d’autistes, APAM, per crear un centre a la 
Model. La meva pregunta és, perquè es pugui activar el tema de la Model, que 
actualment està mort, quina previsió hi ha que es comenci a fer la nova presó de la 
Zona Franca, de preventius, i si es pot dedicar una part d’aquest superàvit de 
l’Ajuntament, dels 94 o 120 milions, a realitzar això o és competència de la Generalitat 
i qui ha de posar els diners per fer la presó és la Generalitat. Nosaltres, com a veïns i 
pares d’autistes, estem molt interessats en què el tema de la Model es desencalli i la 
Zona Franca pugui albergar la presó.  



 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara tindria la paraula, per fer l’explicació del vot, el Sr. Riera en nom del PSC.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, senyora presidenta.  
 
El Grup del PSC votarà favorablement la proposició d’ERC. Ara, sí que m’agradaria fer 
un petit apunt. La proposició diu que el Govern es comprometi a concretar en un 
termini, i a mi m’agradaria que aquest compromís fos col·lectiu de tots els grups. Crec 
que ara, en els propers dies i setmanes, haurà de començar un procés de diàleg, 
també en el marc de la Casa Gran, per concretar precisament aquestes propostes 
d’inversió. I aquesta ja és una de les grans proves de la capacitat negociadora de tots 
plegats, de tots els grups, que siguem capaços d’arribar a un bon acord per executar 
aquests milions de superàvit pressupostari previstos. Res més. Gràcies. Hi votarem a 
favor.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara tindria la paraula el Sr. Zayas.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
A la proposta original que havia presentat ERC jo tenia a l’inici una anotació que era 
que la seva proposta és allò més semblant a una carta dels Reis Mags, perquè era un 
desideràtum, una llarga llista de propostes per destinar el superàvit. Ara no ho puc dir, 
perquè ho han canviat i han transaccionat aquesta proposició, però ja els avanço que 
m’abstindré perquè hi ha una sèrie de qüestions que no les veiem clares.  
 
El superàvit de l’Ajuntament són 96 milions d’euros, aquests 96 milions d’euros s’han 
de fer servir abans del 31 de desembre del 2015. Si ho hem de concretar en el termini 
d’un mes, el novembre, i després començar els projectes tècnics corresponents, a mi 
no em surten les dates, francament. Entenc la bona intenció de la proposició i per això 
fem una abstenció, però no la veiem clara en aquest sentit. A més, hem sentit a la 
premsa que ja hi ha un document que parla d’on aniran destinats aquests 96 milions. 
Per tant, penso que això ja s’està parlant en altres instàncies i pensem que aquesta 
situació no ens permet votar a favor de la resolució.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Tindria la paraula la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 



 

Nosaltres, des de la CUP Capgirem Barcelona farem un vot a favor i una abstenció. 
Procuraré ser ràpid.  
 
Entenem que tal com ha quedat redactat és una cosa que si s’ha de repartir entre els 
deu districtes segur que una part anirà al districte de l’Eixample, per tant, no té molt 
més sentit. I una altra cosa és amb quin criteri decidim quines són les prioritats. Això 
no ha d’entrar via una proposició, és un debat més gran en l’àmbit de ciutat. No deixa 
de ser curiós que a vegades ens podem plantejar que part del superàvit es destini a 
coses en què en el seu moment no s’han volgut gastar aquests diners durant aquests 
temps, perquè ja estaven pressupostades. Com que entenem que és un debat més 
llarg i profund, fem una declaració d’intencions i de confiança a favor, i l’altre ens el 
reservem.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdó, què fan? S’abstenen o voten a favor? Un i un.  
 
Ara tindria la paraula la Sra. Jiménez de Parga, en representació de C’s.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Nosotros vamos a apoyar la propuesta de ERC. Nos parece bien.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Tindria la paraula el Grup Municipal de BC.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En aquest cas, seguint el comentari del conseller del PP, cal fer una mica de 
pedagogia. El Govern anterior no s’anava a gastar aquests diners, i una de les 
aportacions d’aquest Govern ha sigut que aquests diners ens els hem de gastar 
perquè hi ha moltes necessitats en aquest municipi i això ja és una aportació clara.  
 
L’altra cosa que deia és que això ens ho hem de gastar abans del 21 de desembre i, 
per tant, tot el que vagi més enllà no. Ens ho hem de gastar en coses que puguem 
executar amb facturació i, per tant, inversions abans del 21 de desembre. En aquest 
sentit, amb un ànim de col·laboració, de consens i d’arribar a bon port, vam fer una 
transaccional amb el Grup d’ERC perquè vam extreure aquesta carta als Reis que no 
era possible però, en canvi, estem oberts que si podem arribar a algun acord en 
propostes d’inversions aquest proper mes estem disposats a treballar en aquest sentit.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El seu vot és favorable?  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Vot favorable.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el representant de CiU, el Sr. Rodríguez.  



 

Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Deixo clar d’entrada que nosaltres votarem favorablement la proposició presentada per 
ERC, malgrat que coincidim en alguns temes i en algunes coses que s’han dit aquí. 
Però ho valorem positivament. Sempre creiem que és bo que tots ens comprometem, 
com deia el conseller Riera, a tenir les coses molt clares respecte a què volem fer i cap 
a on volem anar.  
 
Jo aquí hauria acabat la meva intervenció si no hagués sentit abans la del conseller 
Magrinyà. Vostè no sap què anàvem a fer nosaltres, si ens els anàvem a gastar o no. 
De fet, si vostès se’ls poden gastar ara, d’acord amb els papers que circulen, com deia 
el conseller del PP, és perquè hi havia tota una feina prèvia feta pensant en què es 
podien gastar uns diners en cas que hi hagués superàvit. I si vostès d’aquí a final 
d’any poden, com sembla que serà, comprar un local a l’Esquerra de l’Eixample per a 
un casal de gent gran és perquè el Govern anterior havia fet una feina prèvia de 
buscar locals a l’Esquerra de l’Eixample per fer un casal de gent gran, mirar quant 
valien, mirar quina possible disponibilitat tindríem en cas que hi hagués superàvit. I, 
efectivament, si arribava el cas que a dos mesos d’acabar l’any hi havia els diners per 
fer-ho, el poguessin comprar, nosaltres o vostès. I és igual, perquè al final és un 
benefici per a l’Eixample, però li demanaria si us plau que no digui què anàvem a fer o 
què deixàvem de fer perquè simplement això només ho podem saber nosaltres. 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula, si vol utilitzar el temps que li queda.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Els fets parlen. Jo el que sí que faig és una reflexió. Davant la crisi profunda que 
pateixen molts habitants d’aquest districte i de molts altres de la ciutat, hi ha hagut una 
política de vegades una mica freda per no atendre urgentment moltes de les 
necessitats, com les que ha fet el Govern amb beques menjador... 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdoni, Sr. Magrinyà, vostè no tenia la paraula.  
 
Li cedia la paraula al conseller... 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Perdó.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller portaveu d’ERC.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Només apuntar això, que ho hem transaccionat, efectivament. Crec que hi ha molts 
temes pendents que requereixen diners. Venim d’una crisi i sempre comentem que no 
hi ha prou diners per fer això o allò. I és veritat que tenim poc temps, però tot allò que 



 

puguem buscar i ens espavilem entre tots, com hem dit alguns, a col·laborar i trobar 
solucions per poder fer coses que normalment no podem fer crec que val la pena.  
 
A partir d’aquí, gràcies als que ens heu votat a favor, i res més.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Quedaria aprovada la proposta d’acord presentada per ERC amb cap vot en contra, 
tres abstencions i vint vots a favor.  
 
Ara passaríem a la propera proposta d’acord presentada per la CUP.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
És una proposició que vol marcar el funcionament d’aquests quatre anys que tenim per 
davant, en paral·lel al que pugui passar amb el PAD. Bàsicament neix, sobretot, a 
través de treballs al voltant del futur del mercat de Sant Antoni, la ronda, com quedaria, 
però és una proposta que va més enllà per agafar una certa dinàmica o una actitud del 
Districte, que diu:  
 
Que les decisions que afecten el barri i la vida quotidiana del veïnat, ja siguin en 
matèria de planificació urbanística, equipaments públics, polítiques socials, usos dels 
espais, etcètera, siguin preses a través de processos participatius que garanteixin les 
condicions necessàries per a la participació, no només de les entitats i organitzacions 
implicades, sinó del major nombre de veïns possible, i que les decisions preses en 
aquests espais participatius siguin vinculants, que no vinculats, en l’acció política del 
govern. 
 
