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Consell Plenari  
Districte de l’Eixample 

 
1 de març de 2018 

 
 

ACTA núm. 1/2018 
 

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

 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia U DE MARÇ DE 2018, s’hi reuneix el Consell del Districte, en sessió 
ordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 

Sra. Laia Canet i Sarri 

Sra. Cristina Caballer i Ferrater 

Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau 

Sr. Xavier Ortega Codines 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany 

Sr. Albert Cerrillo i Lladó 

Sr. Francesc Magrinyà Torner 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 

Sra. Carme Méndez i Bota 

Sr. Jordi Matas Vilà 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 

Sra. Tània Rafí i Galindo 

Sr. Albert Viladot i Solé 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 

Sr. Óscar Zayas Sadaba 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sra. Anna Serra Bienvenido 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
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Hi concorre també el regidor del Districte de l’Eixample, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 
Prados. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.05 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
conselleres i regidors i regidores del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bon vespre a totes i a tots. Molt benvinguts i benvingudes al primer Plenari del 
districte d’aquest any 2018.  
 
Avui comencem puntuals, regidor.  
 
Començarem, com sempre, llegint les declaracions institucionals. Avui en presentem 
quatre. I començarem llegint la primera, que la presenta el Grup de Barcelona en 
Comú, el grup de govern, i que ha tingut el suport de tots els grups. La llegirà el 
conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 16.6, 65 i 73 del Reglament orgànic 
municipal, aquest Plenari del Consell Plenari de l’Eixample acorda el següent:  
 
Declaració institucional: compromís del Districte de l’Eixample amb la comunitat 
educativa de l’escola bressol Londres i l’escola Mallorca.  
 
Atès que hi ha un litigi per tal d’enderrocar l’edifici de Londres-Villarroel; atès que no es 
va poder arribar a un acord per firmar un conveni amb les persones litigants en 
referència a l’edifici de Londres-Villarroel el passat desembre; atès que la justícia pot 
fallar a favor d’enderrocar aquest edifici que està vinculat en el planejament vigent a 
dos centres educatius que mai han estat motiu de denúncia judicial; atès que aquests 
dos centres estan en ple funcionament i tant les administracions titulars, com les 
direccions, com les famílies pretenen preservar aquest bon funcionament; i atès que 
l’Ajuntament de Barcelona ha presentat un Pla especial urbanístic per segregar 
aquests dos centres educatius de la parcel·la de l’edifici de Londres-Villarroel perquè 
no es vegin afectats, sigui quina sigui la sentència final.  
 
El Consell Plenari de l’Eixampla acorda:  
 
Primer. Que l’Ajuntament de Barcelona seguirà utilitzant totes les eines legals al seu 
abast per evitar l’enderrocament de l’edifici Londres-Villarroel.  
 
Segon. Atès que el pla limita l’activitat tant de l’escola bressol com de l’escola, només 
s’executarà en cas que hi hagi una sentència ferma d’enderroc sobre l’edifici de 
Londres-Villarroel.  
 
Tercer. El nou planejament, si fos el cas, haurà de garantir l’espai suficient per a 
l’acollida i accessos de les dues escoles, i incorporar les aportacions i propostes 
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raonades dels titulars dels equipaments escolars i les comunitats educatives de les 
escoles de Londres i Mallorca.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
La segona declaració la presenta el Grup Municipal de la CUP, i és una proposta en 
defensa de la immersió lingüística. Ha tingut el suport de tots els grups exceptuant el 
PP, el PSC i Cs. Hi donarà lectura el Sr. Roger Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola. Bona tarda a tothom.  
 
Aquesta és una declaració institucional del Districte en defensa de la immersió 
lingüística apareguda aquestes setmanes per l’enèsima intentona de canviar el model 
d’escola catalana i treure la immersió lingüística. 
 
Hi ha una exposició de motius molt llarga en clau de repàs històric i, a mesura que ens 
anem acostant cap aquí, del model que representa la immersió, a Santa Coloma de 
Gramenet, llengua de cohesió i tal. I em centro, simplement, en llegir la declaració 
final.  
 
Per tot això que hem argumentat, des del Districte de l’Eixample fem públic des del 
Plenari els següents acords:  
 
Instar l’Ajuntament de Barcelona que defensi el model d’immersió lingüística a l’escola 
catalana i en català, i l’estatus del català a l’ensenyament com a única llengua 
vehicular.  
 
Instar l’Ajuntament de Barcelona que rebutgi qualsevol ingerència del Govern de 
l’Estat en matèria educativa.  
 
Instar l’Ajuntament de Barcelona que doni suport econòmic, jurídic i polític als centres 
educatius i al personal docent disposat a resistir davant d’aquest nou abús del Govern 
espanyol.  
 
El Consell Escolar Municipal de Districte debatrà i acordarà els mecanismes que 
consideri pertinents i apropiats per evitar la imposició de més hores de castellà a les 
aules.  
 
I, finalment, comunicar aquests acords al Consell Escolar Municipal de Districte, Som 
Escola, Escola Valenciana, Xarxa d’Escoles Bressol, a Docents per la República, 
FaPaC, sindicats de treballadors públics, Associació Catalana de Municipis i grups 
polítics representants al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
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Per acord de la Junta de Portaveus, els grups que no donen suport a aquesta 
declaració volen exposar per què no hi donen suport. Per tant, començaré donant la 
paraula al Joan Ramon Riera, conseller del PSC.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
No faré ús del meu torn.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Oscar Zayas, del PP. Té un minut.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Qualsevol societat es construeix ―i penso que en això hi estem tots d’acord― amb 
consensos. En el tema de la normalització lingüística hi ha hagut un cert consens i s’ha 
mantingut durant aquests anys, però malauradament tots aquests consensos, des de 
l’inici de l’anomenat procés, el 2012, s’han trencat. Per tant, pensem que ja no hi ha 
línies vermelles. I un dels temes que també s’han de discutir o s’han de discutir de nou 
és aquest concepte de normalització lingüística. No hi ha qüestions excloses dintre del 
debat, i si això funciona per als partidaris del separatisme també funciona per a altres 
temes, i un és aquest. Per tant, aquesta és una de les raons per les quals no donem 
suport a aquesta declaració.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Zayas.  
 
Té la paraula, per Cs, la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Ya es sabido por todos que Cs apoya un modelo de educación trilingüe, que no está a 
favor de la inmersión lingüística en catalán. Por lo tanto, era evidente que no podíamos 
apoyarlo.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara ve la tercera declaració institucional, que la presenta també el Grup de la CUP. I 
en donarà lectura la consellera Anna Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
Hola. Bona tarda.  
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La proposta de declaració institucional que hem fet és de suport a la vaga general 
feminista que està convocada per al 8 de març, coincidint amb la diada internacional 
de les dones treballadores, i que no és simplement una vaga laboral sinó que també 
implica una vaga educativa, una vaga de cures i una vaga de consum.  
 
L’objectiu que té aquesta vaga és reivindicar o exposar, visibilitzar totes aquelles 
opressions que vivim les dones en el nostre dia a dia, i alguns dels exemples són: 
reivindicar el treball femení que està invisibilitzat, totes les tasques reproductives que 
se centren en les tasques de la llar, del menjar, la cura dels familiars ―en alguns 
casos aquestes tasques són remunerades però la majoria no ho són―, i com aquest 
paper o aquestes tasques són imprescindibles per al manteniment i la reproducció de 
la societat, i el fet que estiguin invisibilitzades ajuda a aquest suport del manteniment 
del sistema capitalista.  
 
També és una vaga per lluitar contra l’escletxa salarial del 26%, per denunciar la 
feminització de la pobresa, les retallades de pensions, en educació, en sanitat, la no 
implementació de la Llei de dependència... en definitiva, la regressió d’una sèrie de 
drets socials. I també és una vaga per, entre moltes altres coses, reivindicar la 
propietat dels nostres cossos. Què vol dir això? Reivindicar que volem tenir una vida 
que estigui lliure de violències, que volem tenir un accés lliure, legal i gratuït al nostre 
cos i, per tant, a l’avortament, una denúncia, en general, de totes les violències, i 
també el fet que se’ns exposi com a reclam publicitari.  
 
Volia aprofitar aquest moment, també, per denunciar l’opció dels sindicats majoritaris, 
d’UGT i CCOO, de fer una vaga que considerem ridícula de dues hores. Una vaga de 
dues hores dista molt de ser efectiva i de tenir la contundència que han de tenir les 
vagues per ser efectives. Nosaltres considerem que les opressions i l’explotació que 
patim les dones no és parcial sinó que és completa i, per tant, la vaga general hauria 
de ser també completa i estar convocada per a les 24 hores per tots els sindicats.  
 
En concret, el que proposem en aquest Plenari ―passo a llegir els acords― és: donar 
suport a la vaga general feminista convocada pel proper 8 de març, facilitant que les 
treballadores del Districte, així com les treballadores de les empreses que donen 
servei al Districte, es puguin adherir a la vaga i, per tant, difondre aquesta 
convocatòria.  
 
Treballar per reforçar la qualitat i la cobertura dels serveis públics relacionats amb la 
sanitat, amb els serveis socials i amb l’atenció a les dones i l’atenció a la infància, tant 
des de les escoles bressol i hospitals fins als serveis de dependència i atenció a les 
persones. I valorar la possibilitat de la seva internalització.  
 
Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones, tant als contractes i 
licitacions que efectuï el Districte, i evitar la contractació d’aquelles empreses en les 
quals es detecti que aquesta escletxa salarial existeix en qualsevol dels seus 
estaments.  
 
Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones trans.  
 
I, per acabar, establir la personació de l’Ajuntament en aquells casos penals 
d’assetjament laboral en què sigui viable.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera. 
 
Com hem fet en la declaració institucional anterior, els dos grups que no han donat 
suport a la declaració tindran, per un minut, la paraula per exposar per què no ho han 
fet.  
 
Conseller Zayas, per part del PP.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Como cada 8 de marzo repetimos lo mismo. Se supone que una declaración 
institucional en el Distrito tiene que ser una declaración en la que se traten de unir 
diferentes sensibilidades para favorecer un resultado en el que todo el mundo se 
pueda sentir cómodo. Quizá los marxistas puedan sentirse absolutamente cómodos 
con esta proposición, evidentemente, pero cuando se mezclan otras cosas como 
destruir el sistema capitalista, o reclamos publicitarios, u otras cosas no es que no nos 
sintamos cómodos, es que esto no tiene nada que ver o es una extensión que no 
favorece ninguna unión. Ustedes han venido, han dicho lo que a ustedes les interesa y 
ya está. Pero pensamos que esto no es, en absoluto, ninguna declaración institucional 
en el sentido en que está pensado. Por eso no la hemos apoyado.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
La consellera Jiménez de Parga, per Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
De igual manera, nosotros tampoco porque la Sra. Serra más que una declaración 
institucional ha dado un mitin político. No entendemos como grupos como el Grupo 
Municipal Demócrata ―que ya no sé cómo se llaman ahora, me hago un lío― apoyan 
semejante lectura, porque realmente no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, es que 
esto no es una declaración institucional, es un mitin de la Sra. Serra.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
I donaríem lectura a l’última declaració institucional, que la presenta el Grup del PSC. 
Té el suport de tots els grups, aquesta sí, amb l’abstenció de la CUP, que després 
prendrà la paraula. Té la paraula el conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
He vist que hi ha algun dels protagonistes per aquí del que ara llegiré.  
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Molt ràpid. En faig lectura.  
 
Declaració institucional amb motiu de la propera inauguració del mercat de Sant Antoni 
i els entorns.  
 
Atès que properament, durant el mes d’abril, és previst que s’enllesteixin les obres del 
nou mercat de Sant Antoni ja remodelat i en un nou entorn urbà; atès que durant els 
propers dos mesos es procedirà al trasllat de tots els paradistes, Mercat del Fresc, 
Encants i Dominical del Llibre.  
 
Per tot això el Consell Plenari acorda la següent declaració institucional. 
  
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample vol fer arribar un sincer agraïment a totes 
aquelles persones que d’una manera o altra s’han implicat, han participat i han dedicat 
part del seu temps desinteressadament a la transformació del mercat i el barri de Sant 
Antoni. Un agraïment a totes les entitats que, encapçalades per l’Associació de Veïns, 
l’Associació de Comerciants Sant Antoni Comerç, l’Associació de Paradistes del 
Mercat del Fresc, l’Associació de Paradistes dels Encants i l’Associació de Paradistes 
del Mercat Dominical del Llibre han treballat i defensat el projecte fins avui.  
 
Un agraïment a la capacitat de diàleg i consens dels diferents responsables polítics i 
tècnics de l’Institut de Mercats i del Districte de l’Eixample que, més enllà dels canvis 
de color polític, han mantingut una ferma voluntat política de realitzar aquesta reforma 
necessària per al barri i per a Barcelona.  
 
I sobretot, un agraïment a aquells primers paradistes, veïns i comerciants somiadors 
que fa gairebé 20 anys van tenir el coratge de posar damunt la taula el projecte de fer 
un nou mercat de Sant Antoni, que ben aviat serà realitat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Deixi’m que afegeixi que crec que tots ens hem de felicitar que finalment el mercat de 
Sant Antoni veurà la llum després de tants anys. Per tant, sé que tots estem molt 
contents en aquest sentit.  
 
Ara té la paraula el Grup Municipal de la CUP Capgirem, que ha fet una abstenció.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola. Bona tarda altre cop.  
 
Simplement ens abstenim. L’hi comentàvem abans al conseller Riera que no és que 
estiguem en contra del que diu però també entenem que no acaba de dir res. Per tant, 
creiem, com comentava abans el PP, que les declaracions han de ser per tenir certa 
ideologia o càrrega política. Nosaltres entenem que aquesta no té gaire sentit, que els 
agraïments es poden fer de moltes maneres i no d’aquesta. A més a més, entenem 
que formalment el mercat encara no s’ha acabat i s’ha presentat, que es podria fer 
després. Entenem que planteja el mercat com una cosa tancada en si mateixa i sí que 
és cert que parla de Sant Antoni Comerç i de l’Associació de Veïns, però entenem que 
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hi ha altres persones que han participat en el procés participatiu obert després i que 
també s’han de tenir en compte. Moltes felicitats, també ens felicitem, però és una 
mica posar la puntilla en com considerem que s’ha de treballar des del Districte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Doncs ara sí, un cop hem llegit les quatre declaracions institucionals que avui s’han 
presentat, passaríem a iniciar l’ordre del dia del Plenari d’avui.  
 
El primer punt de l’ordre del dia, com sempre, és l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del passat 28 de novembre de 2017. Si no hi ha, per part de ningú, cap 
objecció a fer, si els sembla donaríem per aprovada l’acta. La donem, doncs, per 
aprovada.  
 
Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que és la part informativa, el despatx 
d’ofici. Té la paraula la secretària jurídica del Districte, la Sra. Ana Cachafeiro.  
 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària del Consell del Districte  
 
Gràcies, presidenta.   
 
Avui, en matèria de contractació hem de donar compte de l’adjudicació d’una sèrie de 
contractes. En primer lloc, dels contractes centralitzats d’arrendament 
d’infraestructures, que a l’Eixample li correspon el Lot 2, i que es va adjudicar a  La 
Llauna per un import corresponent a 175.000 euros.  
 
En matèria de conservació de l’enllumenat públic, dels anys 2016-2019, el Lot 1 de 
connexions d’actes cívics Eixample, es va adjudicar a Citelum Ibérica per un import 
corresponent al Districte de 90.000 euros.  
 
El contracte de manteniment d’edificis es va adjudicar a Constraula Enginyeria i Obres 
per un import corresponent al Districte de 657.587,92 euros. 
 
I, finalment, en matèria de contractes centralitzats, el contracte de manteniment 
sistemes de seguretat i contra incendis a INV Protección SL per un import de 
49.371,27 euros.  
 
D’altra banda, cal donar compte de l’aprovació per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de les pròrrogues de les concessions de la gestió d’espais i casals gent 
gran del districte de l’Eixample a l’Associació Esportiva Eixample SPI per un import de 
80.085 euros. La gestió i explotació del Centre Cívic Urgell a Lúdic 3 per un import de 
147.642,41 euros. La gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, que es va 
prorrogar a Trànsit Projectes per un import de 310.391,53 euros. I, finalment, gestió i 
explotació del Centre Cívic Sagrada Família i casal infantil a Serveis a les Persones 
Encís per un import de 375.100,10 euros. 
 
D’altra banda, es van adjudicar pel gerent municipal els següents contractes: Gestió i 
dinamització de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família; es va adjudicar en data 31 de 
març a Espai Ambiental per un import de 90.774,28 euros. La gestió i dinamització del 
projecte Xeix 2016-2018 es va adjudicar també a Sigma Servicios Profesionales per un 
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import de 29.128,80 euros. I, finalment, l’arrendament de set multifuncionals de color al 
Districte, en data 27 de desembre del 2017, a Servicios Microinformatica per un import 
de 19.195,73 euros. 
 
D’altra banda, es van aprovar pel gerent municipal les pròrrogues de les concessions 
de la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, que es va prorrogar a 
l’empresa Lúdic 3 per un import de 159.713,92 euros. Gestió i explotació del Centre 
Cívic Golferichs i Espai de Fotografia Català Roca, que es va prorrogar el 29 de 
desembre a Lúdic 3 per un import de 214.048,24 euros. Es va adjudicar, el 29 de 
gener de 2018 pel gerent del Districte el contracte de subministrament 
d’infraestructures per a les activitats promogudes per l’Oficina de Promoció Econòmica 
2018 a La Llauna per un import de 29.000 euros. 
 
I, finalment, ja deixant la contractació, en matèria de convenis es dona compte de 
l’aprovació, en data 30 de novembre, pel gerent del Districte del conveni específic de 
cooperació educativa d’acord amb el conveni marc subscrit entre l’Ajuntament i la UPC 
per a pràctiques al Departament de Patrimoni del Districte per un import global de 
7.170 euros. 
 
Això és tot, presidenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Cachafeiro.  
 
Passaríem ara ja a l’apartat d’informes, i començaríem amb l’informe del regidor. Té la 
paraula el regidor del Districte, Sr. Gerardo Pisarello.  
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Molt bon vespre a tothom.  
 
Simplement per emmarcar la situació en què es presenta aquest informe. Ja vaig tenir 
l’oportunitat de recordar en el darrer Plenari que presentàvem l’informe en una situació 
política de la ciutat que continua sent una situació complicada. Vaig dir en aquella 
ocasió que era una situació de manca de normalitat i d’una certa anomalia política, i 
em reafirmo en aquestes afirmacions, atès que continuem en una situació on tenim 
exconsellers en presó preventiva, membres destacats de la societat civil catalana en 
presó preventiva, situació que es va agreujant i que ara està suscitant el rebuig de 
juristes i de personalitats de tot l’Estat, en aquest moment.  
 
Per tant, constatant això també vull dir que fa poc s’ha presentat l’informe de l’estat de 
la ciutat, que és un informe que també té el seu impacte en el districte. Amb la situació 
que tenim les xifres per al conjunt de Barcelona, de la ciutat, són xifres bones de 
creixement del producte interior brut, de creixement de les exportacions, de les 
inversions, de reducció de l’atur, de creixement de les rendes mitjanes, que això afecta 
un districte com l’Eixample i creiem que és una cosa bona.  
 
Avui, precisament, hem tancat el congrés del mòbil a la ciutat de Barcelona, després 
de moltes activitats que s’han realitzat en el districte aquesta setmana, que crec que 
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és important recordar-ho, el retorn social que tenen molts d’aquests esdeveniments. 
Per exemple, a l’Antiga Fàbrica Damm hem tingut els debats sobre l’impacte de la 
revolució tecnològica en el dia a dia de la ciutat. A galeries del districtes, com les 
Galeries Joan Prats, RocioSantaCruz o la Galeria N2, s’han produït debats sobre art i 
tecnologia. També hem tingut en l’espai de coworking de Gran Via tallers per a nens 
en matèria de robòtica. És a dir, coses que passen també al districte quan se celebren 
aquest tipus d’esdeveniments.  
 
També, crec que s’ha comentat aquí, hi ha alguns grans projectes de districte que 
estan en marxa. El projecte de la Model. S’ha recordat ara en la declaració que s’ha 
presentat la imminent finalització de les obres del mercat de Sant Antoni, de la 
superilla en aquella zona, que ens permetrà recuperar fins a 27.000 m² per esponjar el 
que és un dels barris més densos de la ciutat, en un procés on han participat a més 
associacions veïnals, també el teixit comercial de la ciutat, i que és una cosa que ens 
enorgulleix. Al març tindrem les obres del túnel de Glòries, que també serà important 
perquè allà tindrem, després de la Ciutadella, el que serà un dels grans pulmons verds 
de la ciutat, i això afectarà positivament els veïns de Sagrada Família i de Fort Pienc.  
 
Evidentment, el gran repte que tenim ara sobre la taula és que aquestes millores en 
matèria d’algunes grans obres que s’estan desenvolupant al districte siguin 
compatibles amb el manteniment d’un teixit comercial i d’un teixit veïnal ric, que és el 
que tenim fins ara. Un dels temes que tenim sobre la taula és, naturalment, el tema de 
la gentrificació, el debat sobre la gentrificació, com aconseguir que totes aquestes 
iniciatives que són enormement positives per al districte, i que així han estat valorades 
pel teixit comercial i veïnal, siguin compatibles amb el manteniment de la diversitat 
comercial i el manteniment d’un teixit veïnal fort. Sabem que aquest problema no és un 
repte de la gentrificació només de Barcelona, que és de moltes ciutats. Nosaltres, com 
a Govern, hem reivindicat en matèria d’habitatge un major compromís en matèria 
d’inversions de les administracions que tenen competència sobre aquestes qüestions, 
bàsicament la Generalitat i l’Estat. Hem demanat també la reforma de la Llei 
d’arrendaments urbans, que ens sembla absolutament clau, perquè sense una reforma 
de la Llei d’arrendaments urbans els llogaters no estaran mai prou protegits davant 
aquest tipus de fenomen. Però és cert que aquí al districte també ens hem posat en 
marxa, i de fet tenim diverses promocions d’habitatge, sempre d’habitatge social, a 
Germanetes, a Alí Bei 102, a la Model, i al que era l’antic Teatre Talia.  
 
També hem aprovat recentment un Pla especial d’equipaments de l’Eixample, que ens 
ha permès adquirir set nous solars per a equipaments educatius, d’habitatge, de gent 
gran. Això és important tenint en compte que estem en un districte que té una mitjana 
d’equipaments per sota de la de la resta de la ciutat. I això és una cosa greu. Per això 
cada cop que s’habilita un equipament nou ho celebrem molt. De fet, celebrem per 
exemple que ja estigui en funcionament l’espai de gent gran Montserrat Olivella, que 
he vist que a l’entrada hi ha uns tríptics, que ja tenen 1.700 persones usuàries i la 
inscripció encara continua oberta.  
 
També hi ha altres mecanismes que estem fent servir per pal·liar la situació difícil en 
matèria d’habitatge. No sé si això ho heu llegit a la premsa però hi ha aquesta iniciativa 
dels APROP, que són aquests mòduls industrials de molta qualitat que s’estan 
implementant com a mesura complementària, perquè és més ràpida i menys costosa, 
mentre es va construint habitatge. En la primera fase no està previst que hi hagi 
aquests mòduls al districte de l’Eixample, però nosaltres ho hem demanat i no 
descartem que pugui ser una possibilitat.  
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També vull recordar una iniciativa molt important que tenim com a Districte, que és la 
Taula d’Habitatge del Districte, que és una eina bastant innovadora en el conjunt de la 
ciutat, perquè hem aconseguit, a diferència d’altres districtes, posar d’acord tots els 
serveis municipals, que hi hagi presència de la Guàrdia Urbana, de tots els equips 
tècnics, perquè hi hagi una coordinació en matèria de política d’habitatge, i sobretot 
quan hi hagi situacions d’urgència que puguin provocar desnonaments de veïns, 
etcètera. En aquest sentit, gràcies a aquesta Taula d’Habitatge del Districte s’han 
pogut fer intervencions en algunes situacions difícils que tenim, com són les d’Entença 
151 o Aragó 477, on fins i tot hem utilitzat les eines jurídiques que tenim, hem buscat 
les escletxes que teníem, i es van aturar unes obres a Aragó 477 per no disposar de 
llicència major el mes de novembre, i ara recentment s’ha retirat la bastida que cobria 
tota la façana principal perquè la immobiliària no estava complint els criteris. Volem 
llançar un missatge molt clar que totes les immobiliàries que estiguin actuant sobre el 
districte han de respectar la legalitat i els drets de les persones que estan llogant.  
 