Era la primera vegada que presentàvem mocions, vam haver de córrer perquè 
s’acabava el termini el dimarts al migdia i ens en vam assabentar el dilluns. La 
podríem haver redactat una mica millor, però aquesta és la proposta que presentem 
ara.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Bujons.  
 
Ara passaríem la paraula al primer grup per fer l’explicació del vot, que és el PSC.  
 
Té la paraula el Sr. Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Des del Grup del PSC practicarem una abstenció en aquesta proposició, bàsicament 
per incompleta. Al nostre entendre, les qüestions de participació ja fa molts anys que 
en aquest Districte i en aquest Ajuntament... Des de l’eslògan «Entra amb nosaltres als 
ajuntaments», de l’any 1977, m’atreviria a dir que tots els governs, i de tots els colors, 
han impulsat diferents mètodes i processos de participació. Jo dono per fet que el nou 
Govern actual no trencarà aquesta tradició d’obrir vies de diàleg, segurament amb el 
seu estil i amb les seves particularitats pròpies. Però en ple segle XXI quan parles de 
participació s’hi han d’afegir tres elements clau, que hi haurien de ser, i això és el que 
justifica la nostra abstenció.  
 
En primer lloc, l’aprofundiment democràtic. No es pot parlar de participació sense 
assegurar un aprofundiment democràtic i unes garanties democràtiques. En segon 



 

lloc, la transparència. Creiem que la participació ha d’estar vinculada a la 
transparència, a la fluïdesa de la informació, a la fluïdesa de les propostes i que tota la 
proposta i tot el diàleg arribin al màxim de persones. I en darrer lloc, l’interès general. 
L’interès general que és donar veu o que estiguin representants aquells que no tenen 
veu. L’interès general ve representant per les institucions, i les institucions aquí tenen 
un paper fonamental.  
 
De manera que per a nosaltres parlar de participació és parlar de quatre coses. Potser 
sí que era la primera vegada, com comentava el conseller Bujons, i és per això que 
nosaltres farem una abstenció a aquesta proposició. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riera.  
 
Té la paraula ara el Sr. Muñoz, del Grup del PP.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta.  
 
En primer lugar, mi parlamento irá un poco en la línea del conseller Riera. Decirles, en 
primer lugar, que estamos a favor de que los vecinos puedan expresar sus 
preferencias en los temas que les afectan, como hemos manifestado en esta sala 
apoyando alguna proposición presentada con anterioridad por otro grupo y haciendo 
énfasis sobre todo en estos temas.  
 
Dicho esto, en este texto en concreto apreciamos una falta de concreción en ciertos 
conceptos que se discuten en él, como ha dicho el mismo conseller, lo que nos induce 
a pensar que su puesta en práctica tal y como se describe en el texto podría conllevar, 
por un lado, unos costes inasumibles para el Govern del districte, y por otro lado, llevar 
al distrito a una parálisis, con unas consecuencias que podrían ser nefastas. Por esto, 
en principio nuestro voto, tal como está redactado, no podemos abstenernos sino que 
votaremos en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
I ara té la paraula el Grup Municipal de C’s.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Nosotros también vamos a votar en contra de esta propuesta. Parece, ciertamente, 
muy vaga. Las decisiones que afectan a los ciudadanos ya tienen sus cauces para 
expresarse, a través de los representantes electos. Vivimos en una democracia 
representativa y no entendemos a qué se refieren, como no concreten un poco más.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El seu vot és contrari?  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Sí.  



 

 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara té la paraula el portaveu d’ERC.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Nosaltres hi votarem a favor, tot i que és correcte apuntar que és una cosa difícil. No 
és fàcil que totes les decisions que es duguin a terme en el districte siguin preses per 
tothom, i hem de ser operatius, però no ens posarem en contra de la proposició. 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara té la paraula el Grup de BC.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Cedeixo la paraula a la representant del Cartipàs.  
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies per haver aclarit el tema de vinculats, perquè per a nosaltres és fonamental i 
és un tema que portem en l’ADN de BC, i un eix prioritari, el de la participació 
ciutadana. Nosaltres compartim el que ha expressat el conseller Bujons, i pensem que 
una de les coses que ha de diferenciar altres processos participatius és el tema que 
siguin vinculants.  
 
Nosaltres pensem que la transparència i la participació s’han de fer amb els veïns, en 
els processos que s’engeguin, i en aquests moments ja hem posat sobre la taula, com 
ha dit abans el regidor, el tema del PAM i del PAD, que s’inicien properament. Però 
també com a eix prioritari iniciarem abans que s’acabi aquest any 2015 el procés 
participatiu de Transformadors. Volem treballar amb les entitats que estan al barri, 
volem treballar amb l’Associació de Veïns, volem treballar amb tots aquells que tenen 
coses a dir, i volem treballar per fer una màxima participació. Per tant, el nostre grup 
votarà favorablement aquesta proposició.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez.  
 
Ara passaríem la paraula a CiU.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició, malgrat que també compartim algunes 
consideracions que han fet altres grups referents a la manca de concreció. Però en 
conjunt la música que sona ens agrada. Nosaltres, malgrat que algunes forces 
polítiques insisteixin a repetir el contrari, sempre hem estat a favor de la participació. 
En el mandat anterior es va intentar una reforma del reglament de tots els òrgans 
participatius, que no va poder tirar endavant per culpa nostra segurament i per culpa 
de tots els altres. Crec que tots hem de compartir culpes.  



 

 
En tot cas, crec que en un inici de mandat no està de més que ens comprometem uns i 
altres a intentar millorar els processos participatius. Estic d’acord, també, amb el que 
deia la consellera Jiménez de Parga, estem en una democràcia representativa i 
nosaltres representem els veïns de l’Eixample, etcètera, però penso que això no és 
suficient en els nostres dies. Està bé que obrim canals de participació més directes i 
que, en la mesura del possible, siguin vinculants. Hi havia mesures que s’havien 
plantejat en aquesta reforma a la qual feia referència, com que als consells de barri es 
poguessin elevar punts a l’ordre del dia dels plenaris, etcètera, que malauradament al 
final no van tirar endavant, però crec que val la pena donar suport a aquestes 
iniciatives. Per tant, hi votem a favor. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula, si vol fer ús del seu temps, el Sr. Bujons.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Ha tirat endavant. Moltes gràcies per donar-hi suport. No tenia clar com aniria. Suposo 
que ara toca definir aquesta primera part, quines són les decisions que afecten el barri, 
treballar-les, no només aquesta declaració sinó tota la resta. És un suport força ampli, 
fins i tot entenc que el PSC i el PP tot i no votar-hi a favor mostren que l’esperit del text 
està bé i, per tant, puc arribar a sumar més gent que està a favor de la proposta, i és 
gairebé unànime excepte C’s. No deixa de ser curiós que aquesta formació al final 
tingui el discurs més reaccionari de tots en termes de participació i de concepció de la 
democràcia. Entenc que ho seguirem treballant a partir d’ara.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, Sr. Bujons.  
 
Quedaria aprovada la proposta d’acord amb una abstenció, quatre vots en contra i 
divuit vots a favor.  
 
Passaríem a la propera proposta d’acord, que la presenta el Grup de C’s.  
 
Té la paraula, consellera.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
La propuesta de C’s se refiere a las declaraciones de la Sra. Colau i de su equipo de 
gobierno de reducir la iluminación navideña en las calles de Barcelona para el año que 
viene. Creo que este año han llegado al acuerdo que va a seguir igual.  
 
No entendemos la finalidad de dicha propuesta de reducción de la iluminación, puesto 
que Barcelona es una ciudad que vive eminentemente del turismo y de los servicios, 
que recibe al año muchísimos turistas, es la tercera ciudad más visitada de Europa, 
después de Londres y de París, y qué duda cabe que la iluminación navideña 
contribuye a fomentar el consumo y una serie de beneficios para la nuestra ciudad y 
para el Ayuntamiento, que también recauda a través del IVA.  
 
Además, la actual iluminación navideña, que ya se realiza con luces led, no es una 
carga que el Ayuntamiento no pueda soportar, sino todo lo contrario. El coste de la 



 

iluminación navideña del año pasado fue de 1,3 millones para el Ayuntamiento más 
otro millón, aproximadamente, que aportaron las asociaciones de comerciantes. El 
coste eléctrico fue de 10.000 euros, frente a los 200.000 de años anteriores.  
 
Por ello, la iluminación navideña en una época en que las calles, debido al tiempo que 
hace en nuestras latitudes, están tristes y no invitan especialmente a salir a pasear, 
creemos que es algo que estimula la salida de la gente, estimula el consumo, estimula 
que se coma más, que se beba más, que se compre más, y esto es un consumo que 
beneficia a la ciudad en su conjunto, puesto que el dinero que recauda el 
Ayuntamiento luego lo puede revertir en infraestructuras para la ciudad.  
 
Esta es nuestra pregunta: por qué el Gobierno de la Sra. Colau está empeñado en 
reducir la iluminación navideña en Barcelona, cosa que a nuestro entender no 
beneficia en nada a la ciudad.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Començarem el torn d’explicació de vot. Començarem pel partit del PSC.  
 
Sr. Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Això de ser el primer compromet una mica.  
 
Jo no em vull fer famós per abstenir-me tant, perquè ja és la tercera, però hi ha coses 
que sí i hi ha coses que no. Si el partit de C’s diu que s’impulsi l’enllumenat nadalenc 
amb finançament de la taxa turística li diria que sí. Si el partit de C’s proposés que 
l’enllumenat de Nadal anés tot a càrrec de les arques municipals, diria que no. Si es 
proposés un model clàssic, que és... segurament algun altre conseller més expert en 
comerç em podrà corregir, però si no recordo malament el model clàssic era que el 
botiguer finançava la instal·lació i el consum anava a càrrec de les arques municipals. 
Si això es tirés endavant amb un acord i un consens amb la Fundació Barcelona 
Comerç i entre el Govern i els representants dels botiguers, també diria que sí. Però 
això de «volem que l’enllumenat públic de l’Eixample...», tal com està fet no podem fer 
altra cosa que manifestar la nostra abstenció i encoratjar el Govern a obrir el diàleg 
amb els referents, amb Barcelona Comerç, amb el petit comerç, i arribar a algun tipus 
d’acord en aquesta matèria. Res més. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riera.  
 
Ara té la paraula el Grup Municipal del PP.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Nuestro voto, indudablemente, tiene que ser a favor de la proposición, aunque veo que 
la consellera se ha liado un poco.  
 
La iluminación de Navidad es un bien que contribuye al bienestar de todas las 
personas del distrito y de la ciudad. La campaña de Navidad también constituye una 
época fundamental, no para pocos comercios y negocios, tanto en la ciudad como por 



 

ende en nuestro distrito, en unos casos porque la cifra de negocio aumenta, y 
recordemos que eso redunda no solo en el bienestar de las personas que atienden 
esos comercios, sino en el bienestar de toda la ciudadanía, por el retorno que produce 
en forma de recursos a las arcas públicas. Y en otros casos porque gracias a esa 
campaña otros negocios pueden sobrevivir, teniendo que cerrar sus puertas a falta de 
esta campaña, por las pérdidas que pueden tener durante el año o porque cubren los 
gastos. El tema, para nosotros, no es baladí.  
 
La decisión de suprimir una subvención al alumbrado navideño, que este año no podrá 
ser llevado a cabo, ocasiona un daño no solo a los vecinos en general, sino que puede 
ocasionar un daño irreparable a los particulares perjudicados. Y por no hablar de otros 
efectos colaterales que implicarían disminuir la atracción que tiene esta luminosidad en 
ciertas áreas, en el estado de ánimo de las personas, por ejemplo, en la imagen que 
tienen en el extranjero de la ciudad como marca Barcelona —como bien ha dicho la 
señora consellera, somos la tercera ciudad por turismo en Europa—, se vería un tanto 
resentida esa imagen. Y el efecto económico que tendría sería negativo y volvería a 
redundar en menos retorno a las arcas municipales. Es como un pez que se muerde la 
cola, por eso nuestro voto ha de ser indudablemente a favor.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Muñoz.  
 
Ara té la paraula el Grup de la CUP.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres no creiem que s’hagi d’ajudar el comerç, així en general. Creiem que el 
comerç poden ser moltes coses, també són les multinacionals, les grans superfícies, 
amb uns treballadors amb uns drets laborals que no estan protegits. Per a nosaltres 
ajudar el comerç seria justament protegir el petit comerç de les grans superfícies, com 
ha estat el cas, per exemple, del Mercadona aquí al barri, a quin s’han donat moltes 
facilitats perquè posés establiments i ha sigut la pressió veïnal qui ha aturat un 
d’aquests processos, com ha estat el cas de la Plataforma Recuperem el Niza.  
 
En tot cas, tornant al tema de l’enllumenat, potser nosaltres proposaríem la supressió 
total de l’enllumenat. Creiem que és un cost ambiental i econòmic completament 
innecessari, i que justament tots aquests diners potser es podrien destinar a posar 
mesures d’urgència per a la millora de la vida de les classes populars, no només 
d’aquest districte sinó de tot Barcelona. Hi ha moltes coses a fer amb els diners que no 
sigui il·luminar una part de la ciutat en una època de l’any en què, a més, es fomenta 
el consumisme per evadir les persones de totes aquelles problemàtiques derivades del 
mateix capitalisme. Nosaltres estem en contra de tot això i per això el nostre vot serà 
negatiu.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara té la paraula el Grup d’ERC.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 



 

Nosaltres hi votarem a favor. Creiem que és molt important aquest punt per als 
comerciants, per al petit comerç en concret. Ho hem parlat aquests dies amb diferents 
comerciants. Un comerciant de Sant Antoni em comentava «el 70% dels ingressos els 
faig per Nadal, i si em treuen aquests llums em quedo amb res, i més en temps de 
crisi, i amb prou feines puc pagar les meves despeses».  
 
Jo crec que aquesta és una qüestió molt delicada que s’hauria de mantenir. Sí que 
podem parlar, potser, de mirar de reduir el consum, mirar que sigui més eficient, 
aquests anys ja s’ha estat tractant de posar més leds, etcètera. Però considerem que 
és una cosa que, en part, ja paguen els mateixos comerciants i que, en principi, pel 
que sempre hem considerat, és molt positiu per al comerç i, per tant, per a la ciutat. 
Per tant, hi votem a favor.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
El Grup de BC té la paraula.  
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Primer, voldria aclarir que la proposta no fa referència ni al 2015 ni al 2016. Entenem 
que a l’explicació que ha fet la consellera s’ha referit a l’any 2016 perquè aquest any, 
el 2015, es fa exactament igual que el que es va fer l’any passat, el 2014. És a dir, 
l’Ajuntament no ha mogut ni canviarà absolutament res en aquest sentit.  
 
Per altra banda, aclarir que el 100% de la despesa elèctrica l’assumeix l’Ajuntament, i 
que la instal·lació de l’enllumenat als carrers va al 50% entre els comerciants i el 
mateix Ajuntament.  
 
Pensem que el tema de l’enllumenat és un tema de ciutat, evidentment afecta el 
districte, però des del Comissionat de Comerç s’està plantejant fer alguns canvis que 
s’han de treballar conjuntament amb les associacions de comerciants i amb els 
diferents eixos que hi ha a tota la ciutat. Pensem que el consum no pot ser desorbitat, 
sinó que s’ha de tendir a un consum responsable.  
 
Per altra banda, pensem que s’ha de tendir, amb els recursos que hi ha actualment, a 
fer mesures més pedagògiques i més esteses per tota la ciutat. Creiem que d’aquí a 
l’any vinent tenim temps de sobres per treballar conjuntament amb totes les entitats de 
comerciants i associacions per veure quin és el model més raonable, més eficient i 
més sostenible per a la ciutat i per al nostre districte de l’Eixample. Gràcies.  
 
El nostre grup votarà negativament aquesta proposició.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara tindria la paraula el Grup de CiU.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   



 

 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta malgrat que és molt vaga i molt poc 
definida. Però en la línia del que proposava abans la CUP, entenem que el sentit de la 
proposició ens sona bé. Nosaltres som un partit que sempre hem defensat el petit 
comerç i el mitjà comerç, i entenem que en general els llums formen part de l’ADN 
d’aquesta ciutat, ho han estat sempre. Evidentment, creiem que s’han d’anar adaptant 
als nous temps, ja s’havia fet així. També s’ha dit que hi ha hagut una reducció 
progressiva en termes de cost, tant econòmic com de consum energètic. En definitiva, 
creiem que és una iniciativa que val la pena mantenir, sempre és millorable, com deia 
el grup de govern, però crec que en aquest punt ens hem de posicionar clarament a 
favor. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La Sra. Jiménez de Parga té la paraula, si vol dir alguna cosa.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
No quería añadir nada más, solo quería decir que gracias a la utilización de las 
bombillas led el coste eléctrico fue de 10.000 euros, frente a los 200.000 de los años 
anteriores. Ha sido un ahorro muy importante.  
 