Una altra eina que s’ha plantejat aquí sobre la qual parlarem és el Pla d’usos del barri 
de Sant Antoni, que també serà una eina important precisament per intentar, com deia 
abans, fer compatible el fet que els veïns i veïnes de Sant Antoni tenen dret a gaudir 
del mercat, tenen dret a gaudir de la superilla i dels beneficis que portaran aquestes 
iniciatives. Però perquè això sigui possible hem d’aconseguir tenir eines que ens 
permetin que el teixit comercial singular pugui créixer però que altres tipus d’activitats 
del barri siguin regulades per no tenir, com s’ha dit des de Sant Antoni Comerç, un 
barri clonificat. I creiem que el Pla d’usos serà una bona eina per aconseguir aquesta 
finalitat.  
 
En definitiva, i amb això volia tancar aquesta primera intervenció —evidentment, hi ha 
molts més temes però molts sortiran al llarg d’aquest Consell Plenari—, també volia 
aprofitar, ja que els veig aquí, per felicitar l’Associació de Veïns de Sant Antoni, que ha 
complert el seu mig centenari d’existència, que néixer l’any 1968 i fa poc vam celebrar 
el punt de sortida del que seran tot un seguit d’actes per celebrar aquest 
esdeveniment, que com ja vam dir és molt important perquè molts dels reptes que 
tenim ara mateix com a districte exigeixen la implicació del veïnat i d’un teixit 
associatiu que sigui prou robust.  
 
Ahir també vam anunciar el començament de les obres de rehabilitació de l’Ateneu 
Popular de Sagrada Família, que també era una reivindicació molt demandada per les 
entitats socials i culturals. Hi havia aquella proposta inicial que es fes al que era el 
cinema Niza. Això per raons jurídiques no es va poder fer però, en canvi, tindrem un 
ateneu popular a Sagrada Família que serà, després del que ja teníem al barri, tota 
una referència al conjunt de la ciutat.  
 
I finalment, vull afegir-me —tot i que és un tema que ja ha sortit— a la voluntat d’afegir-
nos a la vaga feminista del 8 de març, que la celebrem. Convidem des d’aquí als actes 
generals de ciutat i específicament als que es realitzaran des del Consell de Dones de 
l’Eixample. I deixar constància que això coincidirà amb l’acte d’inauguració d’un PIAD, 
d’un punt d’informació i atenció de dones, el dia 9 de març, que coincidirà amb l’acte 
central del Consell de Dones de l’Eixample.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor. 
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I ara donarem la paraula als grups. Començarà el conseller portaveu del PSC, el Sr. 
Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Senyor regidor, a mi em sap molt de greu que no hagi abordat un tema de fons que 
afecta de ple el Govern del districte: per què hi ha una cadira del Govern buida avui, 
en aquest Plenari? L’anomalia política que vostè citava va fer que fa cosa de tres 
mesos a la regidora Ballarín i a mi se’ns fes fora per la mateixa raó per la qual avui el 
Javier Dabbah no està assegut al seu lloc. Vostès s’han agafat al peu de la lletra la 
vella frase de Lenin d’«El partido avanza depurándose», i primer van ser els 
menxevics o socialdemòcrates —com la Montserrat Ballarín o jo mateix— i després els 
companys de partit que no són ni han estat dogmàtics, com el Javier Dabbah. «Per 
raons personals», deia l’escrit que es va fer públic des de BC, i no sé si era una 
postveritat o si el Javier encara els té carinyo, o un eufemisme, perquè el cert és que la 
seva raó personal és que no va callar. No va callar i, en cap cas, el Javier va participar 
de la fantasia col·lectiva del procés sobiranista. No tinguin cap dubte que el Javier, si 
hagués estat independentista, o si hagués callat, avui estaria assegut al seu lloc, com 
a cada Plenari, i el barri de Fort Pienc seguiria tenint el seu conseller adscrit, com 
correspon. Aquesta és la seva equidistància respecte al procés, la d’imposar la llei del 
silenci i la depuració dels seus propis companys. I jo des d’aquí li vull enviar una 
fraternal salutació al Javier, desitjar-li tots els èxits, i que tant de bo vinguin temps 
millors on puguem fer tots plegats política de proximitat des de la proximitat dels barris 
i sense ingerències d’altres dimensions. I sobretot, felicitar-lo per la feina feta com a 
conseller de Fort Pienc.  
 
Si he dit tot això és per demanar-los que, com a mínim, salvaguardin la ciutat i el 
districte de les seves lluites internes i els episodis processistes, que segurament n’hi 
haurà més, en el futur. Que sigui vostè més respectuós amb el districte del que ha 
estat fins ara. Crec que com a veïns de l’Eixample no mereixem això, i si fos veí de 
Fort Pienc li diria exactament el mateix: els veïns de Fort Pienc no mereixen que el 
Javier plegui.  
 
Ho he dit moltes vegades en aquest Plenari, vostès s’entesten a fer de tot menys el 
que cal. Vostès van guanyar perquè Barcelona es va revoltar contra la seva pròpia 
desigualtat. La desigualtat creix i bona part de les seves polítiques es mostren 
ineficaces. Aquest Govern s’està desfent. I ho dic sincerament, és de celebrar la bona 
voluntat de treball del conseller Jordi Matas, de l’Eulàlia Corbella, del Francesc 
Magrinyà —que tinc aquí al costat—, de la Carme Méndez, i em consta que són 
consellers canyeros, però un govern és quelcom més que quatre consellers que 
procuren fer bé la seva feina amb convicció. És també un projecte compartit, un 
horitzó, una cooperació, que avui no existeix. Un pla de govern que avui quasi ningú 
recorda. I sobretot, un govern és també el seu regidor i la capacitat executiva que 
l’acompanya. Sr. Pisarello, mentre vostè està en les seves històries aquí les reunions 
s’aplacen i es posposen, com va passar recentment amb la reunió del grup motor del 
carrer Girona, que s’ha posposat un mes sencer. I si avui tenim un Pla d’usos per 
informar a la part decisòria és per la tenacitat dels quatre consellers que abans he 
citat, no per vostè.  
 
I el que és més greu de tot, al meu entendre, és que vostè s’ha fet tramitar un decret a 
mida per delegar totes les seves competències en matèria d’espai públic al gerent. 
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Concretament, jo que llegeixo La Gaseta Municipal aquí tinc el decret. Potser era 
massa feina, potser està massa ocupat en altres qüestions, però sàpiga que per a 
nosaltres res ha de ser més important per al regidor de l’Eixample que treballar per la 
gent de l’Eixample. Per primera vegada en la història d’aquest Districte la màxima 
autoritat municipal en matèria d’espai públic no forma part d’aquest Plenari, és el 
gerent, que està per aquí. Què estem fent aquí? Quina competència li queda a vostè, 
Sr. Pisarello? Quins expedients firma setmanalment? Aquest decret és la coartada 
perfecta per no venir a treballar, diguem-ho clar, és la coartada per no venir a treballar 
al Districte. I nosaltres ja vam denunciar en el mandat passat el procés recentralitzador 
del Govern Trias, però ara vostès, per sorpresa de tots, han convertit el Districte en 
una mera descentralització administrativa, ja no hi ha política.  
 
Les competències sobre habitatge han estat recentment recentralitzades al nou Institut 
Municipal de l’Habitatge. Serveis Socials i Oficina d’Atenció al Ciutadà ja fa anys que 
també ho van ser. Els grans serveis municipals com neteja sempre ho han estat 
ateses les grans contractes. I ara resulta que una de les poques coses que quedava, 
que era la cura de l’espai públic, l’ha delegat en el gerent. És que per a vostè no té 
rellevància política? Vostès, per sorpresa de tots, han creat un model de govern on 
crec que es menysprea el territori, i es menyspreen els líders veïnals, i totes les 
estructures intermèdies. Com tot bon populisme busquen el contacte directe entre el 
seu cabdill i el veí de peu. Únicament se salven els espais de deliberació i promoció 
governamental, com el Consell de Barri, els quals estan molt bé, nosaltres ho 
compartim perquè són espais de contacte i d’informació amb el veí de peu, però són 
clarament insuficients democràticament i políticament si no van acompanyats d’una 
estructura política forta i resistent davant els envits que se’n puguin derivar. Així doncs, 
Sr. Pisarello, li demanem que vostè recuperi les competències que ha delegat, que tiri 
enrere aquest decret i faci el favor de governar, que per això el van elegir.  
 
I en darrera instància, vostè ha centrat molt el seu informe en matèria d’habitatge. 
Nosaltres, com que hem tramitat una proposició sobre aquest tema, ara ho deixaria 
aquí, i si em queda algun minut l’aprofitaré en el segon torn.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, li queda un minut exactament per al segon torn d’intervenció.  
 
Ara té la paraula el portaveu del PP, el Sr. Oscar Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
En primer lloc, sumar-me a les felicitacions pel 50 aniversari de l’Associació de Veïns 
de Sant Antoni.  
 
Així d’inici, m’alegro de dues coses que ha dit el regidor. La primera és que reconegui 
la millora econòmica que fins fa quatre dies vostès negaven, suposo que perquè té el 
seu origen en els govern del PP, o en part té el seu origen en el Govern del PP, i fins 
fa quatre plenaris vostès ho negaven. I m’alegro també d’aquesta defensa entusiàstica 
que ha fet del Mobile, perquè tots recordem aquelles coses que van quedar al calaix 
de l’hivern, que una de les coses era carregar-se o fer un altre Mobile.  
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Jo he fet una llista: els grans propietaris, els hotelers, els propietaris d’apartaments 
turístics, els turistes, els propietaris particulars d’habitatge, el Govern de Madrid, el 
Govern de la Generalitat, ara amb el Pla d’usos les gelateries, pizzeries, gimnasos, 
fruiteries... Tot aquest conglomerat són els que tenen la culpa d’això que ara en diu 
vostè gentrificació, del problema de l’habitatge. I la seva responsabilitat on és? Perquè 
l’autocrítica no apareix enlloc. Va aparèixer fa pocs dies una notícia: els pisos de luxe 
que vostès van permetre, els de la torre Deutsche Bank, ara estaran gestionats per 
l’Hotel Mandarin. O sigui, vostès no volien l’hotel, han fet pisos de luxe, i a més 
gestionats per un hotel. A mi m’agradaria saber la seva responsabilitat en concret 
sobre aquest tema, sobre la moratòria hotelera, sobre la moratòria d’apartaments 
turístics i quin ha estat el resultat de les seves polítiques pel que fa al tema de 
l’habitatge, que és cap.  
 
Quina és la realitat? Ja no parlarem dels narcopisos del Raval perquè no ens pertoca. 
El preu del lloguer ha pujat un 23,92%. El tema de les ocupacions del primer semestre 
del 2016 respecte al 2015 ha pujat un 66%. Els desnonaments, que l’alcaldessa va dir 
que no toleraria, 12.322 en els darrers tres anys, 32 dins del Patronat Municipal, els 
habitatges municipals públics. 82 solars buits a l’Ajuntament. 451 habitatges de 
protecció oficial: l’alcaldessa en va prometre 8.000, després va baixar a 4.000 i ara 
sembla ser 3.200. Impossible, perquè les que s’entregaran em sembla que a finals de 
legislatura seran prop de 700 o 800. Els sensesostre, el 2015, 693; el 2017, 1.026. El 
registre de sol·licituds d’habitatges de protecció oficial, 60.000 persones pendents 
d’una resolució seva. El problema és que vostès pel que fa a l’habitatge no estan fent 
el que van dir.  
 
Passem a un altre tema, per necessitats. Volia parlar del que ha passat amb el top 
manta. Jo no crec en la màgia, però realment ha estat màgic. Hem presentat 
instàncies, proposicions, hem demanat per activa i per passiva que  això es complís, la 
mala imatge de determinades zones de l’Eixample, i no ens han fet ni cas. I ara 
sorprenentment, el dia abans que comenci el Mobile, desapareix el top manta, de 
superfície i de plaça Catalunya, que l’havien ocupat recentment. M’haurà d’explicar 
aquesta màgia, com ho aconsegueixen.  
 
Volia parlar també del fet que darrerament ens hem trobat amb dos actes diferents, 
però un ens afecta especialment. Em refereixo a la censura que va patir una suposada 
obra d’art a ARCO i la censura que va patir un grup defensor de Tabàrnia, [00:41:32 ?] 
es diu, per part de la Casa Elizalde. A mi m’agradaria que em digués qui va donar 
l’ordre de suspendre aquest acte. Encara estic esperant el seu tuit desautoritzant Lúdic 
3, que és aquesta macrocooperativa a qui avui hem donat més de mig milió d’euros, 
m’agradaria saber quina és la posició del Govern respecte a aquesta censura que ens 
afecta directament.  
 
I em deixo temps per després, perquè si no, no en tindré.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Zayas.  
 
Té la paraula, pel Grup de Cs, la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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Muchas gracias.  
 
En primer lugar, y teniendo en cuenta que hoy finaliza el congreso de los móviles, no 
puedo dejar de referirme al gesto de la señora alcaldesa de no ir a saludar al rey en el 
momento de la inauguración de dicho congreso. La alcaldesa no ha entendido, por lo 
visto, que ella tiene un papel institucional y que representa a la totalidad de los 
barceloneses, no a los independentistas, a la totalidad de los barceloneses. Y con 
gestos como ese, que además demuestran su falta de educación, pone en riesgo 
dicho congreso —aunque hoy han dicho que va a seguir celebrándose, entre otras 
cosas por la gran aportación que va a hacer el Estado—, porque a nadie le gusta la 
inestabilidad política. Ya hemos perdido la Agencia Europea del Medicamento y 
seguimos con eso.  
 
Ya que estoy hablando de la falta de saber representar su papel institucional, voy a 
hablar de la señora presidenta de este distrito, porque cuando está ejerciendo de 
presidenta no debe lucir el lacito amarillo. Lo siento. Ella está como presidenta del 
distrito, no está como la Sra. Capdevila de ERC. Ya en el anterior Pleno hubo una 
proposición quejándose de su falta de imparcialidad cuando representaba un papel 
institucional, pero por lo visto no ha hecho ni caso a la recomendación.  
 
Esta serie de críticas que estoy haciendo al tema del llamado procés las hago 
extensivas a todos los grupos que están empeñados en cargarse nuestra ciudad. Han 
prometido ustedes algo que es una quimera, es algo totalmente irrealizable, pero 
siguen dale que te pego cargándoselo todo. No sé dónde vamos a llegar.  
 
El Sr. Pisarello ha hablado del precio de la vivienda en el distrito, y desgraciadamente 
es un problema que sale en todos los o consejos de barrio porque el precio de la 
vivienda de alquiler es inabordable. Ha dicho que había que reformar la LAU como 
gran solución. Hombre, yo creo que hay que reformarla, pero no creo que sea la gran 
solución, porque el tema de pasar de los 3 a 5 años no va a resolver este problema, 
aunque sean 5 años, tendría que ser un plazo larguísimo y, evidentemente, nadie va a 
poner otra vez los alquileres indefinidos. Ojalá fuera así pero no se va a hacer. Muchos 
de los vecinos que se expulsan llevan muchos años viviendo en esas casas, lo que 
pasa es que se les terminan los contratos. Y el problema es que ustedes han 
prometido muchas cosas que no han hecho. Prometieron 4.000 viviendas públicas, y 
como se ha recordado aquí no van a llegar ni siquiera a 1.000, las que van a construir 
a final de su mandato. Hay 59.500 personas exactamente en toda Barcelona 
esperando una vivienda, y lo único que han hecho ustedes últimamente es anunciar la 
construcción de pisos prefabricados, que la verdad es que no creo que sea la solución 
óptima. Han prometido también ustedes acabar con los desahucios y sigue habiendo 
lanzamientos todas las semanas. Y en este momento tenemos a 1.000 personas 
viviendo en la calle.  
 
También paralizaron ustedes la obra de la plaza de las Glorias, y han vuelto a dar el 
contrato a empresas del 3%, con lo cual, no se entiende.  
 
Su gran promesa electoral, que fue la construcción del tranvía, también está en el aire. 
No consiguen ustedes un acuerdo con todas las fuerzas políticas y no sabemos al final 
qué es lo que va a pasar con el tranvía.  
 
Otro tema que sale constantemente en los consejos de barrio es el tema de la 
contaminación. Vivimos en un distrito altamente contaminado y la gente ya ha tomado 
consciencia de que esto repercute negativamente en nuestra salud. Pero medidas 
concretas, rápidas, no se ha tomado ninguna más que la implantación de los carriles 
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de las bicicletas, que desgraciadamente en muchos casos se han hecho muy mal, sin 
por supuesto ningún proceso participativo de este que tanto prometieron ustedes al 
principio que nos traían aquí a poner gomets, parecíamos niños pequeños, en las 
paredes. Pero ustedes han implantado los carriles bici sin preguntarle a los vecinos. Y 
además esta medida creo que no reduce el tráfico, porque lo único que hace es que 
cada vez hay más atascos porque hay menos carriles para circular, de modo que esta 
única medida no ha solucionado el problema.  
 
También quiero decir que nuestro distrito está sucio —ya me alargaré luego en la 
proposición— y en los consejos de barrio muchos vecinos se quejan de esto.  
 
Hablan ustedes de la educación y de que están construyendo escuelas y tratando de 
que todos los niños estén escolarizados. Puedo decir que sí, que lo están intentando, 
pero no hay en todo nuestro distrito un solo colegio de educación especial. Los niños 
discapacitados está claro que no les deben interesar mucho. He sacado este tema 
varias veces y en todo el Ensanche, donde viven 200.000 y pico personas, no hay un 
solo colegio de educación especial. También han subido los precios de las guarderías.  
 
Se supone que ustedes quieren mejorar las cosas, y no digan que es que no tienen 
experiencia de gobierno porque tienen ustedes a la gente de ICV-EUiA en su grupo, 
con lo cual… no sé, creo que están un poco desnortados. Y aunque me dirijo al regidor 
siento decirle a mi compañero Joan Ramon Riera que no está ahora en el Gobierno 
porque los echaron, ustedes también han sido cómplices, en parte, de todo esto, 
desgraciadamente. Nada más.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara té la paraula, per la CUP, la consellera Anna Serra.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Hola. Bona tarda.  
 
Primer de tot, donar tot el nostre suport a la presidenta d’aquest Ple, que llueixi els 
llaços que bonament vulgui.  
 
Després, felicitar l’Associació de Veïns de Sant Antoni, per molts anys. I també felicitar 
els organitzadors de la Festa Major del mateix barri.  
 
El regidor ho ha comentat, i nosaltres també hi volem fer èmfasi, com es va fer en el 
darrer Ple, a aquesta situació d’anormalitat que estem vivint. Recordar, d’entrada, que 
abans-d’ahir va fer quatre mesos de l’aprovació de l’aplicació del 155. Durant aquest 
temps hi ha molts grups polítics que s’estan esforçant en traslladar una falsa sensació 
de normalitat, i nosaltres en aquest sentit no podem fer més que denunciar que el que 
estem vivint és una situació política d’absoluta anormalitat i que, entre altres, s’està 
veient reflectida en aquesta operació massiva de repressió de la voluntat del poble 
treballador català.  
 
Durant aquest temps alguns grups han anat canviant el seu posicionament i ara 
prediquen la utopia de restaurar la normalitat prèvia al 155, és a dir, restaurar 
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l’autonomia, i nosaltres volem expressar rotundament i recordar que cap institució que 
estigui buida de poder ens servirà per fer front a aquesta ofensiva, i que no podem 
construir cap govern efectiu dins de la legalitat espanyola.  
 
Alguns exemples d’aquesta operació de repressió massiva que estem vivint el nostre 
poble s’han donat aquest cap de setmana. Un d’ells el diumenge, que mentre algunes 
persones sopaven amb el rei n’hi havia altres que estàvem rebent cops de porra 
justament per denunciar aquesta figura i el paper que està tenint el cap de l’Estat 
espanyol. I en aquest sentit, recordar les sis persones del barri del CDR de l’Eixample 
Dret que van ser ferides i enviar especialment una abraçada molt forta a una d’elles, 
que després de les càrregues policials va ser hospitalitzada i serà operada aquesta 
setmana.  
 
Un altre dels casos que hi va haver va ser divendres, d’aquesta acció violenta a càrrec 
dels cossos policials de l’Estat, que va enviar 14 persones a passar la nit a la 
comissaria justament per participar en una acció simbòlica en què es protestava contra 
aquesta onada repressiva que està patint el moviment independentista.  
 
Un altre exemple: tot l’allau de citacions judicials que diferents independentistes estan 
rebent arran de la seva participació a les vagues generals del 3 d’octubre i del 8 de 
novembre. Al barri tenim un cas molt proper, que és la Paula. Ella va ser citada a 
declarar el 22 de febrer. No va assistir-hi, per no reconèixer l’autoritat que tenen 
aquests tribunals, i des d’aquí enviar-li tota la nostra força, el nostre suport, la nostra 
solidaritat. Sabem que la seva causa no és particular sinó que és col·lectiva. I com 
repetim reiteradament, la repressió no ens aturarà.  
 
Potser queda una mica descontextualitzat que parlem d’això, però nosaltres pensem 
que a part de passar revista d’aquells afers institucionals o tècnics que es duen a 
terme al districte també és molt important parlar del que està passant a les veïnes 
d’aquest districte i als moviments polítics, independentistes, socials, dels nostres 
barris.  
 
Entrant, concretament, als temes que es parlaven en l’informe, un esment a l’Ateneu 
Popular de la Sagrada Família. Recordar que tot i que fos una reivindicació veïnal, la 
manera com es va materialitzar l’opció de compra i, per tant, de disposar d’aquest 
ateneu per part de les veïnes al final va ser un suborn, un suborn per evitar la 
mobilització popular contra la construcció d’un Mercadona a l’antic cinema Niza, entre 
moltes altres reivindicacions que s’estaven duent a terme.   
 
I pel que fa a les mesures d’habitatge, d’acord, molt bé, però creiem que són mínimes i 
que són insuficients, que venen tard. La realitat és que les veïnes dels nostres barris 
no poden seguir vivint als nostres barris. Hi ha estudis que surten que diuen que ha 
augmentat la renta per càpita a alguns barris de la ciutat quan en realitat les veïnes 
pobres d’aquests barris no poden assumir seguir vivint en aquests barris i, per tant, 
han de marxar-ne. Creiem que cal ser molt més contundents amb totes les mesures 
polítiques que s’estan fent. Estem en una situació d’emergència habitacional. Cal ser 
més contundents, cal arribar als límits legislatius amb les expropiacions. Cal fer aquest 
recompte d’habitatge privat. Cal promoure, si cal, l’ocupació per recordar que el dret a 
l’habitatge i el dret a la propietat privada no són drets equiparables. No ho són. Perquè 
el dret a la propietat privada d’aquells grans tenidors al final no és dret a propietat 
privada, és el dret a l’especulació. I creiem que això en cap cas pot ser equiparable a 
un dret que hauria de ser fonamental, poder viure sota un sostre.  
 
De moment ho deixarem aquí.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Serra.  
 
Ara té la paraula, pel Grup d’ERC, el conseller portaveu, Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
 Nosaltres voldríem començar denunciant aquesta situació d’anormalitat democràtica 
que, malauradament, seguim vivint. De fet, avui és un bon dia perquè portem el llaç 
groc i perquè el porti la presidenta, perquè la instrucció per causa de rebel·lió i sedició 
s’ha allargat un any i mig i, per tant, és motiu de sobres per seguir denunciant aquesta 
situació i portar els llaços grocs aquí i on faci falta. De fet, les presidències són un 
acord entre els grups que tots els grups menys la CUP van votar.  
 