Y luego, que los ingresos por compras de los turistas del año pasado fueron de 3.010 
millones de dólares, no todos en Navidad evidentemente, pero iluminar las calles atrae 
a un turismo navideño, un turismo que viene a Barcelona, igual que va a París o a 
Londres, simplemente por ver las iluminaciones navideñas y por consumir y comprar 
cosas. Nos guste o no es así. Nosotros creemos que no se debe reducir, el coste 
también lo asumen los comerciantes, y no creemos que sea nada malo para el 
Ayuntamiento, sino todo lo contrario.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Aquesta proposta d’acord que presenta el Grup de C’s quedaria aprovada amb el 
següent resultat: una abstenció, set vots en contra i quinze vots a favor. Per tant, 
quedaria aprovada.  
 
Ara passaríem ja a l’última proposició d’aquest Plenari, que és la que presenta el PSC.  
 
Sr. Riera, té la paraula.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
La proposta que passo a llegir des del Grup del PSC hem considerat que era oportú 
tramitar-la ara perquè creiem que, en definitiva, no estem demanant res. Estem 
demanant visió estratègica i planificació. Planificació en un seguit d’àmbits que creiem 
veritablement importants.  
 
La llegeixo molt ràpidament: Atès que en les properes setmanes s’ha d’iniciar el procés 
d’elaboració, redacció i definició del Pla d’actuació de districte. Atès que, tot i tenir 
unes característiques diferents els barris de Sagrada Família i de la Dreta de 



 

l’Eixample, ambdós arrosseguen unes problemàtiques i reptes de caire estructural que 
requereixen la intervenció integral dels serveis municipals.  
 
Per això hem tramitat la següent proposició: Que el Govern municipal inclogui en el 
procés d’elaboració del PAD 2015-2019 la redacció de plans de millora de barris, 
principalment de la Dreta de l’Eixample i de la Sagrada Família, i que inclogui —ho dic 
resumit— la recerca de sòl, la millora de l’espai, un pla d’acció i suport a la 
rehabilitació de l’habitatge, i elaborar plans de comerç.  
 
En resumidas cuentas, per què dic això? Ho focalitzo en dos elements. El barri de la 
Dreta de l’Eixample té un problema urbanístic potent. Té un problema urbanístic, i és 
que quant a la intervenció pública des de l’Ajuntament de Barcelona hi tenim molt poca 
capacitat d’incidència perquè tenim molt poc sòl, i tenim poca capacitat i els preus 
estan com estan, de manera que és molt difícil incidir en el cor de l’Eixample i en el cor 
de la ciutat. Per això proposem treballar estratègicament què és el que ens interessa i 
què és el que voldríem fer a la Dreta de l’Eixample per equipar-la amb els equipaments 
públics com cal, i tirar endavant i planificar els instruments urbanístics que calguessin, 
ja siguin modificacions de PGM, plans de millora urbana, expedients d’expropiació. En 
qualsevol cas, amb visió estratègica perquè sapiguem... i abans ha posat un molt bon 
exemple el conseller Rodríguez, de CiU, en el cas de l’interior d’illa Anaïs Napoleon. 
És un interior d’illa que segurament si vam estar vuit o nou anys en la tramitació i 
consecució d’aquell interior d’illa em quedo curt. Crec que hem de tenir visió 
estratègica per abordar els reptes pel que fa als equipaments de la Dreta de 
l’Eixample.  
 
Per altra banda, l’altre element que des del Grup del PSC considerem molt rellevant és 
la qüestió del comerç al barri de Sagrada Família. Ho apuntava també la consellera de 
la CUP. Ha explicat la qüestió del Mercadona. Es donen unes casuístiques en l’àmbit 
comercial al barri de Sagrada Família que considerem que s’han d’abordar d’una 
forma estratègica i a llarg termini. I poso exemples. L’orientació de molts dels 
comerços del barri de Sagrada Família, que tenen una orientació dirigida al públic que 
no és el veí, dirigida al turista o al passavolant. Creiem que el veí també ha de tenir el 
seu comerç de proximitat.  
 
Una altra qüestió. Creiem que en el marc comercial del barri de Sagrada Família no hi 
ha unitat d’acció, i hauríem de treballar conjuntament tots plegats per aconseguir una 
unitat d’acció dels mateixos botiguers i que tinguessin interlocutors més potents i més 
sòlids. Creiem que el mercat de Sagrada Família té problemes de caire estructural, en 
el sentit que és curiós perquè tots els mercats de Barcelona una vegada han estat 
rehabilitats tiren endavant i prosperen, el de la Concepció, Santa Caterina, Ninot, ara 
tenim en marxa Sant Antoni. El de Sagrada Família es va rehabilitar en el seu moment 
i el mercat no acaba d’arrencar, i si parles amb els paradistes hi ha una aura de 
depressió en el sector comercial de Sagrada Família bastant important. Jo crec que 
des de l’administració i des de l’Ajuntament de Barcelona hem de tenir la visió 
estratègica de donar un cop de mà, no donar el peix, no fer el típic pla de dinamització 
comercial, que n’havíem fet i estava bé muntar activitats de carrer i tal per dinamitzar 
el comerç, sinó que crec que en comptes de donar el peix hem de donar la canya, 
donar les eines perquè es puguin desenvolupar per ells mateixos aquests sectors que 
comentava.  
 
Per tot això demanaria el vot favorable de la resta de grups. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riera.  



 

 
Tindria la paraula per fer l’explicació del vot el Grup Municipal del PP.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sr. Riera, como a aquel personaje de la tele bastante patético a quien confundía la 
noche, a mí sus propuestas me confunden también, y en concreto esta. Me confunde y 
me deja bastante perplejo.  
 
Si no tengo mal entendido, ustedes ahora, estos días, hoy o mañana, están 
negociando con los señores del Gobierno la aprobación del presupuesto. Esto, que es 
una proposición muy ambiciosa, se lo habrán planteado al Gobierno. ¿O no se lo han 
planteado? Y el Gobierno les habrá respondido algo. Por lo tanto, no entiendo este 
doble juego de por qué presentan esto aquí cuando ustedes están negociando, o 
mañana se lo plantearán al Gobierno. Francamente, no alcanzo a comprenderlo. Es lo 
que a mí me tiene bastante perplejo, este doble juego. Me gustaría saber si ustedes lo 
han propuesto al Gobierno y si el Gobierno les ha dicho algo, porque si están 
negociando el presupuesto lo lógico es que esto que ustedes sostienen, que es muy 
importante, porque lo es, se lo habrán dicho a los señores del Gobierno para que lo 
incluyan en el presupuesto, que creo que se tiene que presentar de aquí una semana, 
10 días o 20 días. Me parece de sentido común y lógico.  
 
Y en segundo lugar, usted habla de un plan específico para Dreta y Sagrada Familia. 
Puedo entender alguna de las explicaciones que ha dado, pero no entiendo por qué 
esos planes no se tienen que extender a Fort Pienc, o a la Esquerra, o a Sant Antoni, 
porque cada uno tiene una especificidad propia y unos problemas propios. Sí, Sagrada 
Familia puede ser más notorio por el tema del turismo, pero el resto de barrios del 
Eixample también lo tienen.  
 
Por eso nosotros nos abstendremos a la espera de que nos dé unas explicaciones 
más satisfactorias de por qué presenta esta iniciativa aquí y qué le ha dicho el 
Gobierno respecto a incluir esto en el presupuesto.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Zayas.  
 
Té la paraula el Grup Municipal de la CUP.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
El Grup del PSC ha governat durant molts anys la ciutat. De fet, són els pares de la 
marca Barcelona, i en aquest sentit enteníem que potser hauria estat bé que alguna 
d’aquestes propostes l’haguessin tinguda en compte en el seu moment.  
 
Tot i així, de la proposició celebrem que s’hagi tingut en compte, per exemple, la 
millora de l’espai públic atenent criteris d’accessibilitat, ens sembla molt important, 
també criteris que defineixen com a igualtat de gènere. Nosaltres, relacionant-ho amb 
l’anterior proposició de C’s, pesem que una bona proposició per a la igualtat de gènere 
seria il·luminar més els carrers com una forma d’evitar que hi hagi espais foscos on hi 
pugui haver vulnerabilitat cap a les dones. Aquesta ens sembla una mesura que inclou 
la il·luminació dels carrers, per si els agrada a C’s.  
 
De totes maneres, creiem que això no hauria de ser una cosa que fes el Govern sinó 
que haurien de ser les veïnes qui elaboressin aquest pla. Veiem que hi pot haver una 



 

possible solució si aquest procés d’elaboració es fa mitjançant el PAD. Hi donarem un 
vot positiu i una abstenció.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, moltes gràcies.  
 
Tindria la paraula la representant de C’s.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Nosotros vamos a votar que sí a la propuesta. Ojalá puedan llevarla adelante.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
Grup d’ERC.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Nosaltres també hi votarem favorablement.  
 
De fet, diu molts dels temes que s’han comentat anteriorment, com la recuperació de 
sòl per a construcció d’equipaments, parla de comerç, seguretat, eficiència 
energètica... Va en la línia del que comentàvem abans de la carta als Reis, però ja 
està bé fer un document estratègic.  
 
També és veritat que ho subscriuríem per a la resta de l’Eixample. És a dir, 
segurament és molt urgent a la Dreta de l’Eixample i a Sagrada Família, però 
segurament també ho subscriuríem per a la resta.  
 
Res més, hi votem a favor. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Cuscó. 
 
Té la paraula BC. 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hi votarem a favor. De fet, ja hem fet una transacció precisament per recollir 
aquesta crítica que s’ha fet. Abans posava explícitament la Dreta de l’Eixample i la 
Sagrada Família, i ara hem demanat que es digui «a tots els barris», i entre ells 
aquests dos sobre els quals insistia el conseller.  
 
Per altra banda, també volíem dir que amb aquest ànim de col·laboració i d’anar 
construint entre tots una política que ens ajudi a transformar l’Eixample, sí que recollim 
l’aportació d’aquesta visió més estratègica, entenem la proposta, però el que passa és 
que nosaltres l’incloem en el marc del PAD. És a dir, que el procés del Pla d’actuació 
del districte tingui inclosos, perquè és seriós, aquests plans de millora en paral·lel. 
Amb aquesta lògica treballarem. Per tant, vot favorable.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Tindria la paraula el Grup de CiU. 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Abans el conseller Riera es queixava per haver de ser el primer a intervenir, i jo, com 
que sóc l’últim, de vegades m’han gastat ja tots els arguments.  
 
He de dir que nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició perquè 
considerem que tot el que vagi en la línia que al final tinguem un PAD com més 
complet millor, és bo per al districte. Per tant, no hi afegiria res més. Gràcies. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera. 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Es de bien nacido ser agradecido. Moltes gràcies a tots els grups que hi heu votat 
favorablement. Té raó el conseller Magrinyà en una cosa, m’he deixat de dir-ho abans. 
La proposta que s’ha posat a votació és una proposta transaccionada amb el Grup de 
BC.  
 
I un comentari, me paso al castellano, conseller Zayas. Usted se ha quedado en el 
concepto de que en política el amor se demuestra con partida presupuestaria, y no es 
solo eso. El amor, en política, no solo es partida presupuestaria. Nosotros tramitamos 
las proposiciones donde toca, y si toca hablar estratégicamente del Eixample, ho 
portem al Consell Plenari de l’Eixample. Ho he exposat abans, proposem una cosa a 
llarg termini, sabem que això és ambiciós i sabem que això, molt probablement, supera 
fins i tot el 2019, que és la fi d’aquest mandat. Però és clar, nosaltres ho portem on 
toca, i vostè s’ha quedat amb la negociació de pressupost que, sincerament, crec que 
té poc o res a veure amb el que ara hem posat sobre la taula. El que hem posat sobre 
la taula no requerirà molts recursos econòmics. Requerirà recursos humans, requerirà 
esforç, requerirà esforç de l’estructura organitzativa i esforç intel·lectual de treball per 
part de tots, però de diners, el Grup del PSC amb aquesta proposició no n’estàvem 
demanant.  
 
Res més, moltes gràcies pel vot favorable.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs aquesta proposta d’acord també quedaria aprovada amb tres abstencions... 30 
segons, li queden. Perdoni, Sr. Zayas.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Seré telegràfic. Absolutament necessari el Pla de barris, i em continua confonent la 
seva proposta. Abans ha dit que s’ha de comprar sòl, doncs si no es necessiten diners, 
vostè és un mag.  
 



 

 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Zayas. 
 
Tal com deia, aquesta proposta d’acord també queda aprovada amb tres abstencions, 
cap vot en contra i vint vots a favor.  
 
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que són els precs. El primer prec el 
presenta el Grup Municipal de CiU.  
 
Té la paraula la Sra. Caballer. 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Passo a llegir directament el prec perquè és un tema del qual ja s’ha parlat aquí en el 
Plenari.  
 
Atès que han passat uns mesos de la presa de possessió del nou Govern municipal, 
alguns projectes importants per al districte avancen a molt baix ritme o resten 
directament aturats, i entre aquests projectes n’hi ha alguns, com el trasllat de la presó 
Model, que han estat llargament reivindicats pel veïnat de l’Eixample, i que ja 
comptaven amb acords que els feien viables i a mitjà termini,  fem el següent prec: 
Que el Govern municipal desbloquegi l’execució de projectes viables i llargament 
reivindicats pels veïns i veïnes de l’Eixample com el del trasllat de la presó Model, per 
als quals compta amb els acords polítics i els recursos necessaris per tirar-los 
endavant. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Respon per part del Govern. 
 
Sr. Fancesc Magrinyà torner (GMBC-E) 
 
Amb ànim de no allargar-nos, ja que ha estat una mica contestat pel regidor en el 
debat de l’informe que hi ha hagut. Insistiré en el fet que nosaltres en aquests 
moments, com a Govern municipal, estem estudiant el conveni, i l’estem estudiant 
perquè, precisament, el que no queda gens clar és que es tiri endavant aquest 
conveni, quan en el fons ni està clara la partida pressupostària de la Generalitat per fer 
la presó, ni està clar que l’ús d’aquell espai es dediqui explícitament a fer equipaments, 
que estan previstos i amb els quals ja hi ha hagut tot un procés, que van iniciar vostès, 
de pacte. No queda clar que la Generalitat, que és qui ha de posar els diners, tingui la 
partida pressupostària adjudicada. En aquest sentit, hi votem en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El següent prec el presenta ERC...  
 
Ah, perdoni, contesti, torn de rèplica.  
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Sempre hi ha hagut rèplica, en els precs.  
 
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdoneu, és que he sortit un moment. No sé si la consellera havia esgotat el temps o 
no.  
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
No. He llegit el prec i prou.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula la consellera.  
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Tinc un minut i mig? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No. Li queda mig minut, consellera.  
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Ja se n’ha parlat molt, d’aquest tema. La qüestió és que aquest projecte que ja estava 
en marxa està aturat. Durant el passat mandat aquí es va insistir, per activa i per 
passiva, que convoquéssim la comissió de la Model. Quan es va signar aquest 
conveni, la vam convocar dues vegades. Es va explicar el conveni i va venir gent de la 
Generalitat. Hi havia grups polítics i hi havia entitats. Ara que s’atura el projecte, no 
s’ha convocat cap consell de la Model ni res. Vostès parlen molt de participació, de 
parlar, de comunicar-se i de transparència, i ens agradaria saber per què no es 
convoca aquesta comissió.  
 
Sr. Fancesc Magrinyà torner (GMBC-E) 
 
La raó és perquè nosaltres tenim un interlocutor que no depèn de nosaltres, sinó que 
depèn de la Generalitat, i precisament estem revisant el conveni perquè vostès feien 
un brindis al sol, ja que la partida pressupostària no estava recollida ni està recollida 
en aquests moments. 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Però es pot convocar la comissió.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Si us plau, s’ha acabat el temps.  
 
Ara passaríem a l’altre prec, que el presenta ERC. Passo la paraula al Grup d’ERC 
perquè presenti el prec.  
 
Vull dir que en aquest prec hi ha una paraula demanada del Sr. Josep Maria Alcoberro.  
 
Primer que intervingui el conseller d’ERC. 
 
 



 

Sr. Jordi Oliver Solà (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Com que el temps és escàs, llegiré directament el prec, que diu així.  
 
Atès que els veïns i veïnes de l’illa situada entre els carrers Còrsega, Enric Granados, 
Balmes i Rosselló han manifestat el seu rebuig a la instal·lació d’un macrorestaurant 
amb una superfície útil de 905,69 m² i un aforament per a 298 persones, situat al 
carrer Enric Granados 86-88, amb activitat complementària, amb música de fons 
ambiental i altres actuacions en directe, expedient 02.2015.465. Atès que el 
macrorestaurant promogut per Tapioles SLU, Grupo Iglesias, pretén oferir un ús de bar 
i restaurant al pati situat a l’interior d’illa de 1.000 m² addicionals de superfície, amb 
funcionament diürn i nocturn, que trencarà el silenci actual de l’entorn. Atès que als 
espais ja esmentats s’hi sumaran dues terrasses situades a la façana interior de 
l’edifici, les obres de les quals ja es troben concloses. I atès l’impacte que aquest 
establiment, pel seu gran volum, tindrà sobre l’espai públic del carrer Enric Granados.  
 