També comentar que els organitzadors del Mobile han dit que el fet que algunes 
personalitats no assistissin a la recepció no afecta la decisió de l’organització de seguir 
fent o no aquest congrés a Barcelona.  
 
Entrant en clau de l’informe, també ens sumem a les felicitacions als organitzadors i 
organitzadores de la Festa Major de Sant Antoni malgrat faci uns quants dies, i més 
encara a la seva coordinadora, l’Associació de Veïns i Veïnes, que enguany fa 50 anys 
i ho anirà celebrant cada mes amb un acte, al qual assistirem.  
 
Entrant en l’informe, en matèria d’habitatge comentar que si bé és cert que s’han 
comentat una sèrie de promocions d’habitatge protegit que estan en  marxa, a banda 
d’Alí Bei i Germanetes, que potser han començat però fins fa poques setmanes no hi 
havia més que moviment de terres, no hi ha cap novetat. Si no tinc entès malament, el 
Talia és un dels solars que hi ha pendent de comprar, i a la Model encara s’ha de fer 
un procés participatiu i fins al següent mandat els números ens diuen que no 
començarem a treballar massa equipaments o habitatge social. Per tant, encara hem 
de treballar molt per poder dir que s’ha avançat en matèria d’habitatge social al 
districte de l’Eixample.  
 
També s’ha comentat, per part d’altres grups, que si bé es reprenen les obres de 
Glòries es fa havent adjudicat el Lot 4 del túnel, que de fet és el més gran, de 24,6 
milions, i el Lot 2 de Canòpia, també el més gran, de 5,8 milions, amb un total de 30,4 
milions a Ferrovial. En principi s’havien aturat les obres perquè hi havia l’ombra del 3% 
a l’obra. Nosaltres vam dir que no veiem necessari parar aquestes obres perquè l’únic 
que faríem seria retardar l’obra i al final qui acabaria pagant són els veïns i veïnes. I, 
efectivament, es reprenen a l’abril però també hi ha empreses del 3%, com hi havia 
abans, perquè al final són les empreses que guanyen i les que s’acaben emportant els 
lots independentment de tot plegat.  
 
A partir d’aquí, també ens agradaria comentar que, avui que hem parlat de 
centralització, recordar que hi ha hagut el debat centralitzat de pressupostos, on ERC 
ens vam abstenir i finalment es va acabar aprovant per una qüestió de confiança, de 
sorpresa perquè el PSC es va despenjar a l’últim moment. ERC ja vam dir que ens 
absteníem per poder facilitar, en aquest tram final del mandat, garantir la viabilitat que 
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la ciutat funcionés fins a les eleccions. I m’agradaria exposar la sèrie de prioritats que 
vam proposar per tal d’abstenir-nos i també algunes qüestions que s’han destacat 
perquè fos així.  
 
En tot cas, hi ha algunes qüestions que no es van acceptar, per exemple la compra del 
Taller Masriera. També vam posar sobre la taula la compra d’alguns dels solars que 
estan en suspensió d’equipaments, per exemple el solar d’Aigües, i tampoc vam tenir 
sort. Sí que vam tenir més sort o se’ns han acceptat alguns projectes, per exemple 
l’execució de la reurbanització de la ronda Sant Antoni, o almenys des de Casa Gran 
ens ha arribat que això és una prioritat i que hi ha 3,7 milions perquè es pugui 
executar. També se’ns ha dit, molt vinculat a l’última proposició que va fer ERC en 
aquest Consell Plenari, que hi ha diners per redactar un projecte d’urbanització dels 
entorns de Sagrada Família, i que hi ha 640.000 euros. Ens agradaria saber si és cert, 
quin calendari hi ha i més o menys quan creiem que podrem tenir algun tipus d’obra 
que millori els entorns i no els deixi en una situació d’excepcionalitat.  
 
També demanàvem 10 milions d’euros en tempteig i retracte per la compra 
d’habitatge. Finalment se’ns ha dit que els 10 milions són per a tota la ciutat. També 
ens agradaria saber quin percentatge va al districte de l’Eixample.  
 
I també algunes altres partides que es mantenen dels darrers pressupostos, que 
també van ser a proposta d’ERC. Per exemple, 600.000 euros per un pla de xoc del 
comerç de Glòries, que està greument afectat per les obres. 1,5 milions per rebaixar 
els barems de la tarifació social a les escoles bressol. 2 milions d’euros de suport al 
comerç i per a projectes de comerç emblemàtic. Mig milió per al manteniment dels 
patis oberts. Manteniment d’1,5 milions per a projectes de cultura als centres cívics, 
etcètera.  
 
Per acabar, també volem celebrar la decisió del Consorci d’Educació d’iniciar els 
tràmits per la construcció definitiva de l’Angeleta Ferrer, que fa molts anys que està 
pendent. Un institut llargament reivindicat per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant 
Antoni, i ens alegrem que finalment vegi la llum i que hi hagi una construcció dels 
mòduls provisionals i que aquesta construcció es faci amb el màxim consens possible 
amb la comunitat educativa. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies a vostè, conseller. 
 
I ara té la paraula el conseller portaveu del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Joan 
Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Jo voldria començar el meu informe sumant-me a la ronda d’agraïments i de 
felicitacions que s’han fet a l’Associació de Veïns de Sant Antoni pel seu 50 aniversari, 
per la feina que han fet amb la Festa Major, que hem pogut gaudir ara a l’inici d’any.   
 
Voldria agrair també al regidor les paraules de record que ha tingut pels presos 
polítics. Saben que al nostre grup i al Grup d’ERC ens afecta molt personalment. 
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Voldria aprofitar per fer una menció que crec que, ja que som a l’Eixample, val la pena 
fer-la, a qui va ser la intendent de Mossos del districte, la Sra. Teresa Laplana, que 
està patint una persecució política fruit del seu paper conciliador i de mantenir, com es 
va mantenir, l’ordre públic en els fets del 20 de setembre a la Conselleria d’Economia. 
Per tant, crec que està bé que també en fem menció.  
 
Entrant en la part més de l’informe, aquest és el primer Plenari de l’any, és un Plenari 
en què normalment s’acostuma a fer una mica de balanç de l’estat del districte. Ho ha 
fet el regidor i ho ha fet, com és lògic, amb un to optimista. Nosaltres, com a oposició, 
hem de destacar les coses que creiem que no funcionen, que no rutllen o que no 
s’estan fent bé.  
 
I aquí ja s’ha dit, per part de diversos grups, que tenim un problema seriós, que és el 
de l’habitatge al districte i a la ciutat, però especialment al districte. És un problema 
seriós, del qual vostès van fer bandera quan van arribar al govern o per arribar al 
govern. Vostè ha enumerat una sèrie de mesures que estan prenent, però la realitat és 
molt tossuda i hem de posar de relleu els fets. I els fets són que el mes de desembre 
del 2017, encara no fa tres mesos, el preu mitjà de lloguer a la ciutat va arribar als 
15,58 euros. És una dada altíssima. És el preu de lloguer més alt de l’Estat espanyol 
per metre quadrat. És el preu de lloguer que supera un 6% el preu més alt del 2007, 
que era en plena bombolla immobiliària. És un preu de lloguer que representa un 
increment del 47% respecte al preu que es pagava el 2014. I vostès diran: «I per què 
fa referència al 2014?» Perquè el 2014 vostès, Sr. Pisarello, deien que Barcelona tenia 
una situació d’emergència habitacional. Una emergència habitacional amb un preu de 
lloguer un 47% més baix del que tenim a dia d’avui, dos anys i mig després que vostès 
entressin al Govern. Per tant, si allò al 2014 era una emergència habitacional, que 
efectivament ho era, el que tenim avui en dia, dos anys i mig després de la seva 
arribada al Govern, és un veritable drama. I avui ho veurem i tindrem ocasió de parlar-
ne en el Plenari.  
 
Vostè ha fet menció d’algunes mesures. Jo agrairia que, en contraprestació o en 
reconeixement al suport que nosaltres hem donat al seu Pla pel dret a l’habitatge, 
perquè creiem que és una matèria molt important i hi hem de col·laborar malgrat les 
diferències, també reconegués quan parla de Germanetes o quan parla d’Alí Bei que 
són promocions d’habitatge que s’han trobat amb tot completament a punt per fer, i 
que es reconegués la feina que s’havia fet en el mandat anterior. Són promocions en 
les quals es van trobar els solars, es van trobar els projectes i es van trobar els diners, 
200 milions d’euros procedents de l’operació de BAMSA que vostès van denostar en el 
seu moment però que els ha anat la mar de bé, i nosaltres que ens en n’alegrem, per 
poder tirar endavant aquestes promocions.  
 
I també estaria bé reconèixer alguns errors quan es parla de gentrificació, ho han dit 
també abans diversos grups, crec que han sigut el PP i ERC en les dues cares de la 
mateixa moneda, que és l’operació del Deutsche Bank, una operació que ha acabat 
costant a l’Eixample, concretament, la pèrdua —ho hem dit aquí en molts plenaris— 
del Taller Masriera, un equipament que és un teatre de 400 places en un edifici 
singular, en un edifici que té història, on Lorca va estrenar peces i que ara està tancat i 
barrat, i que hauria pogut ser de la ciutat a cost zero i amb 10 milions d’euros que 
n’haguessin afavorit la reobertura com a equipament per a la Dreta de l’Eixample. I a 
canvi de què? Doncs de 34 habitatges no de luxe sinó de súper luxe —perquè jo crec 
que quan parlem d’habitatges que surten a la venda amb un preu de sortida de 5 
milions d’euros el més barat hem de parlar d’habitatges de súper luxe—, crec que 
l’operació no ens ha sortit massa bé com a ciutat. És a dir, gentrificarem igual o més 
que haguéssim gentrificat en un hotel, no tindrem els llocs de feina que haguessin anat 
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associats a l’hotel i, evidentment, hem perdut Masriera, com hem explicat moltes 
vegades.  
 
I això és fruit el fet que vostès sovint apliquen mesures a traç gruixut, guiats per la 
seva teoria del decreixement, avui es felicitava que les coses anaven bé amb dades 
macroeconòmiques, però el cert és que en la seva presa de decisions van guiats per la 
teoria del decreixement. I això, Sr. Pisarello, amb les dades que tenim ara a la mà, 
senyor regidor, ja haurien de començar a veure que és una bona teoria, perquè amb el 
decreixement hi ha moltes coses que creixen en aquesta ciutat. També s’ha dit, creix 
el nombre de persones que dormen al carrer, un 39% més de persones dormint al 
carrer a la ciutat de Barcelona. I una altra vegada: per què faig referència a una dada 
de ciutat? En aquest cas ho faig perquè el districte de l’Eixample és el districte on més 
gent dorm al carrer de la ciutat en termes absoluts. Per tant, creix el nombre de 
persones que dormen al carrer, creix el nombre d’assentaments, creix el top manta, 
creixen les activitats indegudes a l’espai públic, la degradació de l’espai públic. Avui 
portem dos precs, nosaltres, aquí al Plenari, un sobre l’estat de la plaça del Fort Pienc, 
un sobre la situació a la ronda de Sant Antoni, que ja ens comença a preocupar, un 
seguiment sobre la situació de la ronda Universitat. Per tant, escolti, deixin d’aplicar 
política de traç gruixut, vagin a la cirurgia fina, segueixin els temes, preocupin-se dels 
temes de veritat dels ciutadans de l’Eixample, i treballin més i millor, si poden, perquè 
jo no nego que tinguin bones intencions, però de bones intencions l’infern n’és ple.  
 
I dit això, em reservo el temps que em quedi.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Doncs ara tindria la paraula el regidor de Govern. Suposo que li cedeix.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Té la paraula el regidor.  
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Volia començar pel comentari del conseller Riera, perquè la veritat és que m’ha deixat 
una mica sorprès pel to, que no puc deixar d’atribuir al despit perquè, per les coses 
que diu, jo no sabia que vostè feia servir aquest tipus de to. Potser li ha molestat que 
faci referència a les persones que estan empresonades. Ho he fet perquè, a més a 
més, aquesta setmana ha sortit un manifest signat per l’alcaldessa Núria Parlon de 
Santa Coloma, del seu partit, pel Sr. Raimon Obiols, per gent federalista d’esquerres, 
és a dir, per gent que no és independentista dient que la presó preventiva és una 
barbaritat. Per això m’ha sorprès que vostè reaccioni així plantejant si 
independentisme, si no, quan jo aquí el que volia plantejar era una qüestió bàsica de 
drets humans.  
 
A això també hi ha afegit un guió melodramàtic sobre consellers del Govern, que jo 
evidentment no respondré perquè la persona no és aquí i em sembla una falta de 
respecte. I després també ha fet una menció a una lectura del BOE que no sé 
exactament d’on treu vostè això, o si també ha construït aquí una imatge absolutament 
dramàtica quan l’únic que s’ha fet aquí és la delegació de la signatura d’expedients en 
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matèria d’esdeveniments en la via pública i d’activitats d’entitats. Expedients que són 
tècnics, que no haurien de ser polítics, i que quan tenen alguna connotació que és 
important per al districte, evidentment, el primer que fa el gerent del districte és parlar 
amb el regidor per veure com s’ha de resoldre això. Però estem davant expedients que 
s’han d’agilitzar, que han de tenir una resposta ràpida i, per tant, no té cap tipus de 
connotació en els termes que vostè ha plantejat aquí.  
 
Després, evidentment, hi ha un debat de fons sobre la qüestió de l’habitatge, que és 
un debat de ciutat en aquest moment. Evidentment, estem en una situació 
d’emergència habitacional, jo això ho comparteixo. No és la mateixa que el 2014 
perquè el 2014 tenia a veure amb les execucions hipotecàries, és a dir, amb gent que 
estava perdent el seu habitatge perquè no podia pagar les hipoteques, i ara tenim una 
situació d’emergència habitacional vinculada fonamentalment a l’augment del preu del 
lloguer. Aquí podríem tenir un debat... jo li reconec al conseller Rodríguez Portell les 
dades, que són molt greus, però si vostè parla amb l’alcaldessa de Sant Cugat, que és 
del seu partit, té dades com aquestes i pitjors, fins i tot. El que ens hem de plantejar és 
per què s’estan produint aquest tipus de situacions i què fem per resoldre aquests 
tipus de situacions. No és una situació exclusiva de Barcelona, ni molt menys, ja li dic 
que a Sant Cugat tenim dades que són molt dures. Nosaltres creiem que una cosa 
fonamental que s’ha de fer és impulsar l’habitatge de lloguer social, s’ha d’impulsar de 
manera contundent. Això no ho hauria de fer un ajuntament, això ho hauria de fer 
l’Estat central i la Generalitat. Nosaltres ara mateix estem destinant 240 milions 
d’euros com a Ajuntament de Barcelona, 240 milions d’euros, a polítiques d’habitatge 
que correspondrien a l’Estat central o a la Generalitat, i tot i així es calcula que 
s’hauran posat en marxa gairebé 4.000 habitatges en el que va de mandat. Ara fa poc 
ha sortit un article dels gerents de Drets Socials, que s’ha publicat al diari Crític, on es 
diu que es calcula que a final de mandat es lliuraran uns 800 habitatge, 1.329 en 
construcció, 1.645 en projecte, és a dir, estem parlant d’un nombre d’habitatges més 
alt que els que es van impulsar entre els anys 2004 i 2007. El PP ha reduït en un 70% 
la inversió en matèria d’habitatge públic. A mi em sembla una mica descarat que es 
plantegin aquest tipus d’objeccions en aquests termes. I la LAU efectivament que és 
un problema, pregunti-li vostè a la gent a qui se’ls acaba el contracte, que els poden 
pujar de manera indiscriminada el peu, si no canviarien la seva situació de 3 a 5 anys. 
Vostè  ha dit que li agradaria, ojalá fuera así, que fuera indefinido el alquiler. Jo en 
prenc nota, perquè diré als representants del seu partit a Casa Gran: «Miri, la 
consellera Jiménez de Parga diu que, com a consellera de Cs, defensa el lloguer 
indefinit», potser li donarà una mica de mal de cap però jo prenc la paraula del que 
vostè ha dit, perquè crec que és una excel·lent idea la que ha plantejat aquí.  
 
El que sí que em sorprèn és que com a filla d’un jurista, i d’un jurista prestigiós, em 
tregui el tema de la licitació de Glòries —i el conseller d’ERC també ho ha fet. Quan no 
hi ha condemna per part d’un tribunal no es pot excloure una empresa que es presenta 
a un concurs, no es pot excloure. No és que s’ha adjudicat a una empresa del 3%. Si 
hi ha un condemna judicial, aquesta empresa queda exclosa; ara, si no està exclosa 
s’ha de poder presentar a un concurs, aquí hi ha juristes que ho saben. Per tant, 
plantegem les coses en la seva justa mesura. Aquí s’han aturat unes obres que eren 
les de Glòries, s’ha tornat a convocar la licitació, s’ha obert a lots i han entrat un munt 
d’empreses que no havien pogut participar fins ara, i jo crec que això és un canvi 
importantíssim en la matèria de fer contractació pública transparent i de revisar males 
pràctiques. Per tant, crec que aquí hauríem de tenir un debat seriós sobre això.  
 
També s’ha tret el tema de la Casa Elizalde. Fins on jo sé això va ser producte d’un 
error. Quan aquesta entitat va trucar la persona administrativa els va donar un espai. 
Després es va adonar que aquest espai estava reservat i els va trucar per informar-los 
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d’això. Que aquí es vulgui polititzar una qüestió d’aquest tipus em sembla una mica 
vergonyós, perquè això no té res a veure ni amb el que ha passat a ARCO, ni amb les 
situacions de censura que s’estan produint, ni amb les situacions de restriccions de 
llibertats per via judicial que s’estan produint, que sí que són un escàndol, i la veritat és 
que em sembla una mica irresponsable que es vulgui comparar això amb el que va 
passar a Casa Elizalde, que he de dir que simplement es deu a un error administratiu, 
que és perfectament esmenable.  
 
I l’última qüestió sobre la qual voldria incidir, perquè també ha sortit aquí la qüestió del 
decreixement, que la repeteix com un mantra el Grup Municipal Demòcrata, que no té 
res a veure amb les xifres concretes que tenim sobre la taula. Jo soc responsable de 
promoció econòmica i soc un gran defensor de la promoció econòmica, i que hi ha 
coses que han de créixer: la mobilitat sostenible ha de créixer, l’energia alternativa ha 
de créixer, hi ha sectors que han de créixer i sectors que s’han de regular. No tot ha de 
créixer, hi ha coses que han de créixer i coses que s’han de regular. I jo soc partidari 
que creixi, per exemple, el comerç singularitzat del districte, a mi em sembla una 
excel·lent idea que això pugui passar. En canvi, em sembla que hi ha altres activitats 
al districte que si creixen de manera indiscriminada tindrem, per exemple, un districte 
de souvenirs. Jo no vull que l’Eixample sigui un districte de souvenirs, i crec que això 
s’ha de regular, precisament, per poder defensar el creixement d’altra activitat 
tradicional.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor. 
 
Ara, en el segon torn d’intervenció dels grups, té la paraula pel PSC el conseller Riera. 
Li queda, conseller, un minut.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
El meu to ha estat contundent bàsicament perquè intentar dissimular una crisi de 
govern no és, precisament, un exemple de transparència. És un clar exemple 
d’opacitat. I sembla que em preocupi més a mi que hi hagi un bon govern a l’Eixample 
que a vostè.  
 
Pel que fa al decret, li nego la major. No és una decisió tècnica autoritzar o no 
autoritzar l’ocupació de via pública per part d’una entitat de caire xenòfob, per part 
d’una secta, per part d’una entitat que faci apologia del feixisme, per exemple. Això no 
és una decisió tècnica, és una decisió política. Vostè està pensant en clau petita, està 
pensant només en el seu imaginari. L’Eixample és molt gran i la ciutat és molt gran. I 
no hem d’amagar-nos darrere del gerent, per exemple, quan obrim un expedient a la 
Plataforma de la Selección Nacional, com vam fer nosaltres, per fer una cosa a la via 
pública sense permís.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
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Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
I això són decisions polítiques.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha acabat el temps, Sr. Riera. Gràcies.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Volia felicitar l’associació pels 50 anys.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara té la paraula el Grup del PP, que li queden 2 minuts. Conseller Zayas, té la 
paraula.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Yo se lo decía, de autocrítica ninguna, ustedes no hacen ninguna autocrítica, ustedes 
son irresponsables. Irresponsables porque ustedes han decidido ser irresponsables. 
Ya se les ha dicho el tema del Deutsche Bank, pero insisto que a mí me gustaría saber 
las consecuencias, si alguien ha valorado o si no también, por dejadez, de la moratoria 
hotelera y la moratoria de apartamentos turísticos que tienen que ver con este proceso 
de gentrificación. Porque ustedes introdujeron esa moratoria —que, por cierto, 
estamos en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando resuelva 
estos recursos, que será en breve—, ustedes vendieron que acabarían estos 
problemas con estas moratorias y no han acabado. Entonces, me gustaría saber para 
qué sirvieron y qué efectos y qué valoración hacen.  
 
Mire, sí, soy irresponsable… no, no era un error lo de la Casa Elizalde, es una censura 
como una catedral. Porque si uno se ha equivocado, el que se ha equivocado ofrece 
una alternativa. No se les ofreció ni una sola alternativa. Se les pidió el número de 
cuenta para devolverles el dinero y no se ofreció ninguna, con el agravante de que 
este tema ya venía del Centro Cívico de Sagrada Familia, al cual se le solicitó este 
mismo acto y ni siquiera se dignó a contestar. En este distrito, ya lo he dicho muchas 
veces, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y los ciudadanos de 
segunda coinciden claramente con los que no somos separatistas.  
 
Y se lo digo también claramente en referencia a lo de plaza Cataluña. A mí me parece 
muy bien que la gente se manifieste, pero hay igualdad en la ley o no la hay. Porque 
mire, Plataforma para la Selección Española fueron 2.000 euros de sanción, por 
ocupación de vía pública. Actualmente plaza Cataluña está ocupada. Sí, sí, 2.000, sí 
conseller Matas, 2.000, y cuando quiera le puedo traer la propuesta de resolución o de 
sanción. La ley está para todos o no está para ninguno. En este distrito muchas veces 
sistemáticamente se aplica a unos y no a otros.  
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Y luego, Cs se queja del carril bici…  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, perdoni, se li ha acabat el temps.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Ustedes el otro día no apoyaron una iniciativa del PP que pedía… 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. Li queda un minut, consellera.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Pues es evidente, Sr. Pisarello, que era una manera de hablar, lo de los contratos 
indefinidos. Yo no puedo hablar de esto y, evidentemente, los contratos tienen que 
tener unos años de duración. Yo sería partidaria, por supuesto, de que fuera más 
tiempo, porque también hay que preservar los derechos de los dueños. Todos 
estamos preocupados, evidentemente, por el tema de los precios del alquiler. Insisto 
en cuál era mi planteamiento: reformar la LAU para cambiar de 3 a 5 años no 
solucionaría el problema, solo eso no lo solucionaría.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Ara té la paraula la consellera Serra del Grup Municipal de la CUP. Li queda un minut i 
mig, consellera.  
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
No crec que l’utilitzi.  
 
Només comentar que el regidor comentava que l’Estat no està assumint les seves 
responsabilitats en matèria d’habitatge. En aquest sentit, dir-li que les úniques opcions 
que tenim per revertir tot això segurament són la declaració d’una república i, per tant, 
el posicionament en aquest sentit.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Serra.  
 
Té la paraula el conseller Cuscó, pel Grup d’ERC. Li queda un minut, conseller.  
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
Amb relació al tema Glòries, no m’he explicat del tot bé. Jo no estava dient que hi 
hagués cap evidència de cap adjudicació irregular, no anava per aquí. Deia que, 
llavors, per què es van aturar? Pel simple fet que hi hagi aquest tipus d’empreses no 
veiem sentit a aturar les obres i endarrerir-les un any. Anava per aquí, no tant en dir 
que hi ha cap evidència, perquè d’evidències tampoc en teníem abans, o no en teníem 
cap de concreta, simplement més enllà de tenir aquest tipus d’empreses fent les obres.  
 