D’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament orgànic municipal, 
es formula el següent prec: Que s’informi sobre el compliment dels requisits de 
legalitat del projecte de macrorestaurant de l’edifici del carrer d’Enric Granados 86-88, 
el seu impacte ambiental i acústic sobre els veïns i veïnes de l’entorn, el dret a la 
tranquil·litat i al descans dels mateixos, en especial pel que fa a l’interior d’illa, així com 
les mesures que s’adoptaran per garantir la mobilitat de les persones a l’espai púbic i 
la normal circulació del trànsit de vehicles. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Oliver.  
 
I ara sí, té la paraula el Sr. Alcoberro.  
 
Té dos minuts, Sr. Alcoberro. 
 
Sr. Josep Maria Alcoberro 
 
Com a informació complementària, us informem que ja hem recollit més d’un centenar 
de signatures de veïns i veïnes de l’interior d’illa, i també de diferents comunitats de 
propietaris que estan en contra d’aquest projecte.  
 
Breument, reprodueixo alguns dels missatges que hem rebut per part dels afectats. 
Crec que com a membres del Consell de Districte val la pena que vostès els coneguin.  
 
En Jordi diu: «Veiem amb gran inquietud que tinguin plans per ocupar aquest jardí 
d’interior d’illa, que actualment és un racó meravellós, amb els seus arbres, els seus 
ocells, i sobretot el seu immens silenci».  
 
La Victòria afegeix: «No estic d’acord amb la Barcelona turística en què s’està 
convertint, i encara menys si afecta la nostra tranquil·litat. Ja hi ha prou soroll a 
Barcelona, i si l’única illa de pau del pati interior que ens queda la volen eliminar, 
haurem de fer alguna cosa per conservar-la». 
 
En Ramiro ens escriu: «Soy un vecino de la calle Córcega, alquilé un piso con 
ventanas al jardín interior. Sin duda, la construcción de un macrorestaurante en el 
jardín afectaría mi descanso». 



 

 
La Lilian afegeix: «Mis habitaciones dan de pleno al patio, y hasta ahora estaba feliz 
de tener este silencio casi absoluto cada noche». 
 
Seguint, la Yolanda pregunta: «Aquesta activitat abaixarà notablement el valor dels 
habitatges que donen a l’interior d’illa i es devaluaran els pisos. Ens abaixarà 
l’Ajuntament l’impost de béns immobles en concepte de prejudicis als propietaris per 
permetre aquesta activitat?». 
 
Hi ha altres missatges, però el temps s’esgota.  
 
Per acabar, informar que la setmana passada el Consell de Districte ens va comunicar 
que ja havia atorgat la llicència de bar restaurant a aquest establiment. Els 
representants de l’equip de govern ens diuen que s’han limitat a aplicar la normativa 
vigent, i els serveis tècnics ens han advertit, a més a més, que és possible instal·lar 
terrasses en els interiors d’illa de l’Eixample.  
 
Davant d’aquesta situació preguntem a l’equip de govern: no pensen canviar una 
normativa que autoritza aquesta mena d’establiments clarament sobredimensionats? 
Per què no volen aprovar un pla d’usos? No pensen canviar una normativa que no 
blinda el dret al descans dels veïns dels interiors d’illa? Per què els interessos de bars i 
restaurants continuen prevalent sobre la població resident? Quines mesures 
dissuasives adoptaran per prevenir el soroll? Què faran quan els clients del bar 
restaurant surtin a fumar, o a xerrar, o a prendre una copa al pati o a les terrasses? 
Què ha previst el Consell de Districte per evitar aglomeracions de gent a les voreres, el 
pas de vehicles, o la saturació de la zona d’aparcament? Vindrà la Guàrdia Urbana 
quan els veïns i veïnes truquem? El Consell de Districte atendrà les nostres demandes 
o ens dirà que no hi pot fer res? En definitiva, vostès pensen fer-hi alguna cosa? 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Alcoberro.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres recollim aquí la informació que ens arriba. 
 
Sí que volíem especificar una cosa. Pel que tenim entès pel que ens han explicat des 
de Gerència. De fet, hi va haver una negociació amb l’establiment, i no es va aprovar 
finalment l’ús de la terrassa a l’interior d’illa. És a dir, això va quedar eliminat, però sí 
que per la legislació vigent no es podia deixar de donar aquesta llicència. Per la 
legalitat vigent, aquests promotors tenen dret a implementar aquest establiment, 
sempre que no tinguin terrassa a l’interior d’illa.  
 
Per altra banda, crec que també seria bo dir que nosaltres, en aquest sentit, sí que 
tenim la voluntat de treballar conjuntament amb l’associació SOS Enric Granados 
precisament perquè es garanteixi el compliment de les llicències i de les ordenances 
en el sentit que si hi ha nivells de soroll que no són admissibles, jo crec que tenim la 
voluntat d’intervenir perquè la legalitat es compleixi. En aquest sentit, trobaran tot el 
nostre suport. 
 



 

En aquest sentit, al prec del Grup d’ERC, nosaltres hi donem suport. És a dir, farem el 
seguiment d’aquesta activitat, però sempre complint la legalitat vigent, i aquest límit ha 
estat terrassa a l’interior d’illa no, però s’ha de donar l’activitat. Això ens porta a un 
altre tema, que és que hem de reflexionar sobre els eixos pacificats. És a dir, hem de 
parar aquest ús comercial que posa en qüestió l’activitat del veí. En aquest sentit, ens 
hi trobarà.  
 
En aquest mandat volem implementar un pla d’usos, com vostè demanava. Moltes 
gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El conseller Oliver vol afegir alguna cosa? 
 
Sr. Jordi Oliver Solà (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Simplement agrair al Govern la bona predisposició i voluntat per fer seguiment 
d’aquesta problemàtica, en el cas concret que afecta el carrer Enric Granados, 86-88, 
però entenem també que, per extensió, qualsevol activitat similar que es pugui 
desenvolupar en el districte.  
 
Sabem que són activitats legals, però sens dubte són activitats molestes, i no voldríem 
que ens trobéssim en situacions similars a la dels pisos turístics. Són activitats legals, 
però molestes, i que ens allunyen del nostre objectiu, que és fer de l’Eixample i de 
Barcelona el millor lloc on viure.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Hi ha un segon prec, també presentat per ERC.  
 
Té la paraula la consellera Rafí.  
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Llegeixo el prec.  
 
Atès que la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 
celebrada el 21 de setembre del 2011, va aprovar una proposició d’ERC que insta el 
consistori a revisar i a procedir, si escau, a canviar els noms de dotze carrers de la 
ciutat de referència borbònica, i que va rebre el suport de BC, CiU i la CUP. Atès que 
el Consell Plenari del Districte de l’Eixample celebrat el 6 d’octubre de 2005 va aprovar 
una proposició d’ERC on s’instava la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de 
Barcelona a canviar el nom de la plaça de la Hispanitat del districte de l’Eixample.  
 
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 
orgànic municipal, formulem el següent prec: Que el Districte de l’Eixample, en el marc 
de l’estudi del canvi de nom dels carrers amb referència borbònica del districte, insti la 
Ponència del Nomenclàtor a considerar també el canvi de nom de la plaça de la 
Hispanitat, proposta que ja va ser aprovada per aquest Consell Plenari. Gràcies.  



 

 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Tindria la paraula el Govern.  
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres acceptem aquest prec perquè considerem que, a part d’estar totalment 
d’acord amb la proposta que estan fent, treballem i treballarem en aquest sentit no 
només per canviar el nom de la plaça Hispanitat, sinó totes les places i carrers que 
tinguin connotacions o noms monàrquics, borbònics o similars. Nosaltres tenim la 
voluntat d’intentar recuperar la memòria històrica dels nostres barris de l’Eixample, 
però a més a més, hi ha una cosa també molt important, i és que volem recuperar els 
noms de dona per a l’Eixample. En aquests moments, en el districte no tenim cap 
carrer amb nom de dona.  
 
D’altra banda, també treballarem perquè aquest canvi de nom de la plaça de la 
Hispanitat, si és el primer que comencem a treballar, es faci a través d’un procés 
veïnal on tothom pugui proposar quin ha de ser el nom de la plaça. I també treballarem 
paral·lelament amb la Ponència del Nomenclàtor per veure la possibilitat que aquells 
noms que siguin susceptibles es puguin utilitzar en un temps prudencial. Per tant, 
acceptem el prec. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez. 
 
Consellera Rafí, vol afegir alguna cosa? 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Agrair al Govern el suport al nostre prec.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Passaríem al següent prec, que és un prec que presenta el PSC.  
 
Sr. Riera, té la paraula.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Molt ràpidament. Hem tramitat un prec per tal d’assegurar una qüestió que en el 
mandat passat... de fet, des que es va instal·lar el mercat provisional de Sant Antoni, ja 
vam dir: «En algun moment, el dia que inaugurem el nou mercat, haurem de començar 
a parlar de quins usos i quin disseny ha de tenir la nova ronda Sant Antoni una vegada 
es vegi alliberada del mercat provisional». Doncs bé, ha arribat aquest moment. 
 



 

És per això que tramitem aquest prec, que diu: Impulsar, durant el present curs polític, 
un procés de debat, participació i deliberació per a la definició dels usos i de l’espai de 
la ronda Sant Antoni.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E) 
 
Acceptem el prec perquè, com sabeu, és una prioritat d’aquest Govern agafar tot 
l’espai públic i fer que sigui d’ús col·lectiu. Per descomptat, ho faríem a través d’un 
procés participatiu.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
El conseller Riera vol afegir alguna cosa? 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Donar les gràcies a la consellera del Govern.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Passaríem ja a l’apartat de preguntes. La primera la presenta el Grup de CiU.  
 
Passo la paraula a la consellera i vicepresidenta del Districte, la Sra. Teresa Pitarch.  
 
Sra. Teresa Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La pregunta és senzilla. Després de l’època d’estiu, en què hi ha molta afluència 
turística, tant a Barcelona com a l’Eixample, quina és la valoració que fa el Govern de 
la campanya d’estiu? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E) 
 
Valorem positivament la campanya d’estiu, després de la posada en marxa del pla 
d’acció a l’entorn de la Sagrada Família, tal com s’ha exposat durant l’informe de 
Regidoria.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula la consellera de CiU. 
 
 



 

Sra. Teresa Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Realment no sé si em sorprèn o no em sorprèn, la resposta. L’únic que li puc dir és 
que la meva valoració és que estan creant una incertesa pel que fa al model turístic de 
Barcelona. Vostès estan creant o volent crear la convicció que Barcelona no vol 
turisme, i això em sembla molt greu. 
 
Dir-los que no tenen cap pla. No tenen cap pla de turisme, vostès. Abans el mateix 
regidor ha dit que continuen fent les mateixes accions. L’única novetat que li diria, des 
del meu punt de vista, des de la meva valoració, és que vostès han suspès les 
llicències de l’àmbit d’establiments turístics. Això sí que és una novetat. Però és una 
novetat que, a més, han fet de forma indiscriminada, sense cap tipus de consens —
vostès que tant parlen de consens—, a més, sense cap resultat visible que jo hagi vist, 
i a més, amb una pèrdua considerable de llocs de treball. Avui mateix ha sortit que el 
Tribunal Superior de Justícia ha admès recursos en contra d’aquesta moratòria. 
Digui’m vostè, si perden aquests recursos, la indemnització qui la pagarà? Tots els 
ciutadans hauran de pagar aquesta mesura que han impulsat? 
 
A mi m’agradaria que em parlés de quina informació i difusió han fet, de quina gestió 
territorial. A part de la Sagrada Família, existeixen més llocs turístics a l’Eixample. No 
tot acaba i comença amb la Sagrada Família. O m’agradaria que em parlessin de la 
mobilitat, perquè fa dos mesos teníem molts problemes de mobilitat pel turisme, i ara 
resulta que tot va bé.  
 
Més enllà d’això, li preguntaria quines inspeccions ha fet vostè d’habitatges turístics, 
per exemple. Quina vigilància i prevenció? Sense qüestionar en absolut la tasca 
policial, a la qual dono suport i que admiro profundament, digui’m vostè quina acció 
han fet, més enllà del que són els carrers... O el metro mateix, l’escenari del mes 
d’agost era patètic. Per tant, la seva valoració que ha anat perfecte, des del nostre 
punt de vista, com a Grup Municipal de CiU, deixa molt a desitjar. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E) 
 
És clar que el model de turisme a Barcelona ha canviat. El Govern considera que el 
turisme és un actiu econòmic important, tant al districte com a la ciutat, però dins 
d’aquesta equació nosaltres hi afegim l’impacte que aquest turisme té sobre els veïns i 
les veïnes dels nostres barris. Per això, en aquest cas, les mesures concretes de la 
Sagrada Família que abans s’han explicat.  
 
I després, has fet referència a la majoria de coses que formen part de les mesures de 
govern d’un procés participatiu. Per tant, la moratòria no és eterna, sinó que el que ha 
fet és donar-nos un temps perquè la ciutat pugui debatre sobre quin és aquest model 
de turisme sostenible en el qual es tingui en compte tant l’aportació que el turisme fa a 
la ciutat, no com a monocultiu, no com a únic ingrés a la ciutat, sinó dins la importància 
que té, però tenint en compte altres sectors econòmics.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies. 
 



 

Passaríem a la propera pregunta, que la fa el Grup Municipal de la CUP. 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Aquesta és una pregunta per posar sobre la taula l’Ordenança de civisme. Des de la 
CUP Capgirem Barcelona som conscients que a l’Eixample hi falten zones verdes i 
molts espais per al lleure infantil i juvenil. Aprofito el debat de Transformadors per dir 
que ara que es plantegen nous usos, l’acord de tancar el Consell de Joventut de 
Barcelona, situat a Transformadors, per anar-se’n cap a Gràcia, era la construcció d’un 
equipament juvenil a escala de districte. Però en tot cas, el cas que ens ocupa avui és 
un cas concret, tot i que segurament n’hi ha més.  
 
És el cas de la plaça Enriqueta Gallinat, reformada no fa tants anys, a l’avinguda de 
Roma entre Urgell i Borrell. Des fa un temps, no sabria dir quan, van aparèixer 
diversos cartells als baixos de la finca de color blanc on posava «prohibit jugar a 
pilota». Primer n’hi havia un, després crec que en van aparèixer més, i era una cosa 
que és un contrasentit, que en una plaça nova hi apareguin uns cartells amb una 
tipografia diferent en aquella paret. Fa uns mesos, crec que ha estat durant l’estiu, 
aquests cartells segueixen sent-hi, i n’ha aparegut un altre de l’Ajuntament de 
Barcelona on posa clarament «prohibit jugar a pilota». És un espai on, en aquestes 
mateixes festes majors de l’Esquerra de l’Eixample, s’hi han programat activitats 
infantils.  
 
Fem una sèrie de preguntes: per què es prohibeix jugar a pilota, tal com s’està 
prohibint? I per què pilota no, però si ens posem a saltar a corda, es podria o no? És 
una pregunta sobre com entenem que ha de funcionar la ciutat, i per això fem aquesta 
sèrie de qüestions, que són: Amb quin criteri es decideix on es permet i on no es 
permet jugar a pilota a l’Eixample? Quins límits té un particular o una comunitat de 
veïns per retolar la seva finca prohibint jugar a pilota? Existeix algun seguiment o 
control de retolacions similars al districte? Per què l’Ajuntament ha posat la placa de la 
plaça Enriqueta Gallinat? Quins mecanismes pot emprar l’Ajuntament per revertir 
aquesta situació? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
D’entrada, demanar-vos que la propera vegada les preguntes les fem d’una en una. 
Intentaré respondre la majoria de preguntes, no sé si tindré temps. 
 
Compartim la preocupació. El criteri que se segueix és sempre que pugui generar 
molèsties a diferent gent que utilitzi un espai comunitari. L’ordenança no prohibeix 
específicament jugar a pilota, sinó que el que prohibeix és que es molesti una part del 
veïnat que està utilitzant un espai públic. Aquí deixa obertes les activitats que poden 
provocar aquesta molèstia.  
 