I com que té molts temes, simplement que em respongui, si pot ser i si té informació, 
sobre si es comprarà algun solar, han parlat del Talia, per exemple, o de la Model. Si 
hi ha alguna novetat amb relació a alguna compra o a alguna promoció on poden anar 
aquests 10 milions d’euros d’habitatge. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Ara té la paraula el conseller Joan Rodríguez. Li queda un minut. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies. 
 
Regidor, jo voldria felicitar-lo perquè, de veritat, el domini que tenen vostès, i 
especialment vostè, del llenguatge és meravellós i políticament és fantàstic. Però això 
ens obliga a matisar moltes coses. Vostès són uns mags del llenguatge i són capaços 
de dir una cosa i absolutament la contrària sense despentinar-se. Jo accepto la seva 
explicació de la teoria del decreixement, el problema és que vostès fan aquestes 
coses, és a dir, passen de dir que a Glòries hi ha hagut una maniobra, el 3%, etcètera, 
a dir aquí que és normal que s’adjudiqui, com és normal. Però per què van dir el que 
van dir llavors? Passen de dir que el cinema Niza, en el mandat passat, era obligatori, 
era una qüestió de voluntat política que allò fos per al barri, i tenir una foto del regidor 
del districte penjada cap per avall, a dir avui sense despentinar-se que era inevitable 
jurídicament que hi anés un supermercat. I en termes d’habitatge passen de dir que 
allò era un problema de voluntat política a que tot sigui culpa de la Generalitat, de 
l’Estat i de Sant Cugat, on per cert els preus de lloguer són més baixos que a 
Barcelona encara a dia d’avui.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Se li ha acabat el temps.  
 
Ara té la paraula el regidor del districte. Li queda un minut.  
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
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Jo soc veí de Sagrada Família i, per tant, era partidari que a Niza hi hagués un espai 
veïnal. No es va poder fer perquè el seu Govern, el Govern anterior, no ho va permetre 
jurídicament. Però el que sí que veig és que l’alternativa que s’ha fet ara de l’ateneu 
popular em sembla que és una bona alternativa. I no comparteixo la tesi d’equiparar el 
que són conquestes veïnals a formes de suborn, perquè si féssim això totes les 
conquestes veïnals que s’han fet en aquesta ciutat on ha intervingut l’Administració 
serien considerades formes de suborn i crec que això és perillós.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor. 
 
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la part decisòria, les propostes 
d’acord.  
 
La primera és: informar del Pla urbanístic i de millora urbana per a la regulació de sòl 
d’equipament en l’àmbit del districte de l’Eixample aprovat inicialment per la Comissió 
de Govern en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2018, d’acord amb el disposat a 
l’article 23 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Té la paraula, per informar, el Govern.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Nosaltres el que volíem comentar és, precisament, ara que es parla d’això, aquesta és 
una de les mesures que s’està prenent. Nosaltres hem canalitzat un compromís de 
recursos de l’Ajuntament per set solars que hem concretat per resoldre necessitats 
d’habitatge i d’equipaments educatius, bàsicament, dels quals van estar ben informats 
en la consultiva.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
En aquest punt han demanat la paraula tres persones. Per tant, abans de cedir la 
paraula als grups municipals cediré la paraula, en primer lloc, al Sr. Jordi Muñoz Solà 
en representació de la comunitat de propietaris del carrer Provença 185.  
 
Té la paraula, si es vol acostar al faristol. En principi, els ciutadans tenen un temps de 
2 minuts.  
 
 
Sr. Jordi Muñoz Solà  
 
En primer lloc, lamentem tots els afectats que una nota publicada per l’Ajuntament 
indiqui que «un cop consultats els propietaris afectats», quan no hi ha hagut cap ni una 
consulta a cap de les propietats, propietats tant particulars, com poden ser els veïns de 
la finca que represento, Provença 185, coneguda com Casa Segarra, o els veïns del 
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carrer Rosselló. Cap de les propietats, alguna d’elles comercials, com una de fa uns 
tres anys, d’èxit absolut, com és el centre comercial Bonpreu, i també la directora de 
l’institut Maragall ho desconeix.  
 
Un cop consultat el projecte per part d’arquitectes i advocats, crec que denota unes 
claríssimes contradiccions en el sentit que desconeixen quin és l’actual model de 
propietat del subsòl a expropiar. Per tant, prego que si algú és capaç d’explicar aquest 
projecte ho faci, atès que ni el mateix Pla especial permet que arquitectes qualificats ni 
advocats especialistes en urbanismes siguin capaços d’entendre quina és l’actuació 
que es pretén fer com a ampliació de l’Institut Maragall.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Muñoz Solà.  
 
Ara té la paraula el Sr. Miquel Àngel Miravet.  
 
 
Sr. Miquel Àngel Miravet 
 
Hola. Bona tarda.  
 
Jo vinc en representació de Rosselló 168 i només volia fer dues apreciacions.  En 
primer lloc, compartir la primera, que ha comentat el Sr. Muñoz, en el sentit que no 
hem sigut coneixedors d’aquest Pla especial fins que vam tenir-ne coneixement pels 
diaris, i consultant la web de l’Ajuntament ens adonem que diu que aquests solars han 
estat debatuts i treballats amb la ciutadania en els diferents barris, a través dels 
consells de barri i de comissions. Hem consultat la sessió que es va efectuar ara fa un 
any, el 7 de març de 2017, i veiem en l’acta com la regidora d’aquell moment, la Sra. 
Ballarín, cita textualment —cito l’acta—: «Com saben, el dia 15 de febrer es va 
presentar una suspensió de llicències sobre deu solars, que són equipaments privats, 
una suspensió de llicències per avaluar si aquests equipaments privats poden passar a 
equipaments públics. Cal dir que podem concloure que no acabarem convertint en 
públics aquests deu solars, és un procés en virtut del qual ara prenem un temps per 
estudiar què hi ha», i cito «per negociar i parlar amb els propietaris d’aquests espais». 
Doncs no s’ha parlat absolutament amb propietaris, tampoc s’ha parlat amb l’illa, no 
s’ha parlat absolutament amb ningú, ni molt menys amb les activitats comercials 
afectades.  
 
Dit això, la pregunta que formulo és: tot i que estem amb un Pla especial aprovat 
inicialment, si hi ha alguna voluntat per part de l’equip municipal de seguir aquests 
plantejaments que, d’alguna manera, exposen la pàgina web i el recull de premsa de 
l’Ajuntament, i el consell cita textualment que es negociaria i es parlaria amb els 
propietaris. Per tant, un cop arribats a aquest moment, no sé amb quins propietaris 
han parlat, potser amb els que han exclòs dins l’àmbit de suspensió de llicències —
que van excloure tres dels deu solars, i de l’àmbit 7 també n’han exclòs uns, que 
després si tinc un moment comentarem—, i si es pot obrir un període real i efectiu amb 
l’Ajuntament per poder trobar una proposta alternativa.  
 
I la segona qüestió...  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Miquel Àngel Miravet 
 
Si m’ho permet, no estic avesat a aquestes coses. És molt senzill i molt concret.  
 
Més enllà de la justificació del que es pretén fer, no ho sabem, no ho explica el Pla 
especial, una ampliació de l’Institut Margall, no sabem si és una necessitat del districte. 
Hi ha una degradació del barri molt important a partir de l’institut, però ara no tenim 
temps.  
 
El que us volíem dir és que fa un any es fa uns suspensió en deu solars, tres dels 
quals a l’Antiga Esquerra de l’Eixample, dos dels quals s’han exclòs completament 
sense cap justificació, i un altre, el nostre, s’ha reduït sensiblement respecte al que 
marca el PGM de l’any 1976. El PGM del 1976 fixa unes claus d’equipament, a 
Rosselló 168, interior d’illa, Provença 185, però també Enric Granados 179-181, 183, 
185 i 187, tots els patis interiors d’illa. Inexplicablement es desafecten aquests sòls 
d’Enric Granados 179, que curiosament estan just al costat, porta per porta, de l’institut 
amb el simple argument que és un edifici d’habitatges, quan es poden afectar, perquè 
és un pàrquing de tres plantes que només cal passar per veure quin tipus de pàrquing 
és i com està formulat, i es podria afectar perfectíssimament salvant els habitatges i no 
s’afecten, quan tenen la mateixa clau.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Miravet, hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Miquel Àngel Miravet 
 
I ja acabo, només dient que tampoc s’afecten els solars no edificats, precisament, per 
cert, d’un hotel de luxe, quan tenen la mateixa clau que els que tenim a Rosselló 168 i 
Provença 185. Per tant, aquí es produeix un greuge comparatiu entre una mateixa clau 
d’una mateixa illa que no entenem. I sobretot, quan es diu: «No, és que no s’afecten 
aquests solars d’Enric Granados, interiors d’illa de l’hotel, etcètera, perquè són 
segregacions que complicarien aquesta operació», com si a nosaltres no ens 
haguessin de fer segregacions.  
 
Per cert, com ha dit el Sr. Muñoz, estudiïn molt bé, si us plau, les activitats i els locals 
comercials perquè deixen un local de 2.000 metres, que salven el cap i la cua i deixen 
incomunicat i sense sortida un altre.  
 
Si volen més informació... Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula el Sr. Joaquim Romano. Són 2 minuts, Sr. Romano.  
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Sr. Joaquim Romano  
 
En gastaré un.  
 
En la línia que comentava el Sr. Miquel Miravet, també volíem demanar explicacions 
sobre els motius de la simetria en les afectacions de les finques del carrer Rosselló i 
les finques del carrer Enric Granados. Com ha comentat el Miquel, això prové una 
afectació que és de l’any 1976, un PGM que entenem que en aquella època les coses 
no es feien amb les explicacions i el detall com ara, però ja en aquell moment dues 
finques, en cas que es poguessin comparar, les finques del carrer Rosselló tenien una 
afectació molt superior, és a dir, la part afectada de les finques del carrer Rosselló era 
un 43% superior a les finques d’Enric Granados. La sorpresa ha estat quan el pla que 
s’acaba aprovant inicialment lluny d’intentar corregir aquesta afectació simètrica de 
l’any 1976 no només la redueix, sinó que inclús la incrementa, de forma que les 
finques del carrer Enric Granados passen a tenir una afectació molt inferior, de forma 
que l’afectació al final és un 53% superior la de les finques del carrer Rosselló 
respecte a una similar del carrer Enric Granados.  
 
Com ha comentat el Miquel, algunes de les finques que no s’estaran afectant amb 
aquesta decisió que no queda explicada en el Pla especial constitueixen patis no 
edificats d’hotels de luxe, com és l’Hotel Granados, i altres finques que tampoc estan 
edificades en les seves parts posteriors, amb la qual cosa no hi hauria cap dificultat 
per expropiar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara passarem la paraula als grups municipals. Començarà el Grup del PSC, el Sr. 
Joan Ramon Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres, en aquest pla, que ens en sentim coautores, i ara el Sr. Miquel citava les 
paraules de la Montserrat Ballarín, pensàvem fer una abstenció. I dic molt ràpidament 
per què.  
 
Perquè nosaltres en el pressupost, en la línia del que comentava abans el portaveu 
d’ERC, vam presentar al·legacions per la compra d’algun d’aquests solars, 
concretament de Paral·lel 100, i se’ns va rebutjar l’al·legació. Aleshores, el dia que en 
vam estar parlant a la Comissió de serveis tècnics, d’aquest planejament, es va fer 
esment del cronograma que ve acompanyat. A nosaltres, pel que fa a aquest 
cronograma, no se’ns ha explicitat si es compraran els solars d’aquí a quatre anys o 
s’aniran comprant paulatinament al llarg de quatre anys. Nosaltres li demanaríem al 
regidor, si vostè ens diu que aquest mateix any es tirarà endavant un d’aquests set 
solars —només un—, nosaltres hi votarem favorablement.  
 
I un últim detall. Jo personalment desconeixia aquesta problemàtica amb aquests 
veïns, i faria el suggeriment al Govern que tampoc és obligatori portar a aprovació 
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definitiva aquest planejament en el proper Plenari de Casa Gran. Jo crec que si abans 
de portar-lo a aprovació definitiva es poden fer una sèrie d’entrevistes i converses i 
tancar, perquè aquí estem parlant d’una problemàtica molt tècnica d’etiquetes 
urbanístiques, és una problemàtica que ara en aquest espai és complicat, però si es 
pot tancar alguna reunió i en els propers dies o setmanes es poden esmenar les coses 
que calgui, s’esmenen i ja està.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No m’ha quedat clar si s’absté o vota ara favor.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Ara ens abstenim però la idea és que quan vagi a definitiva puguem votar a favor.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
PP, conseller Zayas.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Miri, estem davant d’un altre bluf, un altre dels seus blufs. Vostè ha dit: «Hem comprat 
set locals». És mentida, a part que ho hem vist ja ho sabíem abans, els que ens hem 
mirat el pla, això és una absoluta mentida. Diu que podrà comprar o expropiar. En 
qualsevol de les dues opcions estem parlant de quatre anys com a mínim. Si han de 
comprar, s’hauran de posar d’acord amb els propietaris, i si han d’expropiar parlem de 
dos, tres o quatre anys, això s’allarga per la via judicial. A part, d’on surten aquests 36 
milions que vostès pretenen destinar a això? 
 
És com sempre, tot això és un bluf. És mentida que hagin comprat, perquè no és 
veritat, ho han venut així a la premsa però no és veritat. Per tant, nosaltres l’única cosa 
que podem fer, i més després del que han comentat aquí, que s’han saltat la més 
bàsica acció, que era parlar amb els propietaris, haurem de votar que no. I m’hauran 
d’explicar per què vostès, tenint possibilitats de fer, ara que en parlàvem, VPO al solar 
d’Aigües de Barcelona, per què ho treuen? Ara Aigües de Barcelona pot fer el que 
vulgui en aquest solar, quan el tenien vostè en aquest Pla d’usos. No ho entenc, de 
cap de les maneres. M’ho haurà d’explicar molt bé. Ho reconec, no ho entenc.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula pel Grup de Cs la Sra. Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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Nosotros también nos vamos a abstener. Creemos que antes de que llegue la 
aprobación definitiva, evidentemente, deben conversar y deben llegar a acuerdos con 
los propietarios. Por ese motivo creemos que se debe alargar más el proceso. Aquí 
nos vamos a abstener.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Per la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Primer, recordar que entrem en aquesta cadena que no és tant votar a favor o en 
contra sinó que és un tràmit administratiu on informem favorablement o 
desfavorablement, però passi el que passi l’únic fet que ha de fer el Govern de torn és 
venir i explicar què es farà.  
 
Dit això, nosaltres en aquest cas informarem favorablement perquè, tot i que és un 
tràmit que s’inicia ara, entenem que hi ha una mancança de sòl per a equipaments, 
que determinats projectes, no situava el cas del Maragall però sí el cas de l’Auró o el 
cas de Talia sí que interessa recuperar uns solars propers per ampliar equipaments. Sí 
que hauria agraït al conseller Magrinyà que expliqués una mica més a fons aquestes 
qüestions ara, i més si hi ha alguns veïns afectats amb qui no s’ha estat parlant durant 
aquests darrers mesos. I d’altra banda, caldrà veure com evoluciona cadascun 
d’aquests solars. Per exemple, en el cas de l’Auró ens comentaven que hi hagi certes 
garanties que aquestes ampliacions d’equipaments educatius el dia de demà siguin 
per al que s’està parlant verbalment i no acabin acollint bolets en cas de no construir 
nous centres.  
 
Dit això, entenem que és una de les vies que té l’Ajuntament que ha de poder tirar 
endavant, i especialment en un districte amb tanta manca de sòl públic per polítiques 
de sòl dutes a terme anteriorment, per destinar-los a equipaments o habitatges.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Ara té la paraula el conseller d’ERC, Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
Des d’ERC considerem que qualsevol pla especial que serveixi per avançar, per poc 
que sigui, en matèria de sòl per a equipament públic és positiu, per tant, hi votarem a 
favor.  
 
El que sí que hem de dir és que ens sorprenen alguns dels comentaris d’alguns 
propietaris, que diuen que no s’ha contactat amb ells i que no hi ha hagut converses 
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en aquest sentit. I també ens sorprèn que no s’hagi arribat a un acord per comprar cap 
d’aquests solars. De fet, nosaltres en el seu moment votem la suspensió de llicències 
no perquè els deures es passin a un o dos mandats, perquè els terminis són a quatre o 
vuit anys, sinó perquè pensàvem que hi hauria una compra... que la ciutat prioritzava 
l’Eixample per avançar en equipament públic i que hi hauria una compra no sé de 
quants solars però hi hauria alguna compra, ni que fos simbòlica, i de moment no en 
tenim cap. De fet, m’agradaria preguntar si hi ha prevista alguna compra en aquest 
mateix mandat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller.  
 
Pel Grup Municipal Demòcrata, conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres farem una abstenció únicament i exclusivament perquè compartim la 
necessitat de fer equipament a l’Eixample. Però els ben asseguro que si fos per les 
ganes de votar atenent a com s’ha gestionat tot això, hi votaríem en contra, i molt en 
contra. Perquè no es pot fer pitjor, i no es pot fer amb més ganes d’enganyar i de 
pervertir la veritat.  
 
Escolti, la nota de premsa que van fer —ara no la tindré aquí— deia que Barcelona 
compra solars per fer habitatge públic. No, no diu que compra però diu que es farà 
habitatge dotacional. Ho ha dit el regidor, el regidor sí que ho ha dit en el seu informe, 
«hem comprat», i ho ha dit el conseller portaveu, «hem comprat per fer habitatge 
públic». Escolti, llegeixin-se el Pla. El Pla diu: «En el present Pla urbanístic de millora 
urbana no es determina l’ús d’habitatge dotacional.» Per què ens volen enganyar així? 
No sé si em noten exaltat però és una cosa que m’exalta perquè per qui ens prenen? 
Ho posa al Pla: «La modificació puntual del PGM... ha posat de manifest que no ha 
estat possible establir cap nou emplaçament per a aquest destí al districte de 
l’Eixample.» Deixin de dir això, deixin de dir aquestes coses.  
 
I després, una altra cosa. Les coses no es fan així. Escoltin els veïns. M’ha sorprès 
que el conseller d’ERC no ho digués: es va aprovar una proposició del Grup d’ERC fa 
un any que deia que es crearia una comissió, que parlarien amb els grups. Vostès han 
fet la suspensió i han determinat, segons el seu criteri, quins són els usos d’aquest 
solar sense parlar amb ningú. 
 
Per tant, els dic que farem una abstenció, però és ben bé perquè fan falta 
equipaments, però no perquè vostès es puguin atribuir cap mena de mèrit en la gestió 
de tot això.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Rodríguez, se li ha acabat el temps. Gràcies.  
 
Té la paraula el conseller Magrinyà.  
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo crec que s’han de dir coses. Que un periodista digui en un titular que s’ha comprat 
és la seva llibertat d’haver escrit el que ha volgut. 
 
(Parla el Sr. Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
No, perquè això surt d’un article d’un diari.  
 
(Parla el Sr. Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Rodríguez, se li ha acabat el temps.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Amb perspectiva, i també relativitzem les coses, el que sí que queda clar és que és un 
procés per passos. A nosaltres ara ens toca fer aquest pas, l’hem fet i estem contents 
d’haver-lo fet, i en aquest sentit reconec i agraeixo el suport que ens planteja ERC en 
això que estem dient. Perquè nosaltres l’únic que hem fet aquí, bàsicament, ha sigut 
afectar els solars lligats a Rosselló i Provença, ja que existia el Pla general —vostès 
ho saben—, que està afectat des de l’any 1976, d’un 17 passa a 7. I nosaltres l’únic 
que hem fet en aquest pla és concretar l’ús, i s’ha posat un calendari per l’execució per 
part de l’Administració, que té tot el dret a fer-ho, per poder dir que ens comprometem 
com a Administració que abans d’un període de vuit anys nosaltres estem disposats a 
haver expropiat això.  
 
A l’hora de decidir què hem fet, el que nosaltres hem fet és que ens hem adreçat a la 
comunitat educativa per veure quines són les necessitats de creixement de l’institut, i a 
partir de les necessitats de creixement de l’institut, perquè és amb ells amb qui hem 
parlat... Perdoni, l’hi agraeixo. En aquest sentit, el que nosaltres hem fet ha sigut veure 
quines són les necessitats i amb la millora des de la necessitat del creixement de 
l’institut, perquè necessita unes aules culturals, necessita un auditori, amb la vista 
teníem el dret perfectament de fixar això. I és el que hem fet.  
 
De totes maneres, això és una aprovació inicial i, per tant, s’han de fer al·legacions i 
nosaltres estem oberts a quedar amb els propietaris que aquí s’han manifestat per fer 
una reunió i concretar i entendre millor quins són els seus plantejaments. Per a 
nosaltres, en principi, el creixement ha sigut per això.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Aquesta proposta d’acord quedaria informada favorablement amb els vots a favor del 
Grup Municipal de la CUP, ERC i BC; el vot en contra del PP, i les abstencions del 
PSC, Cs i el Grup Municipal Demòcrata.  
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Passem, doncs, a la popera que és: Informar del Pla de millora urbana per a 
l’ordenació volumètrica de l’edifici situat al passeig de Sant Joan 110 aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2018, 
d’acord amb el disposat a l’article 23 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Té la paraula el Govern. Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En aquest cas, es tracta d’un edifici que està al costat de l’edifici del Palau Macaya, i el 
que s’ha fet és validar el creixement al qual té dret pel Pla general i s’ha executat 
aquest Pla de millora per poder fer aquest creixement de l’edifici adjacent.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
En aquest punt ha demanat la paraula el Sr. Jaume Artigues de l’Associació de Veïns 
de la Dreta de l’Eixample.  
 
Sr. Artigues, quan vulgui pot passar al faristol. I a aquesta presidenta li agradaria i 
agrairia les dues coses, que ho pogués fer en dos minuts. Gràcies.  
 
 
Sr. Jaume Artigues 
 
Seré molt breu.  
 
Aquest planejament l’hem estat estudiant des de l’Associació de Veïns, i considerem 
que no s’han pres les mesures des del punt de vista patrimonial que la Llei de 
patrimoni permet posar. Per exemple, la declaració d’un entorn protegit del Palau 
Macaya, que és una potestat que té la Generalitat i no s’ha realitzat. Si aquest 
instrument hagués estat redactat podia haver condicionat perfectament quins eren els 
creixements dels edificis contigus. En aquests moments estem en una situació 
absolutament de desprotecció, qualsevol edifici enganxat a un monument nacional o 
un bé d’interès cultural nacional pot exercir aquest dret que li dona el Pla general.  
 
Evidentment, sabem que ho tenim difícil, presentarem una al·legació. Hem buscat 
aliances amb altres entitats del districte, estem en converses amb els Amics del 
Passeig de Sant Joan i amb L’Eixample Sostenible. I el que volem amb això és 
provocar un debat en el qual ens agradaria fer participar tots els partits polítics sobre la 
situació en què es troba el patrimoni a l’Eixample i a la resta de Barcelona amb relació 
als drets que atorga el Pla general de creixement de tots aquests edificis.  
 
Considerem que és una situació bastant perillosa en tots els sentits. Fa molts anys que 
ja existeix, però creiem que ha arribat un moment en què s’ha de provocar aquesta 
reflexió. Per tant, posarem una al·legació en contra de la seva aprovació i demanarem 
que se suspengui.   
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, Sr. Artigues.  
 
Ara passaríem la paraula als grups municipals. Pel PSC, el conseller Joan Ramon 
Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres informaríem favorablement el planejament urbanístic, tot i que té raó el Sr. 
Artigues. És veritat que en aquest entorn no existeix i no s’ha redactat entorn de 
protecció, que jo recordi. En alguns dels monuments del nostre districte —parlo de 
memòria— diria que sí que vam portar a aprovació Casa Batlló i la Pedrera, que deuen 
ser els dos.. i potser n’hi ha algun més, d’entorn de protecció tramitat. Però, és clar, si 
els que són els titulars del patrimoni o la Generalitat no ha tramitat aquest entorn de 
protecció a nosaltres no ens queda altra, i després d’haver-ho debatut, que informar 
favorablement. Tot i que coincidim que caldria, segurament, redactar i tramitar més 
entorns de protecció de patrimoni de l’Eixample.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Ara té la paraula el conseller Zayas del PP.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Informarem favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Per Cs, la consellera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros nos vamos a abstener porque no queremos contribuir a que el Ensanche se 
vaya llenando de edificios que, aunque no estén catalogados, tienen su interés y son 
representativos de la arquitectura de una época, añadidos que destrozan totalmente el 
edificio. De modo que nos vamos a abstener.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Té la paraula la consellera Anna Serra pel Grup Municipal de la CUP.  
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Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres també ens abstindrem. Som més partidaris d’esponjar l’Eixample, no d’anar-
hi construint afegits.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula per ERC el conseller Eduard Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
Des d’ERC no posem en dubte que aquest projecte sigui impecable dintre la normativa 
vigent, però ens sobta que no hi hagi cap tipus de perímetre de protecció o figura per 
impedir-ho. Com a grup faríem una abstenció al projecte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Grup Municipal Demòcrata, el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies.  
 
Nosaltres també farem una abstenció.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres estem oberts a acollir aquest debat que plantegeu, en aquest sentit amb 
l’excusa d’aquest element estem oberts a oferir aquest debat al districte.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Aquesta proposició també quedaria informada favorablement amb vots a favor del 
Grup del PSC, del PP i de BC, i les abstencions de Cs, el Grup de la CUP, d’ERC i del 
Grup Municipal Demòcrata.  
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Passaríem, doncs, a la propera que és: Informar del Pla especial urbanístic per a la 
regulació de l’escola bressol Londres, l’escola Mallorca i l’aparcament en subsòl situat 
a l’illa delimitada pels carrers Londres, Villarroel, París i Comte d’Urgell aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 
2017, d’acord amb el disposat a l’article 23 de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Té la paraula el conseller del Govern, Sr. Magrinyà.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Això va d’acord amb la proposta inicial que s’ha llegit, i en aquest sentit el pla que 
estàvem obligats a fer, que bàsicament era protegir per assegurar els accessos als 
equipaments i preservar que poguessin continuar existint en el cas que no es pugui. 
En aquesta línia hi havia consens.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
En aquest punt té la paraula demanada la Sra. Diana Bermejo de l’AFA de l’escola 
Mallorca.  
 
 
Sra. Diana Bermejo 
 
Bona tarda.  
 
Prenc la paraula en nom de l’AFA de l’escola Mallorca i de l’AMPA de l’escola bressol 
Londres.  
 
Totes dues comunitats educatives convivim des de fa més de deu anys en un edifici 
abandonat i en ell, a part de tones de ciment i ferro, veiem l’oportunitat de millorar la 
vida de les dues escoles. Dos centres que, per culpa de la construcció d’aquest edifici, 
ja van néixer mancats d’espai i que s’han vist molt perjudicats per les decisions 
equivocades que s’han pres des de l’Administració.  
 
Ara, aquest Consell Plenari de l’Eixample informa favorablement el Pla especial que ha 
de servir per segregar les dues escoles i protegir-les davant una possible sentència 
d’enderroc de l’edifici Londres-Villarroel. El pla, tot i que té com a objectiu protegir les 
escoles, suposa de nou un perjudici per a les dues comunitats educatives ja que 
perdem espais i veiem retallada la zona d’accessos de manera dràstica. Entenem la 
necessitat del pla i per aquest motiu hem arrencat de l’Ajuntament una sèrie de 
compromisos que avui es recullen en la declaració institucional que s’ha llegit a l’inici 
de la sessió.  
 
Hem patit aquest edifici durant molts anys i ara hem arribat a aquest punt del camí i 
vetllarem sense descans perquè l’Ajuntament compleixi aquests compromisos que es 
van recollir a l’acta d’una reunió que vam mantenir el 14 de febrer, i que suposen que 
el Pla especial només s’executarà en cas que hi hagi una sentència ferma d’enderroc; 
que qualsevol nou edifici haurà de preveure i assegurar els accessos de l’escola 
bressol i de l’escola Mallorca; que la ubicació de qualsevol nou equipament haurà de 
tenir en compte la comunitat educativa de l’escola bressol Londres i de l’escola 
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Mallorca, i que s’aprofitarà el nou volum edificable, en cas que s’enderroqui, 
precisament per afavorir i pal·liar les deficiències d’espai històriques d’aquests dos 
equipaments.  
 
A banda d’això, aprofitem aquesta intervenció per demanar públicament que no es 
deixi només en mans de la justícia el futur d’aquest edifici i que, si més no, encara que 
pugui ser només de manera provisional, es pugui fer servir per millorar la vida de 
l’escola Mallorca i de l’escola bressol Londres. Deixem de patir d’una vegada aquest 
equipament i que el puguem gaudir encara que sigui de manera provisional fins que la 
justícia digui la seva. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sra. Bermejo.  
 
I ara passaríem la paraula als grups municipals. Pel PSC, conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Informaríem favorablement.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Pel PP.  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Nosaltres també.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Pel Grup de Cs, consellera. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también, favorablemente.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Pel Grup de la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
També a favor, i molt d’acord amb l’argumentació que s’ha fet ara des de l’AFA 
Mallorca. També veure com evoluciona aquest tema. Recordem que fa uns quants 
mesos també teníem un cert rifi-rafe pel nyap d’aquest edifici que s’ha fet durant tots 
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aquests anys. Hi va haver un moment que fins i tot hi podia anar un nou centre. No és 
el tema del qual parlem avui però sí que és important que es vegi bé què es pot fer 
mentrestant.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula per ERC el conseller Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
A favor, amb la voluntat que es pugui desencallar al més aviat possible la situació a 
l’espai.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Conseller Rodríguez, del Grup Municipal Demòcrata.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
A favor.  
 
Només una petita reflexió sobre la importància del que dèiem abans de fer una bona 
gestió urbanística, perquè després ens passen aquestes coses que ens passen a 
l’Eixample, que tenim aquest edifici de l’època del PSC o el parc de bombers també de 
l’època del PSC que després no es fan les coses ben fetes i tens allà uns edificis que 
s’han d’enderrocar, o s’han de treure, o no saps què fer-hi, etcètera. Per tant, a favor 
—malgrat el nyap— de garantir la continuïtat dels dos centres educatius i intentem 
entre tots que no ens passin més aquestes coses.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs podríem dir que aquesta proposta ha estat informada molt a favor amb el vot 
favorable de tots els grups.  
 
Passaríem a la propera, que és: Informar del Pla especial urbanístic d’establiments de 
concurrència pública i altres activitats al barri de Sant Antoni, aprovat inicialment per la 
Comissió de Govern de 22 de febrer de 2018, d’acord amb el disposat a l’article 23 de 
la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Té la paraula la Sra. Corbella.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
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Només explicar que aquest pla té per objectiu equilibrar els usos comercials a Sant 
Antoni per garantir la pervivència del comerç de proximitat al barri. I que les dades que 
hem recollit per elaborar aquest pla han confirmat el que la gent que vivim a Sant 
Antoni percebem des de fa temps, que és que hi ha una saturació de l’oferta de 
restauració; que aquesta està amenaçant la diversitat comercial més característica del 
barri, i que a més a més no dona resposta a les necessitats de les persones que viuen 
a Sant Antoni.  
 
Per tot això, i amb la previsió que la superilla i l’obertura del mercat podien fer encara 
més atractiva aquella zona, vam decidir impulsar un pla d’usos per aturar aquest 
previsible monocultiu comercial i posar així fre a una de les potes de la gentrificació 
que hem esmentat, que és aquella que amenaça el comerç de proximitat.  
 
No entraríem ara en aspectes tècnics, perquè ja es van descriure en la sessió de la 
comissió consultiva de dilluns, i qui no hi pogués venir que sàpiga que al Consell de 
Barri de Sant Antoni del 19 de març està previst fer un monogràfic sobre aquest tema 
amb l’explicació ben detallada.  
 
Només ens agradaria insistir una mica en la idea que creiem que aquest pla no hauria 
de ser només un pla del Govern d’aquest districte, sinó que hauria de poder reunir 
amplis suports perquè estem segurs que aquí tots els grups polítics, veïns i 
comerciants estem per preservar i defensar el nostre comerç. I un altre motiu és 
perquè aquest pla parteix d’una diagnosi compartida, sobretot amb les entitats 
comercials del barri i també les veïnals —que va ser dels primers en reclamar alguna 
mesura d’aquest tipus—, i els volem agrair, per descomptat, la seva feina i el seu 
suport en aquest treball conjunt de vetllar pel futur de Sant Antoni. I l’últim motiu que 
m’agradaria dir és que ens hi va el barri, ens hi va el futur de barri, i és molt important 
que la majoria de gent hi puguem estar d’acord.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Corbella.  
 
En aquest punt ha demanat la paraula el Sr. Vicenç Gasca, president de Sant Antoni 
Comerç.  
 
 
Sr. Vicenç Gasca 
 
Senyora presidenta, primer de tot permeti’m que en nom del president de l’Associació 
de Veïns i en el meu propi com a vicepresident de l’Associació de Veïns agraïm al 
Consell les felicitacions pel 50 aniversari de l’associació i també per l’acte institucional 
en què ens han donat suport i agraïment pels esforços que s’han fet durant aquests 
nou anys d’obres del mercat.  
 
Voldria entrar en el tema del Pla d’usos, que no només és un pla d’usos sinó que per a 
nosaltres és molt important, i veiem molt positiu que es pugui tirar endavant. Crec que 
no és un tema d’aquest equip de Govern sinó que és un tema de ciutat, és un tema de 
l’ADN de ciutat, que va per sobre de quatre anys de mandat. És un tema de futur, és 
un tema que tots estem treballant, tots hem patit i tots volem protegir el comerç de 
proximitat.  
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Hi havia unes escletxes i hi havia gent que a través d’aquestes escletxes, grups 
inversors, aprofitaven i el que estava ocupat com a bars per altres escletxes s’hi 
posaven també [01:58:22 bars? ] al final. El tema degustació també ens influeix. I el 
que nosaltres volem és el mix comercial, una barreja comercial que faci atractiu el barri 
de Sant Antoni i que permeti que hi hagi aquesta diversitat gràcies al fet que no es 
puguin instal·lar altres operadors que són de diner fàcil, nosaltres som comerç de 
sempre, comerç tradicional amb moltes angúnies, però hi ha altres sectors que són de 
diner molt més fàcil, i reconverteixen un barri en un parc temàtic. I és el que no 
voldríem nosaltres. Sant Antoni té una vocació de comerç de proximitat, té una 
personalitat pròpia amb el comerç, amb els Encants i amb el mercat, i voldríem que 
aquesta personalitat es mantingués. Per això estem molt a favor d’aquest Pla d’usos i 
ens agradaria que aquest suport fos ampli perquè donem una imatge que tots volem 
un model de ciutat i un model de barri a favor d’aquest model comercial.  
 
Ara hi haurà un temps per fer aportacions, que les puguem fer, perquè entre tots, els 
grups i les entitats, millorem aquest projecte perquè de veritat sigui un projecte que 
mantingui el nostre barri amb la supercruïlla, que dic jo —no parlo de superilla, parlo 
de supercruïlla— que ara s’està a punt d’inaugurar, que tindrà una gran afluència i que 
aquest atractiu que tindrà el barri de Sant Antoni... aquest Pla d’usos era necessari per 
evitar que es desvirtuï aquest model comercial. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies a vostè, Sr. Gasca.  
 
Ara donem la paraula als grups municipals. Començarem pel PSC, conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Des del Grup del PSC ara mateix farem una abstenció, ja ho vam manifestar a l’equip 
de govern. Nosaltres hem treballat aquest planejament, és un planejament que ve de 
lluny, però com deia la consellera Corbella és un document molt tècnic, és un 
document que hem d’estudiar amb molt detall. Des del grup municipal els nostres 
tècnics el volen treballar i hem anunciat que hi presentarem alguna al·legació i alguna 
cosa que ens volem mirar, veure si es pot aprofitar per trobar l’escletxa, i poso un 
exemple, d’incloure els club cànnabics dins la regulació, perquè sabem que hi ha un 
problema amb clubs cànnabics al barri de Sant Antoni i volem mirar si ho podem 
incloure. I volem revisar, sobretot i especialment, la memòria perquè tot estigui ben 
justificat. És molt probable que rebi impugnacions, com tots els plans d’usos que 
aquesta ciutat aprova, per desgràcia, i creiem que ha d’estar molt ben armat 
jurídicament i tècnicament, com comentava la consellera Corbella.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Riera.  
 
Té la paraula, pel PP, el conseller Zayas.  
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.   
 
Des del PP també farem una abstenció. Compartim la diagnosi del problema que hi pot 
haver a Sant Antoni, que hi ha ara però incrementat després que s’obri el mercat. 
Presentarem al·legacions i tenim alguns dubtes, perquè ara ho deia el Sr. Gasca: 
«Volem comerços que no facin diner fàcil». Això ho podem compartir i per això no 
veiem algunes de les prohibicions, «exposició, venda i reparació de vehicles», penso 
que això s’ha d’explicar perquè un taller mecànic no acabo de comprendre com pot 
afectar la gentrificació, ho dic des de la ignorància, o els gimnasos o altres tipus de 
negocis. Per tant, formularem una abstenció a l’espera de les al·legacions que segur 
que presentarem. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Grup Municipal de Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también nos vamos a abstener porque el documento se presentó hace tres 
días, es muy técnico, muy farragoso de entender, y se tendrá que estudiar con 
detenimiento y aprobarse en su momento. Gracias.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Pel Grup de la CUP, conseller Bujons.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP informarem favorablement. Ho vam estar parlant, nosaltres fa un any ja 
vam aplaudir, de fet demanàvem abans que es fes aquesta moratòria. No sé si ho ha 
dit l’Eulàlia ara però en un barri que no arriba a 40.000 habitants, i sense comptar 
estrictament el mercat, ara mateix estem parlant de gairebé 600 llicències que en 
podríem anomenar de restauració comercial, sense comptar aquests tallers o aquests 
espais que a vegades serveixen per vendre coses als turistes i per llogar bicicletes i 
motos. La gentrificació té moltes cares, però dels 600 que parlo són estrictament 
comercials. El pla ara sí que parla dels dos àmbits, agafa tot el triangle, estrictament 
tot el barri de Sant Antoni quan la moratòria inicial només cobria els voltants del 
mercat, cosa que podia permetre l’efecte crida o taca a les altres zones del barri.  
 
Dit això, informem favorablement. A més sabem que és una cosa que genera ampli 
consens veïnal, s’ha parlat des del SAC però sabem que també des de l’Associació de 
Veïns i des de Fem Sant Antoni es veia com una mesura de partida correcta i 
necessària.  
 
Dit això, la gentrificació té moltes cares, és la part d’establiments comercials però 
abans hem estat parlant d’habitatge. Fem Sant Antoni aquests dies està llançant la 
campanya que durant els propers mesos en un barri de 40.000 habitants vencen fins a 
3.500 contractes de lloguer, estan apareixent aquests fons voltors comprant blocs 
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sencers, blocs que estan al voltant del mercat de Sant Antoni. Per tant, el Pla d’usos 
arriba tard per la deixadesa de les diferents... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
...pels diferents governs que hi ha hagut fins ara i, per tant, és un punt de partida.  
 
Dit això, també fem una crida des d’aquí que ara vindrà la reforma... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
...de la Model, i plantejar un nou pla d’usos a partir d’ara... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Bujons, no em fa cas, se li ha acabat el temps.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Perdó.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Té la paraula per ERC el conseller Cuscó.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
 
Des d’ERC compartim la filosofia que cal una millor regulació dels establiments de 
pública concurrència ja que hi ha un equilibri, com s’ha comentat, que està en risc 
entre les activitats econòmiques de caràcter recreatiu i les necessitats dels residents 
del barri de Sant Antoni.  
 
Compartim que hi ha una tempesta perfecta amb l’obertura del mercat, la supercruïlla, 
també la suspensió de llicències a barris contigus. De fet, ERC vam demanar iniciar 
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aquest debat i fer un pla d’usos en la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona, que en aquell moment casualment es va rebutjar. Per tant, en general ens 
sembla un bon plantejament.  
 
Ara bé, tampoc hem tingut temps de veure la lletra petita. Volem mirar-nos amb molta 
cura —amb el Grup Municipal d’ERC de l’Ajuntament, perquè creiem, com s’ha 
comentat, que és un tema de ciutat— la lletra petita d’aquest pla. També en volem 
veure l’apartat tercer, que hem demanat, dels plànols informatius i d’ordenació. I de 
moment farem una abstenció amb la voluntat que arribi a bon port el Pla d’usos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
Ara té la paraula el conseller Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres també farem una abstenció. Vostès, els que estaven aquí, ho han vist, 
portem tota la part decisòria de les propostes d’acord demanant rigor i seria poc 
rigorós per part nostra ara votar favorablement quan realment no hem tingut un temps 
real per mirar-nos amb la calma que mereix i l’atenció que requereix un document molt 
tècnic, com s’ha dit aquí.  
 
És evident que compartim l’objectiu i, per tant, és una abstenció positiva, que dirien 
alguns. Però és una abstenció perquè volem temps per acabar-nos-ho de mirar.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Corbella, si vol afegir alguna cosa, li queda un minut.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies.  
 
Agrair als grups polítics aquesta abstenció positiva o per reflexionar sobre el 
document, que sabem que és dens. Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició. 
Agrair especialment a la CUP, que ja s’ha pronunciat a favor. Tornar a agrair al Vicenç 
Gasca, a Sant Antoni Comerç, a l’Associació de Veïns, a Fem Sant Antoni, tota la gent 
de barri que està darrere d’això. Fer un agraïment especial als tècnics i tècniques 
d’Urbanisme d’aquesta casa i d’Ecologia Urbana que s’hi han deixat bastant la pell, 
perquè és un tema molt farragós i han sabut donar resposta a una demanda del barri i 
d’aquest Govern que era tan necessària com complexa. I animar els grups polítics i les 
persones particulars a fer al·legacions en aquests dos mesos que està això en 
exposició pública, en format d’aportació, de crítica, del que faci falta per acabar 
millorant aquest pla i que acabi convencent a tothom. Moltes gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera.  
 
Aquesta proposta també queda informada favorablement amb el vot favorable de la 
CUP i el vot favorable del Govern, i l’abstenció de la resta de grups.  
 
Passaríem a l’altre punt de l’ordre del dia, que és la part d’impuls i control, amb les 
proposició i declaracions de grup.  
 
Començaríem per la primera, presentada pel Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula 
el seu conseller portaveu, Joan Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres portem avui una proposició que ve a tomb dels últims esdeveniment relatius 
al projecte d’unió tramviària per la Diagonal. Sembla ser que això no acaba de 
fructificar, no tirarà endavant, i el que sí que volem demanar, ara que això ja es va 
clarificant, com hem fet al llarg del mandat fins ara, és que ja no hi hagi més excuses i 
s’acabi d’executar la reforma de l’avinguda Diagonal entre passeig de Gràcia i les 
Glòries, i també la d’altres vies que es veien afectades per la posada en marxa del 
projecte, com és l’avinguda de Sarrià, que havia de girar de sentit. Que s’arreglin, que 
tinguin voreres amples, un millor espai públic, etcètera. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, conseller.  
 
Donaríem la paraula al Grup del PSC. Sr. Riera, té la paraula. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, vicepresidenta.  
 
Molt ràpidament. Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició. Sincerament, en el 
debat del tramvia gairebé m’he perdut, no sé ben bé on estem. És un tema àmpliament 
debatut. Crec que aviat celebrarem els deu anys de debat del tramvia. Si alguna cosa 
tenim clara des del Grup del PSC és que no tancarem en fals aquest debat. I el que 
proposa avui el Grup Municipal Demòcrata és tirar pel dret. Sé que és un debat 
complex, però és un debat que aquesta ciutat ha de tenir i ha de tancar bé, perquè és 
una infraestructura prou potent i prou cara com perquè la ciutadania la gaudeixi de la 
millor manera possible, i no tirar pel dret i tirar endavant una reforma que no agradava 
a tothom. Deixem-ho així.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, Sr. Riera.  
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Perdoneu, ara m’han fet notar que hi havia una paraula demanada, del Sr. Xavier Riu. 
Si es vol acostar al micròfon. Gràcies.  
 
 
Sr. Xavier Riu 
 
Gràcies i bona nit a tothom.  
 
De fet, des de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, quan vam veure 
l’ordre del dia vam demanar paraula perquè ens va preocupar una mica la proposició. 
En primer lloc, perquè ja en l’anterior mandat, quan aquest grup governava, entenem 
que es va prioritzar i es va invertir molt més en les obres del passeig de Gràcia, de la 
Diagonal i dels carrers aparador que no pas en els carrers normals on viu la gent dels 
nostres barris. Però sobretot perquè, a més de fer-ho així, l’obra de la Diagonal va 
afrontar només el tema voreres, que ens sembla molt bé que s’ampliessin les voreres, 
però quan es reformi la Diagonal s’ha d’afrontar el tema de fons del transport públic, 
que està bloquejat, i és l’única manera que substitueixi molts dels cotxes que també 
s’hi bloquegen. Per tant, això que ja ho veiem malament ara ens sembla molt més 
greu. 
 
Com deia el conseller del PSC, s’han encarregat molts estudis i ara resulta que no 
podem esperar a la decisió i volem tirar pel dret. Ja seria el colmo, en aquest context. 
Però també ens preocupava... perquè en la proposició deien que el tramvia és una 
cosa irrealitzable i utilitzaven adjectius que nosaltres ens neguem a acceptar, perquè 
no és que la ciutat de Barcelona es plantegi si posar o no posar el tramvia, és que ja el 
té, 29 quilòmetres que uneixen nou ciutats, i el que cal és afegir-ne 3,8 que donarien 
un salt qualitatiu a l’ús dels altres 29. Per tant, no renunciem i seguim fent aquesta 
batalla. I ara ens sembla increïble, just abans d’aprovar-ho, que es vulgui tirar pel dret.  
 
I acabo dient que ja que vosaltres feu propostes sobre quins carrers són prioritaris 
d’arreglar, nosaltres volíem fer una proposta molt més modesta en la línia que deia 
abans l’amic Gasca de la supercruïlla —m’agrada la frase. Nosaltres tenim una altra 
supercruïlla a Borrell-Consell de Cent i com a associació donem suport al treball del 
Camí Amic, que fa 16 anys va fer un estudi de la mobilitat dels infants de la zona i va 
proposar pacificar el trànsit de Borrell de dalt a baix, i els trams de Consell de Cent del 
parc Joan Miró fins a Borrell... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hauria d’anar acabant.  
 
 
Sr. Xavier Riu 
 
Acabo de seguida.  
 
En un segmentat es va aconseguir ampliar voreres de Borrell i ara esperem, quan 
s’obri l’Institut Viladomat, que com a mínim comenci aquesta supercruïlla. Moltes 
gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies a vostè.  
 
Hi ha una altra paraula demanda en aquest punt de l’ordre del dia, que és del Sr. 
Jaume Artigues, de l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample. 
 
 
Sr. Jaume Artigues  
 
Nosaltres, en la mateixa línia que s’expressava el Xavier Riu, considerem que en 
aquest moment hi ha altres prioritats. Ens sembla equivocat continuar amb un model 
de traçat de la Diagonal sense posar en dubte les intensitats de trànsit que té en 
aquest moment. Per tant, jo crec que aquest és un tema que està en qüestió des del 
començament de mandat i que fins que no hi hagi un consens no es poden continuar 
unes obres en la mateixa direcció, que és en la direcció que ja s’ha expressat 
moltíssima gent, que no la compartim.  
 