Els límits que té un particular és sobre la seva pròpia finca i, per tant, si un particular 
etiqueta la seva paret, això no afecta l’ús de l’espai públic, sinó l’ús de la façana. Que 
jo tingui constància, no hi ha un seguiment, però si es detecta que això és un problema 
a l’Eixample, doncs en prenem nota. El que sí que podem dir és que nosaltres 
entenem que l’espai públic és un espai que s’ha de posar en valor, i l’activitat que es 



 

faci allà, sempre que sigui respectant els diferents usos simultanis, però fugint de 
prohibicions cautelars o a priori. I també el que haurem de considerar és si val la pena 
mantenir prohibicions que no es poden executar, ja que tinc entès que la Guàrdia 
Urbana, òbviament, no multa cada nen que juga a pilota a algunes de les places del 
nostre districte. Haurem de trobar els espais per poder desenvolupar aquestes 
activitats sense que destorbin la resta del veïnat. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Havia esgotat el temps. Si vol, pot dir alguna cosa, però hauria de ser molt breu. 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Només constatar el contrasentit aquest final. Si demà vaig a jugar a pilota allà, veurem 
si em posen una multa o no. És una cosa que caldria solucionar canviant o traient 
aquesta placa.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
La propera pregunta la presenta el Grup Municipal del PP.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Seré molt breu en la pregunta. Atesa la manca d’habitatge públic suficient en el 
districte de l’Eixample, preguntem al Consell Plenari quines mesures concretes pensa 
prendre el Govern del districte per solucionar el problema de la falta d’habitatge públic 
al districte i quina serà la calendarització d’aquestes mesures. Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el representant del Govern.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Benvolgut conseller, aquesta és una de les prioritats del Govern a escala de ciutat i de 
districte. De fet, el problema de manca d’habitatge ens ve heretat d’anteriors mandats 
i, de fet, cal encarar-lo. Nosaltres posem voluntat en aquest sentit. Com vostè ja sap, 
l’Ajuntament ha iniciat les darreres setmanes un pla de xoc amb la concreció de 
pressupost per a la rehabilitació de pisos buits i la construcció de cent pisos de lloguer 
social. Nosaltres estem treballant amb Casa Gran en aquest sentit, i properament 
suposo que es concretaran aquestes propostes. Estem en aquest procés.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
Li queda temps, si vol respondre.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Veig que no m’ha fet la calendarització. No ha pogut donar dates.  



 

 
Voldria donar-li un parell d’idees. En aquest Consell Plenari el regidor ha parlat de 
Germanetes. I tenim Alí Bei 100, que és un altre projecte que fa molt de temps que 
està aturat. Tenim el projecte, tenim el solar, tenim els diners, tenim el consens, i tenim 
la necessitat. Tenim cinc temes aquí, no quatre ni tres. Crec que seria una bona 
proposta dur a terme les dues propostes.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En el cas de Germanetes, dius que hi ha consens, però en aquests moments no hi ha 
el consens. Precisament per això hem iniciat un procés participatiu per concretar-lo. 
Nosaltres volem arribar a un consens en aquest sentit i per això iniciem un procés 
participatiu, que durarà dos mesos, per concretar precisament aquest punt. No hi havia 
consens i, precisament, anem a buscar el consens amb aquest procés participatiu. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
I el solar d’Alí Bei?  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Si us plau, Sr. Muñoz, no. 
 
Passaríem a la propera pregunta, que fa el Grup Municipal del PSC. Perdó, falta una 
pregunta del PP.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Ja n’hem parlat abans, però hi insistiré perquè és un tema greu. El regidor m’ha dit que 
feia alarmisme i m’ha dit que no hi havia hagut cap canvi. Ho sento però no m’ho crec. 
No sé què ha passat, però no és així. Ni faig alarmisme amb la venda ambulant, ni la 
situació d’ara és la de fa sis mesos, la realitat és aquesta, i hi torno a insistir. Ja sé que 
és un problema de ciutat, però anem al districte, anem al passeig de Gràcia amb Gran 
Via, a les 12 h del migdia, cada dia... Vostès pensen convertir Barcelona en un gran 
zoco, amb els perills que això comporta. Volem veure quina és la resposta que vostès 
donen. Anem a allò que es va discutir l’altre dia a Casa Gran, dins de la comissió, dins 
de la mesura de govern que van presentar vostès. Ens presenten un informe molt 
bonic en què es presenta una diagnosi social i es diu que les persones d’origen 
indoasiàtic venen souvenirs, que les persones d’origen indoasiàtic també venen 
llaunes, i que les persones subsaharianes venen productes d’imitació falsificats. 
 
Molt bé, i què fem amb tot això? Jo ho pregunto al Govern i al regidor. Vostè ha de 
liderar aquest tema al districte de l’Eixample. Aquest problema no el tenen els altres 
districtes, aquí sí que el tenim. És un problema de ciutat, però el districte de 
l’Eixample, com a districte central de Barcelona, hi haurà de dir alguna cosa. Haurem 
de presentar alguna cosa.  
 
Em fa molta gràcia el que es diu dins d’aquesta mesura de govern que vostès van 
presentar, no és un document particular meu. Diu: «La Guàrdia Urbana no aplica un 
protocol d’intervenció uniforme, i depenent dels agents reben més o menys pressió i 
un tracte diferent. Hi ha casos en què saben que si respecten la presència policial 
retirant-se del territori, quan una patrulla passeja, podran continuar la seva activitat». 
Penso que és una mancança de lideratge claríssima en aquest tema per part del 
Govern.  
 



 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el Govern. 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La pregunta l’ha fet fent molta referència a l’àmbit de ciutat. Aquí a l’Eixample, els 
professionals que tenim de la Guàrdia Urbana treballen professionalment, i no s’ha 
deixat de fer res que no es fes durant el Govern anterior. És més, jo li podria dir que 
quan parlem de venda ambulant, no només ens cenyim al passeig de Gràcia. 
Nosaltres també fem intervenció i treball a les zones de la Sagrada Família i a la zona 
de Bellcaire. És a dir, la venda ambulant està distribuïda per diferents llocs de la ciutat 
i del nostre districte. La Guàrdia Urbana treballa i treballa bé perquè fa la seva feina tal 
com la té encomanda fins ara. Fa les seves intervencions d’acord amb el protocol 
establert.  
 
Nosaltres hem constatat, perquè tenim les dades, que en aquests mesos de juny, juliol 
i agost, les intervencions de la Guàrdia Urbana han estat, en concret, 173 el juny, 258 
el juliol i 217 l’agost, amb la qual cosa no s’ha deixat de fer res que no es fes 
anteriorment. I també li puc constatar que la venda ambulant ha disminuït en 
comparació amb el 2014.  
 
D’altra banda, nosaltres pensem que aquestes intervencions han d’anar paral·leles a 
un altre tipus de treball, que és un treball social amb aquesta població. La dignificació 
de la feina d’aquestes persones passa per establir plans d’actuació, que comporten 
uns temps i unes mesures que no s’han posat encara, però hi estem treballant. Per 
tant, no criminalitzem un col·lectiu de persones que intenten de moment vendre al 
carrer, una acció que no ha comportat cap disturbi... 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Méndez, hauria d’anar acabant.  
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No tinc temps? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el temps, conseller. Si vostè es compromet a parlar en 20 segons... 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sí, ja sap que sóc telegràfic.  
 
Tres coses. Què significa dignificació? Significa que tothom que faci una il·legalitat, 
que obri un negoci sense llicència, pot fer-ho a l’Eixample? Només deixo aquestes 
preguntes.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 



 

Passaríem a la pregunta que presenta el Grup Municipal del PSC.  
 
Sr. Riera, té la paraula.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Hem fet la proposició amb visió de llarg termini, el prec era amb visió a mitjà termini, 
aquest curs, i ara vaig a una qüestió concreta d’aquest mateix exercici. En l’acord del 
pressupost 2015 es preveia, i es preveu, perquè està en execució, l’ampliació de 
l’escola bressol Els Tres Tombs i una nova escola bressol Encants.  
 
La nostra pregunta és: Quin és el calendari previst d’actuacions i en quin estat 
d’execució es troben aquestes dues mesures acordades i que s’haurien d’executar.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sra.  Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E) 
 
Et responc per parts. Respecte a l’escola bressol municipal Els Tres Tombs, a Sant 
Antoni, s’ha iniciat la redacció del projecte executiu. I respecte a l’escola bressol de 
Glòries, Encants, resta pendent la redacció del Pla especial i de canvi d’usos de la 
finca.  
 
Pel que fa al calendari, la realització de l’obra de totes dues està subjecta a l’aprovació 
del Pla d’inversions municipals 2015-2019. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
El conseller Riera té la paraula.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
No m’ho he pogut apuntar. Se m’ha escapat la dada dels Encants. M’has dit que està 
en redacció o en fase d’aprovació, el Pla especial? 
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E) 
 
Perdó, parlo de pressa, de vegades.  
 
Està pendent de redacció. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera? No? 
 
Molt bé, doncs amb aquesta pregunta, i la resposta del Govern, donaríem per acabat 
aquest primer Plenari d’aquest mandat.  



 

 
Vull agrair la presència de tots els assistents que han estat aquí durant 3 hores 
llargues, vol dir que ens n’hem sortit. Moltes gràcies a tots els consellers i conselleres 
per haver facilitat la meva feina fent-me cas en el tema dels temps. Fins al pròxim 
Plenari. Moltes gràcies a tots. 
 
S’aixeca la sessió a les 22 hores i 18 minuts. 