En canvi, hi ha altres elements com és la part que ens afecta a nosaltres, que és el 
carrer Girona, que hi ha la proposta d’un carril de vianants on hi ha una reducció de 
trànsit i una priorització dels vianants, que creiem que aquestes són les prioritats que 
contribueixen a canviar el model de mobilitat de l’Eixample.  
 
Per tant, aquesta és la nostra posició d’acord també amb el que expressen els veïns 
de l’Esquerra de l’Eixample. Gràcies. 
 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sr. Artigues.  
 
I ara seguirem donant la paraula als grups municipals. Té la paraula el Grup del PP. 
Vostè, Sr. Zayas?  
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Miri, el tramvia és un altre exemple de la seves mancances i de la mancança de la 
capacitat per arribar a grans acords de ciutat. Vostès no han estat capaços d’arribar a 
cap acord de ciutat important. Llavors, penso que ara és jugar un altre cop amb les 
esperances o les il·lusions dels veïns, però a mi m’agradaria que vostè —que a part de 
president del districte és el segon de l’Ajuntament— digui si aquest tramvia es farà en 
aquesta legislatura o no. Perquè, si no, sí que estem jugant amb aquestes esperances 
i il·lusions dels veïns. Nosaltres pensem que, evidentment, no es podrà fer aquest 
tramvia en aquesta legislatura, i que vostès ho saben. Ara ha sortit aquesta trampeta 
de l’ATM, que veurem com acaba, però si es fan les coses com s’haurien de fer, 
pensem que aquesta legislatura no es podrà fer.  
 
Miri, el problema és que vostès sempre són ostatges de les seves ideologies i dels 
seus comentaris. Tots recordem el que va passar aquí quan es va fer la reforma de la 
Diagonal en la legislatura passada. Avui, una associació de veïns s’ha referit a aquest 
estigma absolutament absurd de dir que, com que és de la Diagonal, no s’havia de fer 
aquesta reforma, i estigmatitzar els ciutadans de Barcelona que viuen a la Diagonal, 
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com si pel simple fet de viure a la Diagonal no haguessin tingut els mateixos drets que 
la resta dels ciutadans. A la legislatura passada, ja ho he dit moltes vegades, jo no en 
soc el defensor, però hi vam participar i no ens n’amaguem, vam fer obra a la Diagonal 
i a altres parts de Barcelona. S’ha venut aquesta història —com tantes d’altres— 
fictícia que era la Diagonal que era molt elitista, absolutament falsa, i això continua. 
Ara, la realitat és que aquesta part de la Diagonal és que fa autèntica pena. La part 
que no s’ha fet està plena d’esvorancs, no es pot caminar, és perillós, insegur, és a dir, 
aquesta és la realitat. Per tant, si no pensen fer el tramvia, faci’n les obres ja per 
millorar aquesta accessibilitat dels vianants. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El vot? 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
El vot és a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
A favor. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el Grup de Cs.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros, teniendo en cuenta que está todo el tema este del tranvía que está sin 
decidir, creemos que no es el momento ni es una prioridad hacer las obras de 
ampliación de las aceras de la Diagonal desde paseo de Gracia hasta paseo de San 
Juan, ni muchísimo menos. Tampoco creíamos que fuera una prioridad cuando se 
hicieron. Aparte de que la estética, por supuesto, es muy discutible. Entonces, 
creemos que no es el momento hasta que no quede dilucidado si se hace el tranvía o 
no y por eso vamos a abstenernos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera.  
 
Té ara la paraula la consellera Serra per la CUP. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres ens sumem als arguments que han donat les associacions de veïns. A més 
a més, no li acabem de veure el sentit, tenint en compte que, si no ho tenim mal entès, 
al març hi haurà un ple per tractar específicament el tema del Tram i totes les reformes 
que hi estan relacionades. I per això hi votarem en contra. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula, per ERC, el conseller Albert Viladot.  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres hi votarem a favor. Hi ha un motiu principal i hi ha un matís que voldríem 
aclarir. 
 
El fet és que tenim un problema perquè hi ha una situació de bloqueig en aquesta via. 
Jo mateix visc en aquest tram de l’avinguda Diagonal i és cert que aquestes voreres 
no estan en condicions, com a mínim, del que s’espera de l’Eixample. Almenys en la 
majoria de carrers. Per tant, és cert que aquesta situació de bloqueig hauríem de 
desbloquejar-la. També és cert que hi ha unes comissions d’experts i de treball a Casa 
Gran que estan debatent sobre aquest tema. Per tant, semblaria absurd fer una obra 
que no tingués en compte les hipotètiques resolucions o les hipotètiques decisions que 
es prenguessin a Casa Gran i, per tant, fer una urbanització d’un carrer sense tramvia i 
al cap d’un poc temps haver-hi de posar el tramvia. Això seria absurd. Per tant, el 
nostre matís seria que, com a mesura de desbloqueig, es plantegés la urbanització 
d’aquest carrer tenint en compte que la secció del carrer pugui assumir un pas d’un 
tramvia en un futur, si així es decidís des de Casa Gran. També és cert que no sembla 
viable en aquest mandat i, per tant, com que això anirà per llarg, com a mínim que els 
veïns gaudeixin d’un carrer en condicions. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara té la paraula, per BC, el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hi votarem en contra.  
 
I hi votarem en contra, primer, perquè tenim un altre model de ciutat. Nosaltres tenim 
el model de ciutat de defensar l’urbanisme de la gent davant de l’urbanisme dels grans 
bulevards on es posen les botigues on els turistes de molts diners venen a comprar i, a 
més a més, en plena crisi. I en el que ens fixem és en la gent. I quan mirem les 
enquestes, quina és la preocupació més gran de la gent a l’Eixample? És el soroll. És 
el soroll, la contaminació i és el problema de la circulació. I és donant resposta a això 
que nosaltres optem no per aquests grans bulevards sinó pels eixos verds que estem 
començant a desenvolupar i esperem desenvolupar ja com a model de forma de treball 
a la supercruïlla de Sant Antoni, que volem continuar amb l’eix de Girona i amb això 
estem amb la línia del que ens demana l’Associació de Veïns i també amb la 
continuació de Consell de Cent i ara pujant amb Borrell cap amunt. Perquè és això el 
que ens està demanant la gent. Aquesta és la demanda de la gent, i és en aquest 
sentit que nosaltres volem treballar. I ens sap molt de greu i això requereix un temps 
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de maduració. El Sr. Trias el 2007-2008 estava pel tramvia per la Diagonal, després ha 
canviat. ERC veig com un no saber posicionar-se, i ens sap greu. Ens sap greu perquè 
la millor manera de reduir el soroll per la Diagonal és posant-hi un tramvia. I sabem i 
hem demostrat que, amb la nova xarxa de bus, amb els carrils bici i amb els eixos de 
vianants això és perfectament possible. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
El grup proposant, conseller Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Diverses coses. Primer de tot, agrair el suport dels grups que ens voten a favor de la 
proposició.  
 
Dit això, diverses consideracions. Se’ns ha acusat de tirar pel dret. Qui tira pel dret en 
aquest cas no som nosaltres, és el Govern municipal. Perquè, com bé s’ha dit, hi ha 
una comissió sobre el tramvia, sobre la unió del tramvia per la Diagonal que fa molts 
mesos que s’està reunint. Havia de fer una sessió que havia de ser de conclusions el 
15 de febrer a Casa Gran. A la vista que les conclusions no agradaven al Govern, 
doncs no hi va haver conclusions i se’ns ha emplaçat a un Plenari del dia 23 de març 
en el qual ens portaran una altra vegada la seva proposta completament unilateral.  
 
En aquesta comissió del dia 15 de febrer de Casa Gran hi va haver un consens, Sr. 
Riera, vostè que és del PSC. Quan dic un consens, ho dic perquè el PSC també hi va 
votar a favor. I va ser votar a favor de la implantació de la D30, el bus elèctric a la 
Diagonal. I això es va produir i per això portem aquí aquesta proposició. Perquè 
nosaltres ens creiem el tema de la democràcia representativa. Tenim aquesta estranya 
mania de creure’ns que quan les coses es voten i es guanyen s’han de fer. I aquí 
sembla que estem governats per aquest concepte de la democràcia dinàmica del 
regidor del districte que va fer en un article de ja fa temps, a l’inici de mandat, que 
deia: «La democràcia no és un concepte estàtic, t’hi pots acostar o allunyar, depenent 
del moment històric». I això és això, jo m’hi acosto o m’hi allunyo, i ja està. I si voten en 
contra del tramvia i a favor de la D30, doncs no passa res.  
 
Després lamentar algunes afirmacions que s’han fet. És a dir, considerar que tota la 
Diagonal és un carrer aparador, per a mi, és molt trist. I més, que es faci en aquesta 
seu del Plenari. Això m’ho diuen a mi, em sembla bé, jo ho he d’escoltar i ho escolto 
amb gust com a portaveu del Grup Muncipal Demòcrata. Per cert, Sra. Jiménez i Sr. 
Rius, som el Grup Municipal Demòcrata, però jo ho escolto. Però potser que, en 
comptes de dir-m’ho a mi, vagin i els ho diguin als veïns de Diagonal-Girona, de 
Diagonal-Bruc, de Diagonal-Castillejos, de Diagonal-Nàpols. Vagin allà, a les seves 
voreres de menys d’un metre i els diuen: «Escolti, és que vostè és un aparador i vostè 
no es mereixerà mai a la vida una vorera ampla perquè viu a la Diagonal». Això és 
governar i actuar des del sectarisme més sectari i més penós que hi ha, permetin-me 
que els ho digui.  
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Sr. Artigues, vostè deia del carrer Girona. Hi estic totalment d’acord. De fet, és un 
projecte del Govern Trias que vostè que ve als plenaris sap que des d’ERC, des del 
PSC i des de molts altres grups, fa dos anys i mig que demanem que es faci la 
pacificació del carrer de Girona, perquè estava prevista. Per tant, dir que es va 
prioritzar només la Diagonal i el passeig de Gràcia és mentir, perdoni que li digui amb 
aquesta cruesa, però és així. Perquè es van preveure altres pacificacions —que, per 
cert, no s’estan fent. Aleshores, de veritat, no entenc aquesta obstinació a portar 
endavant el tramvia quan no hi ha un consens.  
 
Després, deia el Sr. Magrinyà —i amb això acabo— que el Sr. Trias estava a favor del 
tramvia del 2007. Sí, sí. Si el Sr. Trias hagués viscut al 1890 hagués estat a favor del 
telègraf, m’entén? Però han passat 10 o 11 anys i ara, a dia d’avui, hi ha una solució 
millor que no existia aleshores, que és un bus elèctric d’alta capacitat que llavors no 
existia i ara existeix. Per tant, nosaltres considerem que és la millor opció a dia d’avui. I 
ja està, i la gent canvia i vostès farien bé de tenir aquesta resiliència i aquesta 
adaptació al canvi i no seguir obstinats amb un projecte que ja s’arrossega des de 
l’època del PSC i que ja està vist i demostrat que no té ni el consens social, ni polític ni 
tècnic per tirar endavant, perquè si no dic jo que no seriem on som. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez. 
 
Hi hauria un segon torn. El PSC, vol intervenir? 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Molt ràpid.  
 
Des de la humilitat de ser un grup amb un conseller sol, no és el meu tema el tema 
tramvia, com vostè sap. I alguna vegada crec que ja ho he comentat, i no es pot 
demanar que l’únic conseller del PSC sàpiga de tot en tot moment. Ara, deixi’m-li dir, 
això que vostè ha comentat de les conclusions i tal, jo aquí m’ho he tornat a llegir, i 
aquí no surt. Això de la línia D30 m’ho he tornat a llegir i no surt. I aquí què surt? Tirar 
pel dret sense esperar si la concessió tramviària es du a terme o no. Jo ho sento, però 
des del meu raonament polític, crec que sí que és important esperar la resolució del 
debat. No li dic que no, segurament té raó amb aquestes conclusions, però si vol, miri, 
faig una abstenció.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha acabat el temps, conseller. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Però, entengui... Doncs ja està. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies.  
 
El PP havia exhaurit el seu temps.  
 
Al Grup de Cs li queden 30 segons, si els vol utilitzar. No.  
 
A la consellera Serra li queden també 30 segons. Tampoc.  
 
Al conseller d’ERC, Viladot, li queden també 30 segons. No els vol utilitzar.  
 
Al conseller Magrinyà, 15 segons, poqueta cosa. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo el que sí que volia dir és que és veritat que amb el tema de tramvia estem en un 
impàs en aquesta ciutat, però quan veig alguns arguments com ara el d’ERC, em 
preocupa. Perquè veig que, en el fons, no hi ha projecte de ciutat. Estan només a la 
contra i això em sap greu, em sap greu que en aquest tema no hi hagi projecte de 
ciutat. I això és de les coses que no ajuda a avançar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, ja està. Moltes gràcies. 
 
Al conseller Rodríguez li queden 40 segons. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMDemòcrata): 
 
Jo pel bon govern del Plenari de la gent que assisteix, jo crec que el debat ja està 
acabat. Agrair, si es confirma el canvi de vot del conseller Riera, l’abstenció. I res més. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Tinc un dubte, que en el primer torn jo no hi era. No sé si el PSC vota en contra o 
s’absté. S’absté, molt bé. Gràcies, conseller. 
 
Doncs quedaria aprovada la proposició amb els vots a favor del PP, ERC i del grup 
proposant; el vot en contra de la CUP i de BC, i les abstencions del PSC i de Cs. 
 
Passaríem a la propera proposició, que és del Grup Municipal d’ERC. Té la paraula el 
conseller Eduard Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
La contaminació atmosfèrica es considera avui en dia el principal risc ambiental per a 
la salut a escala mundial. I s’ha demostrat que incrementa la incidència i la severitat 
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d’un ventall ampli de malalties i efectes en la vida de les persones tant a llarg com a 
curt termini. Som coneixedors, doncs, que el districte de l’Eixample és un dels que 
superen aquests límits legals establerts per la Unió Europea i per l’Organització 
Mundial de la Salut. Avui per avui, actualment, les polítiques públiques en favor del 
transport públic no han sigut capaces d’acabar amb aquest problema, ni l’electrificació 
dels automòbils ha avançat els passos esperats. De fet, al gener del 2018, hi ha hagut 
un increment de la variació interanual de matriculacions d’un +29%, en el cas dels 
vehicles, i un +57%, en el cas de les motos. Per tant, com que la majoria, com es 
poden imaginar, no són elèctrics, aquesta contaminació no creiem que minvi fàcilment.  
 
En aquest sentit, considerem que cal ser creatius, proposar acords més enllà dels 
clàssics. Considerem que cal una estratègia en matèria d’electrificació dels automòbils, 
millorar i ampliar la xarxa de punts de recàrrega elèctrica i desplegament d’una 
estratègia de promoció de l’electromobilitat. Ara mateix, hem pogut saber segons 
alguns usuaris que molts dels punts de recàrrega o no funcionen o funcionen 
malament. I això fa que no s’incentivi prou la compra d’aquest tipus de cotxes. Jo he 
pogut comptar a la web de l’Ajuntament una trentena de punts de recàrrega al districte 
de l’Eixample, que és clarament insuficient. I també considerem que cal entendre el 
vehicle elèctric des d’un sentit ampli, considerant també que si es fa de manera 
ordenada, vehicles de mobilitat personal elèctrics també poden fer avançar la ciutat en 
aquest sentit. També considerem que és positiu impulsar la millora de la gestió de la 
mobilitat a través de les oportunitats que ens brinden les noves tecnologies. Per 
exemple, en el mandat passat, es van fer proves pilot de cruïlles intel·ligents en funció 
de la demanda del trànsit. Una estratègia de la informació que ajudi tant a gestionar el 
trànsit com a informar millor els usuaris de transport públic i de transport privat de 
quines són les millors alternatives per anar d’un lloc a l’altre. També considerem, i això 
ho demana el sector, que des de l’Ajuntament o des de l’Àrea Metropolitana, que es 
plantegi una app pública del sector del taxi, que ara mateix no existeix. N’hi ha de 
privades i que tenen alguns usuaris, però que seria positiu. I sí, perquè tampoc sigui 
dit, òbviament, seguir implementant mesures estructurants de pacificació d’eixos. 
Abans en parlàvem amb el conseller Alejandro del PP. Pacificacions amb sentit, no 
com les que hem tingut a Poblenou o a llocs on s’han dut a terme amb menys èxit, i 
que no afectin eixos bàsics.  
 
I, de moment, ho deixaríem aquí. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula pel PSC, el conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Des del Grup del PSC hi votaríem favorablement perquè ens sembla que és una 
proposició declarativa que va en la clau de la millora de la qualitat ambiental de l’aire, i 
això són elements que en diversos debats han anat sortint, n’hem anat parlant, i aquí 
ens els trobem de format agrupada. Hi votaríem favorablement. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Pel PP, té la paraula el conseller Alejandro Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Nosotros estaríamos básicamente de acuerdo con la filosofía de esta iniciativa. 
Estamos hablando de que el principal problema que trata esta iniciativa es el tema de 
la contaminación. Es verdad que los niveles de contaminación en Barcelona y sobre 
todo en el Eixample son altos. Podemos discutir si son más o menos altos, si son más 
o menos alarmistas, pero es un problema y será un problema en el futuro. Nosotros 
pensamos que hay dos maneras de resolverlo. Una que es buena y otra que no es tan 
buena. Desde el Gobierno nos están dando a entender que una de las maneras es 
acabar con el transporte privado, que es contaminante, pero nosotros vemos que hay 
un transporte que es privado y que no es contaminante y que también solventa el 
problema de los ruidos, que son los coches eléctricos. Es un problema que se puede 
resolver a medio y largo plazo, no es a corto plazo, pero tenemos que ponernos 
manos a la obra a partir de ahora.  
 
Teníamos una duda en el tercer punto. En el segundo punto queremos decir que el 
tema de la tecnología es muy importante. Es verdad que en las ciudades conectadas 
la tecnología ayuda a que cada vez los procesos sean más exactos, que podamos 
hacer que los procesos de movilidad, social, podamos adaptarlos y hacerlos más 
pioneros, digamos.  
 
El último tema, teníamos cierta duda con el tema de la pacificación. Nosotros 
queremos que haya ejes pacificados, lo que no queremos es que dentro de esos ejes 
pacificados haya barrios que se puedan quedar un poco como guetos y haya actores 
dentro del barrio que puedan sufrir esos efectos. 
 
De todas maneras, nosotros votaremos a favor de esta iniciativa. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula ara —a veure, que m’he perdut, de vegades em perdo de tant en tant— 
el conseller Sánchez. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, Sra. presidenta.  
 
Informarem favorablement, però ens agradaria, després de les consideracions que heu 
fet aquí, ajudar a implementar amb una mesura més els punts que heu dit. Per què ho 
dic? Perquè si tot això ho fem però si, a més a més, ajudem a fer una campanya de 
pedagogia sobre la nova xarxa de bus, sobre el tema de la utilització del bus, sí que 
veritablement hi haurà reducció, entre altres coses, de vehicle privat. Avui per avui no 
s’agafa, no s’entén, i la gent que necessita el cotxe, per molt que desviem amb el tema 
de les superilles —i com vostès comenten sempre que és qüestió de reduir cotxes— hi 
haurà trànsit per un altre cantó, però no reduirem el tema de les PM10, de les 
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partícules. Entre d’altres coses perquè el que interessa és fer, com a ciutats com 
puguin ser Berlín, que hi ha una xarxa, però el tema que la gent es conscienciï té a 
veure amb la motivació i que estimulis, d’alguna manera, aquesta utilització del bus. I 
això sí que genera que hi hagi menys vehicles a l’Eixample.  
 
Informarem favorablement. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Ara per la CUP, el conseller Bujons, si us plau.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP ens abstindrem en aquesta proposta.  
 
De fet, crec que és a l’últim Plenari que vam aprovar, jo diria que per unanimitat, una 
proposta que feia la CUP del mateix tema. I sí que la reflexió que hem fet internament 
en el seu moment és que la manera de millorar la qualitat de l’aire i de canviar les 
pautes de mobilitat passa, sobretot, per aquesta reducció en la mesura del possible del 
vehicle privat. Evidentment, millor si no contamina que si contamina, però entenem 
que una proposta que es basi en el problema que hi ha en l’àmbit de salut pública és 
una proposta genèrica que inclou tres propostes diferents, que és una declaració 
d’intencions, no hi estem en cap cas en contra, però hi trobem a faltar aquesta 
referència sobre el transport públic. No creiem que sigui un canvi del parc mòbil d’un 
tipus de vehicle, no creiem que sigui una cosa immediata que es pugui fer ara mateix. 
Aquí es parla de canvi de gasolineres per electrolineres, d’aparcaments privats, i parlar 
en aquests termes és una declaració d’intencions. A partir d’aquí, entenem que hi ha 
col·lectius a escala de tota la ciutat que estan treballant identificant els creuers en 
època de més contaminació, els carrers més conflictius a l’Eixample i que, per tant, cal 
afrontar-ho amb propostes clares i concretes. I, per tant, ens abstindrem. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Pel Grup Municipal Demòcrata té la paraula el conseller Soldevilla. 
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres hi donarem suport, sobretot perquè torna a posar sobre la taula el concepte 
de la mobilitat intel·ligent i de concepte de smart city que es va començar a implantar 
durant el mandat anterior. I com a tall anecdòtic, a l’anterior proposta s’ha estat 
criticant molt la Diagonal. Precisament, una de les accions que es van fer en la 
reurbanització de la Diagonal en el tram de Francesc Macià a la plaça del Cinc d’Oros 
va ser la instal·lació de punts de recàrrega per als vehicles elèctrics. I, en aquest 
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sentit, el que veiem és que en aquest mandat s’ha aturat. Per tant, ho celebrem i 
donem suport que es torni a proposar que s’activi l’impuls.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
BC, té la paraula el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposta d’ERC perquè estem en la mateixa línia en 
aquest sentit. És la manera de disminuir la contaminació atmosfèrica local i, en aquest 
sentit, la mobilitat elèctrica és un element que hi ajuda. I en aquesta línia, nosaltres hi 
estem treballant.  
 
En aquests moments, estem a punt d’implementar un punt de recàrrega lenta al carrer 
Bailèn número 95, per posar un exemple. Estem pendents del [02:39:48 ?] a Casp 20, 
a Roger de Llúria 124, a Alí Bei 75, és a dir, nosaltres no hem parat amb aquest ritme 
de punts recàrrega que és veritat que va començar CiU en el mandat anterior i la 
nostra voluntat és continuar.  
 
També, en aquest concepte de smart city, nosaltres com a ciutat estem estenent el 
desenvolupament de les apps, les apps AreaDUM; per tant, aquest és un element que 
també està tenint bon èxit. Estem reforçant les apps del taxi i, a la llarga, també amb la 
T-Mobilitat esperem que també hi introduïm major coneixement de la mobilitat. I 
també, a més a més, ja tenim l’app de TMB i algun dia ens agradaria i estem treballant 
la idea d’agrupar en una sola app les diferents que estem implicant. Per tant, estem 
també en aquesta línia i hi estem treballant.  
 
I en aquest sentit, també el que volia fer és una consideració. Dono suport molt 
positivament el plantejament que està fent Cs, perquè penso que té raó amb el tema 
de la xarxa de bus. Esperem que ara al final del 2018 puguem fer aquest treball més 
pedagògic una vegada la tinguem tota. És una xarxa crec que consensuada per tots 
els grups i penso que és un gran pas. Hem introduït el carril bici, estem introduint els 
eixos de vianants i és en aquesta línia. Perquè el que sí que s’ha posat en evidència 
és que en les ciutats com Nova York, com Boston, on han desenvolupat els cotxes a la 
demanda estan en col·lapse. Per què? Perquè el cotxe ocupa molt espai. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Magrinyà, hauria d’anar acabant.  
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Al grup proposant li queda un minut i mig, conseller Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies.  
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Agrair els vots a favor dels diferents grups.  
 
Comentar un parell de temes, sobretot del grup més crític, que ha sigut el de la CUP. 
El transport públic, he argumentat que donava per fet que és un tema molt recurrent i 
que ja es va donar per fet que les polítiques públiques ja estan fent la seva feina en 
aquest sentit i que, per tant, en els atesos, una mica, ja venia per aquí la cosa. 
 
Propostes concretes, hem parlat de més punts de recàrrega, de cruïlles intel·ligents, 
del sector del taxi, distribució urbana de mercaderies... És veritat que vostès en van 
presentar una proposta però bé, tampoc era tan concreta. També parlaven d’àrees de 
baixes emissions, però tampoc ens concretaven massa més i, per tant, nosaltres vam 
donar suport a la vostra proposició. I de moment ho deixo aquí. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
En el segon torn d’intervenció dels grups, el conseller Riera, si vol afegir alguna cosa. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
No, ja està. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El conseller Muñoz? 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
No. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El conseller Sánchez? 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Posats a fer la pedagogia i posats a fer una campanya, valdria la pena considerar fer 
aquesta connexió amb les escoles, amb les AMPA, petit detall que ajudaria a 
engrescar i a pensar a llarg termini. Potser ens ho agrairien aquestes generacions 
d’aquí uns anys que, en un Ple de Districte de l’Eixample, es va iniciar aquella reducció 
de la contaminació. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Sánchez.  
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El conseller Bujons vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Com que som els únics que ens hem abstingut, és venir a dir que no estem en cap cas 
en contra de la proposta, però sí que ens preocuparia que arribats el moment facin 
servir alguna d’aquestes propostes més petites o més de complement de les propostes 
troncals que cal dur a terme davant dels problemes que hi ha. I el darrer Ple en vam 
aprovar algunes que, en algun moment, farem un seguiment d’aquesta proposició. I 
ens preocupa que el dia de demà el Govern que hi ha o el que hi pugui ser digui que 
ha posat una electrolinera o una millora d’una app que pot no estar malament, però 
això sempre ha de ser un complement a una política molt més global i valenta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Soldevilla, vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GMDemòcrata): 
 
Tornem a assistir a un altre exercici d’oratòria i de funambulisme polític per part del 
Govern perquè, com ja ha dit el conseller Cuscó, això és un conjunt d’actuacions del 
tema de la mobilitat privada, del vehicle privat. Vostès tenen la guerra declarada i 
voten a favor d’una proposta que demana ajudar, modificar, millorar, en el cas de les 
emissions, el vehicle privat. Escolti’m, expliquin-m’ho.  
 
Per altra banda, celebrar que han trigat dos anys i mig —pel que he entès, i en tot cas 
corregeixi’m— a instal·lar nous punts de recàrrega. No crec que sigui tan complicat. 
Però també denunciar el seu discurs de cara a la galeria. Pel que fa a l’electrificació, 
per exemple, en el cas del transport públic, vostès tenen paralitzada la implantació de 
línies elèctriques. Tenim tres autobusos a tota la flota que més aviat semblen un 
souvenir que una altra osa.  
 
I també un últim punt respecte a la tercera part de la proposició. Se’ls demana 
actuacions estructurants, perquè el que estan fent amb les seves actuacions 
tàctiques... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Soldevilla, se li ha acabat el temps, ho sento.  
 
Doncs la proposició que avui ha presentat ERC quedaria acceptada amb els vots 
favorables de tots els grups i l’abstenció de la CUP. 
 
Ara passem a l’altra proposta, que ve de la CUP. Té la paraula la consellera Anna 
Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
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Gràcies.  
 
Nosaltres vam presentar una proposició en aquest sentit ja el 4 de juliol que va ser 
aprovada per unanimitat. Després vam fer un seguiment de proposició que inicialment 
vam presentar el 16 d’octubre, crec que era, que és quan van detenir els Jordis i, per 
tant, no el vam poder fer i el vam acabar presentant en el Plenari passat. I ara en 
tornem a presentar una, una mica responent a aquesta necessitat, aquesta incertesa i 
aquesta angoixa que estan vivint les veïnes dels blocs de Roger de Flor i d’Entença.  
 
En aquesta declaració s’explica, entre d’altres, el percentatge del salari brut que 
destina la població de Catalunya al lloguer, que és un 47%, que és molt superior al 
30% que recomanen alguns estaments, tot i que potser si fos per la CUP seria molt 
més reduït. S’explica també que s’extingiran 40.000 contractes de lloguer només a la 
ciutat de Barcelona, i s’explica també com l’Eixample és un dels barris que està més 
afectat per aquesta marxa de veïnes que no poden pagar els lloguers del seu barri o 
del barri on han viscut tota la vida. En concret, també es parla de les demandes 
judicials per finalització de contracte que s’han iniciat en aquests dos blocs, tant al de 
Roger de Flor 209 com al d’Entença 151. I tenint en compte l’expulsió de les famílies 
d’aquests barris i que és imprescindible un posicionament del Plenari per fer front a 
aquesta situació tan greu, un posicionament que no sigui únicament de suport ara i de 
paraula, sinó que també es faci efectiu al carrer. Que no sigui un posicionament 
passiu, sinó que sigui actiu.  
 
I des de la CUP el que proposem és que el Districte de l’Eixample faci mediació amb 
les corresponents propietats perquè retiri les demandes i mostri el seu desacord amb 
l’expulsió del veïnat per arribar a un acord favorable per a les veïnes; que el Districte 
es comprometi a evitar els desnonaments en cas de sentències judicials fermes; que 
ofereixi una solució habitacional al barri a les veïnes afectades; i que es prenguin 
mesures perquè la situació que estan vivint les veïnes no es torni a repetir. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia... 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Perdó, no volia deixar-me una cosa que volia explicar. Abans se’ns ha preguntat pel 
punt 2, quan dèiem que el Districte es comprometi a evitar els desnonaments en cas 
de sentències judicials fermes. Una mica el que es volia transmetre amb això era evitar 
per tots els mitjans dels que disposi actualment el Districte, ja siguin legislatius, com de 
promoció i divulgació de les mobilitzacions populars que es facin per evitar el 
desnonament com de participar activament en aquestes mobilitzacions.  
 
Gràcies, Trini, perdona. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Només faltaria. Gràcies a tu. 
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Com deia, en aquest punt de l’ordre del dia, hi ha una paraula demanada per part de la 
Sra. Neus Canals. Pot passar al faristol. 
 
 
Sra. Neus Canals  
 
Bona nit.  
 
En primer lloc, dir que avui represento més de 100 nuclis familiars en lluita, ara mateix, 
però, parlo en nom, concretament, d’Entença i de Roger de Flor.  
 
Avui som aquí algunes de les afectades per la problemàtica que viu en matèria 
d’habitatge la ciutat de Barcelona. I per diferents factors: els actuals preus de lloguer 
completament desorbitats pels salaris reals que percebem, la manca del parc de 
lloguer públic, la falta de legislació tant a escala de ciutat com de Catalunya i estatal i, 
a més a més, l’aparició dels diferents actors oportunistes com ara els fons voltors o les 
[02:49:24 ?]. I tot això davant la passiva mirada dels nostres representats polítics, com 
ho demostren els casos de les finques d’Urgell 9, amb 17 famílies afectades; Manso 
37, amb 23 famílies afectades; Paral·lel 130, amb 15 famílies afectades; Aragó 177, 14 
famílies; Bailèn 61, amb 6; València 214, amb 30 famílies, entre altres. I sobretot, 
Entença 151, amb 9 famílies, i Roger de Flor, amb 20 famílies.  
 
La situació activa en què vivim els llogaters és d’escanyament i d’incertesa. En 
definitiva, som víctimes d’un setge especulatiu. Un cop assolits aquests nivells, és obvi 
que per a les llogateres l’habitatge ha deixat de ser un dret que negre sobre blanc està 
garantit l’Estatut, títol primer, i fins i tot en la Constitució. Davant d’aquesta situació 
d’indefensió i de pressió —perquè no oblidem que les demandes penals contra el 
veïnat pendent d’arribada de Roger de Flor són una forma de pressió i de fer por els 
veïns, i fins i tot de mobbing, com les amenaces o la presència d’agents de seguretat a 
Entença 151— els llogaters reclamem, als poders públics,  la defensa de forma clara i 
decidida de les llogateres i, en concret, de les més vulnerables —menors, famílies 
monoparentals i pensionistes—, que s’estan veient expulsades de casa seva de forma 
traumàtica. La mediació amb els fons voltors propietaris de les nostres llars per a la 
retirada de les demandes judicials de 9 famílies vulnerables, 6 de Roger de Flor i 3 
d’Entença, sense solució habitacional ni al barri ni a la ciutat. De fet, és una de les 
propostes que es va fer fa molt temps i que no s’ha dut a terme en cap moment. 
Sancionar les propietats dels nostres edificis pels pisos buits que tenen des de fa més 
d’un any. Instem l’Ajuntament a utilitzar tots els mecanismes al seu abast per garantir 
que puguem quedar-nos a casa nostra. I per la situació d’emergència habitacional que 
vivim a Roger de Flor i Entença 151, però també per moltes altres finques a Barcelona, 
una situació que acabaran patint la majoria dels titulars de contractes de lloguer, 
40.000 contractes de lloguer que s’extingeixen aquest any a la ciutat, reclamem el 
compromís dels grups municipals i dels partits que els componen amb aquestes 
mesures.  
 
De fet, també us volem convidar a la bustiada que es farà a la Dreta de l’Eixample 
aquest dissabte a la Casa Elizalde, a les 10.30 h, són els 607 edificis de propietat 
vertical. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sra. Canals.  
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Comencem el torn dels grups municipals. Ara té la paraula el grup del PSC, conseller 
Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
En aquest Consell Plenari hi ha totes les ideologies representades. Però, per sobre de 
les ideologies, jo crec que sempre hi hem de posar les persones, i especialment el 
patiment i el sofriment de les persones. I, en aquest sentit, nosaltres tenim clar que 
votarem favorablement en aquesta proposició.  
 
Tot i que segurament tenim algunes coses que comentaríem amb la CUP de com està 
feta aquesta proposició. Per exemple, nosaltres creiem que ja des del Govern, quan 
estàvem al Govern vam iniciar la mediació amb l’anterior propietat, vam iniciar el diàleg 
amb els veïns i crec que el Govern actual segueix en la mateixa línia. No em consta 
que no estigui fent això. Ara, crec que hem de trobar-hi solució entre tots. En aquests 
darrers mesos hi ha hagut algun canvi, ho he comentat a la part informativa, que és la 
recentralització de les competències en matèria d’habitatge, precisament, que ara les 
té l’Institut Municipal de l’Habitatge. I jo crec que nosaltres, des del Districte, el que 
hauríem de fer és facilitar al màxim, com deia la Sra. Neus, la solució a l’emergència 
habitacional a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge, que és qui, si no m’equivoco, 
des del mes de gener ha capturat les competències en aquesta matèria. Per això hi 
votarem favorablement. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel PP té la paraula el conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La veritat, no cal incidir en la problemàtica, però penso que avui hem parlat a 
bastament d’aquest tema. Sempre tenim un problema amb les proposicions de la CUP 
perquè sempre hi ha alguna matisació o algun concepte que el trobem estrany des del 
nostre parer o des del nostre punt de vista. Han explicitat el tema del punt 2 que ha dit, 
tal com estava redactat, «es comprometés a evitar els desnonaments en cas de 
sentències judicials fermes», ha precisat això, nosaltres faríem abstenció. Perquè és 
evident que aquesta problemàtica existeix, que s’han de prendre mesures, però és 
evident també que totes aquestes, per exemple, la mediació i tot això, no sé fins a quin 
punt poden tenir un recorregut important en la situació actual. Seguim pensant que hi 
ha un tema que, de la mateixa manera que s’ha destinat una quantitat important —i ja 
avanço que estem preparant un informe sobre això, de diners que s’han regalat o 
s’han donat a associacions per a seus socials o per ateneus o per altre tipus a tot 
Barcelona—, penso que això s’hauria de plasmar també en la situació de compra 
d’habitatge públic. I penso que això no s’ha fet.  
 
Nosaltres, en principi, ens abstindrem. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
El Grup de Cs, consellera. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Nosotros también teníamos pensado abstenernos, justamente, por el punto 2, porque 
eso de no cumplir las sentencias judiciales no se puede permitir. Pero como la 
consellera ha dicho que no decía eso, no sé si es que puede cambiar ahora el punto 
tal y como está redactado. Si realmente lo cambia, nosotros estamos dispuestos a 
apoyarla. Ahora, si mantiene el punto 2 tal y como está redactado, entonces 
tendremos que abstenernos. Porque es evidente que las sentencias judiciales se 
tienen que cumplir. Es que no me ha quedado claro. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs en el torn de la consellera suposo que l’hi aclarirà.  
 
Per ERC, té la paraula la consellera Tània Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des d’ERC donarem suport a aquesta proposició. A Barcelona en general i a 
l’Eixample en particular estem assistint a un problema d’habitatge que, lluny de 
solucionar-se, va en augment. Contínuament coneixem nous casos de veïns i veïnes 
que es veuen obligats a marxar de casa seva en benefici de grups inversors, l’objectiu 
dels quals és enriquir-se a base d’una especulació immobiliària cada vegada més 
agressiva. Casos com el d’Entença 151, Roger de Flor 209 i Urgell 9, per posar tres 
exemples, ens donen una idea del calvari al qual han de fer front moltes famílies 
havent de marxar de casa seva i enfrontar-se a la situació de trobar un altre habitatge, 
tenint en compte la situació actual del mercat immobiliari, amb preus de lloguer, en 
molts casos, inassumibles. Per si no fos suficient trasbals el que suposa que t’expulsin 
del teu barri, han d’afrontar demandes judicials per part de gegants immobiliaris. 
Entenem que en un cas d’indefensió com aquests, l’Ajuntament ha d’intervenir per tal 
que l’impacte judicial contra aquestes famílies sigui el menor possible. Sabem que és 
un tema complicat perquè no deixen de ser operacions entre particulars,  però potser 
es podrien posar limitacions en les llicències d’obres en aquells casos en què es tracti 
clarament d’especulació immobiliària.  
 
En el punt en què s’insta el Districte de l’Eixample a comprometre’s a evitar els 
desnonaments en cas de sentències judicials fermes, entenem que no es tractaria de 
demanar desobediència del Govern cap a la justícia, sinó que el que es vol és evitar 
una situació d’injustícia i que, abans que s’executi el desnonament, l’Ajuntament ha 
d’haver trobat ja una solució per a les famílies afectades. En aquest sentit, i per tal de 
pal·liar el gran dèficit existent, s’ha de donar màxima prioritat a la construcció 
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d’habitatge públic que a la ciutat de Barcelona és un 2%, un dels percentatges més 
baixos d’Europa. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Rafí. 
 
Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula el conseller Albert Cerrillo. 
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Pel que fa a la proposició de la CUP, estem d’acord amb el punt 1, que demana 
mediació amb les corresponents propietats perquè retiri les demandes i mostri el seu 
desacord amb l’expulsió del veïnat per arribar a un acord favorable amb els veïns. 
Estem d’acord amb el punt 3, per tal que el Districte ofereixi solució habitacional al 
barri a les persones afectades. També estem d’acord amb el punt 4, que demana que 
es prenguin mesures perquè la situació en què estan vivint en aquests blocs no es 
doni en altres casos. Però en el punt 2, que demana que el Districte es comprometi a 
evitar els desnonaments en cas de sentència ferma, com ja t’he comentat 
personalment, no entenem ben bé com es materialitza. Tot i així compartim la filosofia 
de la proposició i hi votarem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara té la paraula per BC el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
A mi la veritat és que amb la intervenció de la Neus, amb la feina que ha fet de 
recopilar tota aquesta informació, penso que té tota la nostra solidaritat amb aquesta 
problemàtica plantejada a totes les finques que anava anomenant.  
 
I nosaltres ens hi hem estat deixant la pell fins ara i continuarem deixant-nos-hi la pell 
en aquesta línia. Crec que ja hem generat un canvi de ciutat en aquest districte a la 
generació de la Taula d’Habitatge perquè també tots els tècnics d’aquest Districte han 
pres consciencia en un treball col·laboratiu. La mateixa Guàrdia Urbana jo crec que 
està generant en aquest districte camins de resoldre, per exemple, el cas d’Entença 
151 i, per tant, estem innovant en aquest sentit. Evidentment, amb els mitjans que ens 
són possibles. Però aquest Ajuntament, l’Ajuntament de Barcelona amb aquest Govern 
estem en tots els nivells en els quals podem treballar. S’han parat més de 2.000 
desnonaments. Amb els mitjans ja s’han parat més de 2.000 desnonaments. 
Evidentment, la tasca és immensa, però encara així des de l’Àrea Metropolitana 
s’acaba de crear l’Observatori d’Habitatge Metropolità de Barcelona. Finalment, hem 
aconseguit el consens de totes les institucions: Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona, Àrea Metropolitana i Ajuntament de Barcelona. Hem destinat els 240 
milions d’euros als quals abans feia referència el regidor. És a dir, estem posant tots 
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els mitjans possibles. El que no podem suportar és el cinisme del PP, que s’absté 
miserablement i que és incapaç d’incidir en una política estatal quan hi hauria d’haver 
un pla d’habitatge estatal. I també ja no podem perdre més el temps perquè el Govern 
de Catalunya, espero que els nous governants del Govern de Catalunya tinguin de 
veritat una política en la mateixa línia que estem fent aquí a Barcelona. Perquè la 
meitat de la població metropolitana viu les mateixes condicions que estem vivint en 
aquest Ajuntament. I nosaltres hem de fer un pas endavant, nosaltres, en el cas 
d’aquest districte, hem avançat amb els mitjans. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Magrinyà, se li ha acabat el temps. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Per tant, nosaltres hi votem a favor, tenint en compte que en el punt 2 sigui amb els 
mitjans disponibles. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà, se li ha acabat el temps. 
 
El grup proposant, la consellera Serra té la paraula. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Agafo les últimes paraules de la Neus, que ella volia explicar que aquest cap de 
setmana es fa una bustiada de 607 edificis que tenen propietat vertical, justament 
perquè contactin amb tota la gent que s’està mobilitzant amb aquests temes, perquè 
són gent que poden patir la mateixa situació que estan patint elles ara i per una mica 
fer xarxa i augmentar la capacitat de resposta.  
 
M’ha sorprès molt la frase «per sobre de la ideologia hi ha les persones.» A veure, 
justament és la ideologia la que determina quines són les relacions socials i 
econòmiques que s’han d’establir en una societat. Justament és la ideologia la que 
permet, i en aquest cas la ideologia neoliberal i la capitalista, que hi hagi especulació 
urbanística, que hi hagi crisi i que el dret a la propietat sigui tan venerat i al dret a 
l’habitatge se li faci tan poc cas. Per tant, em sembla que no es pot desvincular una 
cosa de l’altra, la ideologia és posicionar-se també en aquests casos.  
 
I jo, en tot cas, als grups que no han volgut donar suport a la proposició, no hi ha cap 
problema, el que sí que poden fer segurament és anar a les mobilitzacions per evitar 
que a aquesta gent la facin fora de casa seva, a veure si no tenen una mica de 
vergonya i ho fan. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
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Hi hauria un segon torn d’intervenció per als grups als quals queda temps. El PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Molt ràpid.  
 
Ja hem anunciat el vot favorable. No pretenia donar-li una lliçó ara d’història a la 
consellera de la CUP. Només comentar que em ratifico: la lliçó d’història del segle XX 
és que no s’ha de posar mai la ideologia per sobre les persones, al contrari. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
El conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
La lliçó d’història és que a tots els països on la vostra ideologia s’ha imposat és als 
països on més misèria, més miserables s’han tornat. Tenim el cas de Veneçuela, 
perquè és el més proper. Però en podem tenir més. Podem tenir la Unió Soviètica, o 
els països del bloc de l’est. Aquesta és la vostra ideologia, la de la misèria, i sempre ha 
estat així. 
 
Mira, jo t’he dit el tema del punt número 2, he dit que no veia bé com estava redactat. 
Només he dit això. Compartim la filosofia i compartim tota la resta. Jo t’ho dic. Si 
podeu fer servir tu i BC aquestes paraules molt eloqüents de miserable i tal. Mira, 
miserable és dir una cosa quan, quines competències té el Govern d’Espanya a 
Barcelona en tema d’habitatge? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, se li ha acabat el temps, conseller. Moltes gràcies. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Quines són?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La consellera Jiménez de Parga té la paraula i el sentit del vot. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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A mí me parece intolerable las palabras que nos ha dirigido la Sra. Serra cuando yo he 
dicho que estaba de acuerdo en todo esto pero que me lo aclarase exactamente, 
porque ha sido ella la que lo ha aclarado antes de que interviniera, que ha dicho: 
«Bueno, sí el punto dos, pero no quiere decir exactamente lo que dice». Que me lo 
aclare.  
 
Además, todos sabemos que desgraciadamente no todos los alzamientos son por las 
mismas razones... También los hay porque se tienen que hacer. Las sentencias 
judiciales en principio hay que cumplirlas. Si ella matiza eso, ya le he dicho que 
estamos dispuestos a apoyar esto, porque nosotros sí tenemos clarísimo que el tema 
de la vivienda y de la subida de los precios del alquiler es abusivo. Que nadie en estos 
40 años ha cumplido el artículo 47 de la Constitución, nadie. Y han gobernado muchos 
partidos de izquierda, tanto aquí como en el Gobierno central. Lo tenemos clarísimo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Me parece que todas esas palabras que nos ha dirigido con tanta facilidad están de 
más. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, el sentit del vot, necessito. 
 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Le he dicho que si me aclara si realmente es textual lo que dice o lo ha matizado como 
ha hecho en su intervención, le diré si me abstengo o le voto que sí. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
La consellera Rafí, si vol afegir alguna cosa, li queden 10 segons. No. 
 
Al conseller Cerrillo li queda un minut. 
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
Afegir que el Grup Municipal Demòcrata se solidaritza amb tots els veïns i veïnes i tots 
els blocs afectats per aquesta situació d’augment desorbitat dels preus del lloguer i 
aquestes situacions tan difícils que ens ha explicat la Neus. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
 
Doncs la proposant, si li vol aclarir a la consellera de Cs, perquè pugui emetre el vot 
favorable o desfavorable. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
És que no tinc clar què he d’aclarir. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
El punto número 2. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Aquí posa: «El Districte es compromet a evitar els desnonaments en cas de sentències 
judicials fermes», és evident que es compromet a evitar-ho en la mesura que pugui. 
Però nosaltres creiem en la desobediència i, per tant, en el tema de les sentències 
judicials fermes no ens posarem d’acord. I respecte Veneçuela i Cuba i... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ja està, ja està. És que s’ha acabat el temps. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Això m’ho dius al revés i així ho hagués fet diferent. En tot cas, anotem que per fi han 
sortit Veneçuela i Cuba. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Jiménez de Parga, com ho fem això, votem a favor o en contra? 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
No, yo en contra no he dicho, he dicho que me abstendré. Porque realmente no 
cumplir las sentencias, entramos aquí ya en la ley de la selva. Pues cada uno hace lo 
que quiere, pues perfecto. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs la proposta de la CUP quedaria aprovada amb el vot favorable de tots els 
grups, i l’abstenció del PP i de Cs.  
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Passaríem a la propera proposta d’acord, que és del Grup de Cs, i té la paraula la 
consellera Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Muchas gracias.  
 
A pesar de la campaña de limpieza que ha emprendido este Ayuntamiento en los 
últimos meses, el resultado en nuestro distrito por múltiples razones no está siendo el 
esperado. Muchos vecinos se quejan de la falta de higiene, de limpieza, que cualquier 
viandante puede percibir en las calles: colillas, excrementos de perros, aparte de, por 
supuesto, objetos depositados al lado de los contenedores, falta de limpieza en las 
aceras y, evidentemente, lazos amarillos pintados en bancos, fachadas, papeleras y 
en todo lo que uno quiera. Esta suciedad es todavía más patente en lugares como en 
la plaza del Fort Pienc y sus aledaños y, por ejemplo, en los jardines de Montserrat, 
donde los vecinos se han quejado de ello. Entonces, por todo ello, vamos a formular la 
siguiente proposición. 
 
Que este Distrito aumente su presupuesto en limpieza, y que esta incluya la limpieza 
de las aceras con productos adecuados; que se instalen más papeleras en las calles, 
si puede ser con el cenicero incorporado, para facilitar que los fumadores no tiren las 
colillas al suelo; que se multe, aunque sea simbólicamente, a los dueños de perros 
para que recojan los excrementos; que a los lugares en donde se sabe que este 
problema es más agudo se envíe a agentes cívicos e incluso a patrullas de la policía 
municipal para evitar que conductas del todo reprobables, como orinar o defecar en la 
vía pública, se lleven a cabo. Resumiendo, que se cumpla la ordenanza de civismo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga.  
 
Té la paraula el conseller Riera pel PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Jo he tingut dubtes amb aquesta, també. I diré per què. Perquè jo crec que és una 
proposició molt ben intencionada. Jo comparteixo la diagnosi que el Districte de 
l’Eixample ha de revisar el seu Pla de neteja. De fet, no tinc ara coneixement de quan 
va ser l’última vegada que es va revisar el Pla de neteja. I comparteixo la diagnosi que, 
certament, hi ha algunes zones al districte que es noten més brutes i que es veuen 
més brutes, especialment m’atreviria a dir en matèria de grafits i pintades. A la vora de 
casa meva encara no surto de casa em trobo un cartell del Xavier Domènech 
demanant-me el vot per al 21 de desembre, això és al carrer Rocafort, Floridablanca. 
Vull dir que realment crec que hi ha elements d’espai públic i de neteja que cal revisar.  
 
Ara, és clar, no es pot demanar a l’Ajuntament que actuï com a Déu totpoderós i 
enganxi a tots els que no compleixen l’ordenança. Que enganxi a tots els que tenen 
una mascota i no són cívics amb la seva mascota. És clar, tu poses un semàfor però 
no pots evitar que una persona en un moment donat sigui incívica i se’l salti. I no els 
multes a tots. Jo entenc l’esperit, però crec que votar a favor d’això és situar 
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l’Ajuntament de Barcelona en un pla quasi diví, de dir «ara els enxamparem tots», i no 
és això. Jo d’entrada faria una abstenció i escoltaré el segon torn. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel PP té la paraula el conseller Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Pues nosotros votaremos a favor.  
 
Evidentemente, estamos de acuerdo con todo lo que se dice y evidentemente el 
Ayuntamiento pilla a quien quiere y a quien no quiere no lo pilla. Podríamos hacer una 
lista aquí de no pilladas del Ayuntamiento en materia de incivismo. Hasta hace poco —
y no sé si aún están— en plaza de Cataluña hay gente acampada que están 
contrariando todas las ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona y están a la vista de 
todo el mundo y nadie hace nada. Podríamos hacer una lista aquí inmensa. Por lo que 
respecta a esta iniciativa, pues votamos a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz.  
 
Ara té la paraula la CUP, la consellera Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Algunes consideracions. Respecte de l’augment del pressupost en neteja, nosaltres 
creiem que el pressupost que hi ha destinat a neteja ja és prou elevat, que justament 
en aquest sentit el que caldria fer potser són altres mesures com la internalització 
d’aquest servei. També pensem que s’hauria d’analitzar bé què és el que provoca 
aquesta brutícia i potser el que caldria serien campanyes de sensibilització. I trobem a 
faltar, o ens sorprèn, que no s’analitzin una mica més d’on venen, per exemple, els 
pixats i les cagades del carrer. Les humanes. En molts casos, venen dels turistes, que 
s’emborratxen i venen a dormir a la Sagrada Família i, per tant, potser la mesura no 
seria un augment de la neteja, sinó una reducció de tots aquests beneficis que hi ha 
perquè el turisme estigui en els nostres barris. O el cas de les persones que viuen al 
carrer, que no crec que pixin i caguin al carrer per gust. Per tant, potser el que caldria 
serien mesures per combatre aquesta exclusió social i no tant les d’augmentar la 
neteja.  
 
A més a més, respecte a l’ordenança del civisme, ja sabeu que hi ha molts punts que 
no compartim i que creiem que gairebé és una legitimació de la criminalització de la 
pobresa. Llavors, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera. 
 
Pel grup d’ERC, té la paraula la consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, tot i que al principi la vam trobar una 
mica exagerada perquè tampoc ho veiem tot tan negre com ho pinten. Sí que és veritat 
que hi ha zones a l’Eixample on la brutícia és una constant i molts veïns es queixen de 
l’augment de punts negres, de concentració de deixalles, sobretot en llocs de major 
afluència de gent, com poden ser parcs i places. També podem veure com els 
contenidors sovint estan desbordats. En aquest sentit, caldria recordar mitjançant 
alguna campanya els horaris recomanats per llençar les escombraries i el dia de 
recollida de mobles i altres elements de gran volum a cada barri. Respecte a les 
papereres, considerem que n’hi ha suficients. En trobem una a pràcticament cada 
cantonada. Aleshores, pensem que no caldria instal·lar-ne més, sinó conscienciar els 
ciutadans i ciutadanes per tal que les facin servir. En aquest sentit, creiem que es 
tracta més d’una qüestió de civisme que de manca de papereres.  
 
En referència al punt 3, sí que és habitual veure gossos que fan les seves necessitats 
al mig del carrer o a les faroles amb la gran despesa en neteja i reparació de mobiliari 
urbà que això comporta. Veiem que en els consells de barri és un dels temes més 
comentats i una de les solucions proposades és, efectivament, que es multi els 
propietaris dels gossos que, a la fi, són els principals responsables que els seus 
animals embrutin els carrers. Però per començar a poder multar, s’hauria de començar 
a fer un cens a escala de ciutat amb l’ADN dels gossos, com ja es fa a altres 
poblacions de Catalunya.  
 
I, en tot cas, si bé és cert que augmentar els recursos en neteja sempre és quelcom 
positiu, pensem que gran part del problema és pel comportament incívic de part de la 
ciutadania i que, per molt que augmenti la neteja, hi hauria d’haver major 
conscienciació de la importància de mantenir neta la ciutat.  
 
El vot és favorable. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies consellera, ha clavat el temps. L’ha esgotat però l’ha clavat. 
 
Doncs ara passaríem al Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula el conseller Xavier 
Ortega. 
 
 
Sr. Xavier Ortega Codines (GMDemòcrata) 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Per enèsima vegada tornem a parlar de la neteja i la brutícia al districte. Donarem 
suport a aquesta proposta, ja que creiem i compartim que actualment l’estat de molts 
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barris al districte és bastant lamentable. Però afegiríem en aquesta proposta un parell 
d’aspectes.  
 
El que abans comentava el company Muñoz que no s’enxampa a tothom, és veritat, 
perquè darrerament hem vist com diversos col·lectius s’han dedicat a enganxar 
adhesius sobre cartells de senyalització de trànsit, impedint-ne i dificultant-ne la visió 
als conductors. I també s’han enganxat sobre parades d’autobús o metro, és per això 
que també demanem la retirada d’aquests adhesius. Així mateix, compartim plenament 
la proposta d’instal·lar més papereres amb cendrers i la de vigilar correctament que els 
propietaris de gossos en recullin correctament els excrements.  
 
En segon lloc, també voldríem afegir en aquesta proposta que es tingués una cura 
especial en el barri del Fort Pienc. En el seu passat Consell de Barri —no sé si tots els 
consellers hi van assistir, però un dels temes més comentats va ser aquest— es va 
poder constatar un descontentament dels veïns amb l’estat de la neteja i higiene al 
barri, que després s’hi farà referència en un prec, però que també és causada molts 
cops, concretament, al carrer de Ribes. Recentment, s’hi ha obert un centre per a 
joves i això ha agreujat encara més el problema, ja que s’han trobat substàncies 
estupefaents pel terra, cola, etcètera, amb les molèsties que això provoca per als 
veïns. Per això també demanaríem una certa cura amb tot aquest tema. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller Ortega. 
 
Ara té la paraula per BC el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres, sempre si hi ha alguna brutícia al carrer, evidentment ho hem de millorar, ho 
hem de treure, i en això treballarem. Però també volem fer atenció a una cosa. 
Nosaltres consultem l’enquesta de Serveis Municipals i la valoració i evolució 
d’aquesta valoració de l’estat de la neteja a la ciutat ha millorat. I al districte, també. 
Per tant, nosaltres no pararem d’intentar millorar aquest servei de la neteja, perquè 
mai podrem estar contents, però també hem de dir que estem millorant.  
 
I en aquest sentit, també hauríem de dir que a l’Eixample hi ha 4.041 papereres i 3.080 
amb apagadors. Trobem una paperera entre cada 50 i 80 metres. Que hi ha hagut 100 
informadors a peu de carrer conscienciant ciutadans i comerços. Que es va fer una 
campanya amb fulletons i tríptics pel tema dels hàbits amb amos de mascotes. Que hi 
ha deu grans àrees de gossos: jardins Duran i Reynals, jardins Montserrat, Letamendi, 
Sagrada Família, Joan Miró, avinguda Mistral, avinguda Diagonal, parc de l’estació del 
Nord, plaça de la Indústria, Nàpols i Gran Via. Evidentment que no són suficients, però 
els hem incrementat. Hem generat una campanya de sensibilització amb 190.000 
accions. I, evidentment, això potser no és suficient, però estem millorant.  
 
I, en aquest sentit, una mica el que diríem, potser, nosaltres ens abstenim, però sent 
conscients que hem de millorar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Ara té la paraula el grup proposant, la Sra. Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
¿El voto? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Abstención. Pero con la conciencia de que tenemos que mejorar, pero por todo lo que 
hacemos, por eso nos abstenemos. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo no he entendido la explicación del voto de mi compañero del PSC. No lo he 
entendido, la verdad. Yo no pido imposibles, pido evidentemente que si se ve una 
cosa, que se limpie. Que se multe al que se pille infraganti, evidentemente. No he 
entendido esta vuelta que le ha dado a la proposición, pero bueno. 
 
Es cierto que no todas las calles del distrito, como ha dicho no sé quién, están sucias. 
Estaría bueno. Pero hay que pasearse por la calle y hay que pisar la calle y ver que 
hay muchísimos sitios que sí que están sucios. Y que hay mucha gente que sigue 
siendo muy incívica, y muchos dueños de perros. Ya hace dos años, creo, presenté no 
sé si fue un ruego o una pregunta diciendo que se hiciera una campaña de 
concienciación, y recuerdo a la Sra. Méndez que me dijo que no hacía falta, porque ya 
estaba de maravilla todo. Bueno, pues no. Y muchísima gente del distrito se queja de 
la suciedad que hay, y más en lugares concretos. De modo que yo no sé esta 
encuesta quién la ha contestado y quién no, pero hay que pisar la calle y nada más 
que pasearse. El otro día estuve frente al Clínico, en el parque, está destrozado, un 
parque completamente nuevo, está pintado todo, todo el mobiliario urbano 
absolutamente todo pintarrajeado. Eso no hay derecho y hay que multar al que lo 
haga. Si se le pilla, claro, si no se le pilla... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Hi ha un segon torn, si el volen utilitzar. El conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Molt ràpid.  
 
Nosaltres farem una abstenció. Compartim en certa manera l’exposició que ha fet el 
conseller Magrinyà i compartim la diagnosi que certament la ciutat està una mica més 
bruta i que cal revisar-ho. Però potser jo amb aquesta proposició no acabo de tenir clar 
que aquest ben bé sigui el camí. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera.  
 
El conseller Muñoz vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Pues nosotros nos reiteramos, la plaza de Cataluña está llena de suciedad y, encima, 
no se desaloja a los incívicos que están acampados. Quisiéramos decir también otra 
cosa. Nos parece deplorable que a una plataforma pro selecciones catalanas la multen 
con 2.000 euros, a nosotros nos parece deplorable. Perdón, es la plataforma pro 
selecciones españolas. Pues nos parece igual de deplorable, es la verdad. Tanto a 
unos como a otros. Lo que pasa es que a unos los multan y a otros no. Es más, a un 
par de chicas les pegan una paliza en medio de la calle y el Ayuntamiento como si 
oyera llover. Si hubiera sido al revés hubiéramos visto el resultado. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
A la consellera Serra li queden 30 segons, si vol afegir alguna cosa.  
 
La consellera Rafí ha esgotat el temps.  
 
Al conseller Ortega li queden 20 segons. 
 
 
Sr. Xavier Ortega Codines (GMDemòcrata) 
 
Només dir-li al Sr. Magrinyà que quan diu que estem millorant jo em pregunto en què. 
Perquè vostè no sé si ho sap, però el tercer problema del districte sap quin és? La 
brutícia i la neteja, per si ho desconeixia. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Magrinyà, li queden 20 segons si vol afegir alguna cosa. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Reitero que som conscients que hem de millorar, però que estem millorant. És l’únic 
que volia dir. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a tots. 
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La proposta que presenta avui el Grup de Cs queda aprovada amb el vot a favor del 
PP, de Cs, naturalment, d’ERC i el Grup Municipal Demòcrata; el vot contrari de la 
CUP, i l’abstenció del PSC i de BC. 
 
Passaríem a l’altra proposició que presenta el PP. Té la paraula el conseller Alejandro 
Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Como ya ustedes conocen, el Distrito va a comenzar el proceso participativo para 
decidir los espacios y los futuros usos en el espacio de la Modelo. Con esta iniciativa 
que presentamos, nuestro grupo quiere reconocer el documento «Proposta de 
dinamització comercial a l’espai de la Model a l’Esquerra de l’Eixample» como base en 
la negociación del proceso participativo de las necesidades de uno de los actores del 
barrio, que es el sector del comercio, que engloba comerciantes, trabajadores en la 
actividad, y vecinos que desarrollan esta actividad también en el barrio.  
 
Los rápidos cambios que están sucediendo en la sociedad, en este caso por la 
irrupción del cambio de modelo tecnológico, etcétera, están modificando los hábitos de 
los consumidores. En este marco el comercio de proximidad tiene unas desventajas a 
la que ha de hacer frente y deberá seguir haciendo frente en los próximos años con 
mayor intensidad. Uno de ellos es la profesionalización en la gestión de los recursos 
que en los próximos años tendrán que manejar. Como saben, el Eix Comercial Nou 
Eixample es la asociación que representa el comercio de l’Esquerra de l’Eixample, 
zona en la que, en los últimos años, por diferentes circunstancias, la actividad 
comercial se ha ido resintiendo. Entendemos que estas herramientas son y serán 
necesarias en el futuro para fortalecer un sector que en la Esquerra de l’Eixample está 
en decadencia. Entendemos este documento como una base sobre la que empezar a 
discutir en el proceso participativo. Es por eso por lo que hacemos la siguiente 
propuesta de acuerdo:  
 
Instar el Govern del districte a manifestar el seu compromís per tal de considerar el 
document «Proposta de dinamització comercial a l’espai de la Model a l’Esquerra de 
l’Eixample» com a base de les necessitats del comerç de l’Esquerra de l’Eixample 
dintre del procés participatiu de la Model, tot donant trasllat d’aquest acord al grup 
impulsor d’aquest procés. Gràcies. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, conseller Muñoz. 
 
Conseller Riera, té la paraula pel grup del PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, vicepresidenta.  
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Des del grup del PSC votaríem favorablement a la proposició, tot i que ens ha costat 
tenir accés al citat document en aquesta proposta. Ha costado lo suyo. Però hi 
votaríem favorablement.  
 
Sobretot perquè creiem que l’element comercial és un element que va acompanyat 
d’una decisió política que ja s’ha pres. Es va prendre la decisió política que a la Model 
hi havia d’haver habitatge, en concret, es van proposar que hi haguessin 150 
habitatges i és clar, si incorpores habitatge, densifiques una mica més el barri. Jo he 
calculat així, seguint les ràtios d’habitabilitat de les finques, que estem parlant de 400 
habitants, 400 persones que més o menys viurien aquí, i és evident que s’ha de 
reformular l’oferta comercial. Aquesta gent necessitarà serveis, entre molts d’altres, 
necessitarà accés al comerç. I necessitarà un comerç de qualitat. I a l’hora de 
fomentar aquest comerç, quin millor comerç que el de proximitat i quin millor comerç 
que aquell que estigui associat dins de la Fundació Barcelona Comerç. El model 
comercial Barcelona i no el model de franquícia i de gran capital. És evident que 
nosaltres apostem per aquest model i és evident que d’una manera o altra hi ha 
d’haver algun tipus d’encaix comercial. Tot i que també crec que ara per ara la prioritat 
són els equipaments. I ara per ara la prioritat serà fer un projecte i fer un planejament 
del mateix habitatge, de la pastilla de l’habitatge. Però és clar, algun tipus de resposta 
comercial ha de tenir la Model, i és per això que hi votarem favorablement. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies conseller Riera.  
 
Té la paraula el Grup de Cs. Qui intervé? El Sr. Sánchez, molt bé. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta.  
 
Votarem a favor d’aquesta proposta i ens agrada que es tingui en compte el document, 
sobretot perquè té un caire transversal en el qual s’inclouen oci, cultura, turisme i 
comerç pròpiament dit. És una ocasió d’or per poder tornar a Barcelona i a l’Esquerra 
de l’Eixample tot el tema de petits comerços que molts d’ells han hagut de tancar, i 
seria una manera de revitalitzar tot el barri i donar vida a aquesta part de l’Eixample. El 
nostre vot serà a favor. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Sánchez. 
 
Per la CUP, el conseller Bujons, si us plau. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Des de la CUP també hem vist el document avui. De fet, pensàvem parlar abans 
d’entrar i agraïm que ens l’hagin fet arribar. Jo, pel que he pogut llegir fins ara, no sé si 
és el mateix que estic sentint. Entenc que en el document són unes entitats privades 
que estan demanant un espai dins dels espais que puguin quedar a la Model. El que 
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posa al document no és una proposta de dinamització comercial. Si és que he entès 
bé el document amb l’estona que he tingut per veure’l. Per tant, sí que volia conèixer 
una mica l’explicació del document, escoltar una mica el Govern sobre tot el que pugui 
estar-se fent amb el procés participatiu. Teníem un Pla director, entenc que s’han 
d’escoltar noves propostes. L’únic que es demana és que es tingui en compte la 
proposta que estan fent aquestes dues entitats que, per tant, tampoc en si és greu. 
Però no crec que sigui una proposta de dinamització comercial, sinó que es demana 
una sala de reunions, un lloc on treballar quatre o cinc persones i, per tant, és un 
seguit de demandes del que poden fer les 30, 40 o 50 entitats que a l’Esquerra de 
l’Eixample —que hi ha un problema d’accés a equipaments— puguin estar tenint.  
 
A partir d’aquí, en el segon torn he d’acabar d’escoltar altres opinions i diríem el què. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Per ERC té la paraula la consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Des d’ERC ho valorem moltíssim, atesa la tasca que fan entitats com la Fundació 
Barcelona Comerç a escala de ciutat i l’Eix Comercial Nou Eixample a escala de barri. 
Com a grans defensors del comerç de proximitat que som, considerem 
importantíssima la dinamització, promoció i potenciació del comerç que aquestes 
entitats duen a terme. Una de les riqueses de Barcelona és la gran quantitat de petits 
comerços que la fan singular i que l’omplen de vida. La tasca que es fa des dels eixos 
comercials no només ajuda a potenciar el comerç, sinó que dinamitza els barris 
mitjançant accions promocionals del comerç de barri.  
 
D’altra banda, des d’ERC sempre hem defensat el Pla director de transformació de la 
presó Model redactat el 2009. Un pla que recull una sèrie d’equipaments absolutament 
necessaris per al barri de l’Esquerra de l’Eixample, que té una densitat de població 
molt elevada i una manca d’equipaments molt gran. Aquest Pla director es va redactar 
conjuntament i amb absolut consens entre l’Associació de Veïns i els comerciants de 
la zona i atès que des d’aleshores no s’ha construït cap dels equipaments que s’hi 
demanaven, el considerem completament vigent.  
 
Atès que l’espai que es demana en la proposta de dinamització comercial a l’espai de 
la Model és de 2.000 m², 1.000 m per a cada entitat, pensem que la seva construcció 
podria anar en detriment d’algun dels equipaments previstos en el Pla director. I amb 
la problemàtica que tenim a l’Eixample respecte al dèficit d’equipament, no ens podem 
permetre cap de tan important com poden ser escoles, centres de gent gran o centres 
d’investigació de malalties mentals.  
 
Una solució podria ser habilitar aquests dos espais a les plantes baixes dels edificis 
d’habitatge públic que estaria previst construir a la part de Nicaragua. En tot cas, 
entenem que el debat sobre aquest projecte s’hauria d’incloure en el procés 
participatiu i que sigui la ciutadania qui finalment decideixi si s’ha de destinar aquest 
espai al sector del comerç.  
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Donarem suport a la proposta sempre que es porti a debat entre els veïns i veïnes i 
sempre que la construcció dels espais no afecti els equipaments previstos i, per tant, 
es respecti el Pla director. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, consellera Rafí.  
 
Té la paraula ara pel Grup Municipal Demòcrata la consellera Isabel Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
El nostre grup vota favorablement la proposta dintre de la nostra línia de defensa del 
comerç de barri i de proximitat i de l’associacionisme comercial. Recordar que el 
projecte de la Model i entorns gira entorn a quatre eixos principals que són: l’increment 
d’espais verds i de l’habitatge públic, la millora dels equipaments del barri i la 
preservació de la memòria i patrimoni històrics.  
 
De tota manera, ens agradaria afegir un hipotètic cinquè eix, que seria la preservació, 
millora i desenvolupament del teixit comercial del barri que genera riquesa, cohesió 
social per als veïns i veïnes de l’Esquerra de l’Eixample i de la ciutat en general. 
Considerem molt important treballar amb aquest cinquè eix en un projecte que 
impulsen tant l’Associació Nou Eixample de l’Esquerra de l’Eixample, que és un model 
d’èxit dins de l’associació comercial per la seva emprenedoria, i també la Fundació 
Barcelona Comerç a la qual pertany l’associació Nou Eixample.  
 
Per tant, donem suport a la iniciativa del grup impulsor i desitgem una llarga vida al 
comerç de proximitat i a l’associacionisme comercial. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Pallejà. 
 
Per BC té la paraula el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hem plantejat el procés participatiu de la Model una mica en la línia que 
comentava ara el Grup d’ERC. És a dir, que es parteix que s’han de destinar uns 
12.000 m² d’habitatge, que hi haurà 14.000 m² d’espai verd i que pel tema dels 
equipaments ha de ser una priorització del procés participatiu que defineixi les 
prioritats. Nosaltres ja hem traslladat aquest document a l’equip que està preparant el 
procés participatiu que properament iniciarem i, per tant, en aquest sentit nosaltres 
estem d’acord amb la proposta perquè així ho hem fet i ho hem portat.  
 
Nosaltres som uns grans defensors del comerç de proximitat i, en aquest sentit, per a 
nosaltres aquesta és una política essencial com a grup de govern. I en aquesta línia 
estem treballant, estem ara ja emmarcant el proper Pla estratègic que ens ha demanat 
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l’Associació Nou Eix de l’Eixample, l’Esquerra, i per tant col·laborarem amb ells. Però 
en qualsevol cas això ho deixarem en mans del que acabi definint el procés 
participatiu. Per tant, hi votem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
El grup proposant, conseller Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Quisiera dar las gracias a los grupos por su apoyo.  
 
Quisiera hacerles una reflexión. Hasta el año 2007, hasta el año de la crisis, el 
comercio en general, a grandes rasgos, en España no había tenido grandes 
problemas. El comerciante en España… el comercio suele estar muy atomizado, las 
empresas suelen estar muy atomizadas. Y también en parte porque se hizo una 
burbuja durante aquellos años, el dinero fluía y los comerciantes eran muy 
profesionales y siguen siendo muy profesionales en el conocimiento del producto que 
tocan, pero con la crisis, de lo que nos hemos dado cuenta es que esa profesionalidad 
que tienen en cuanto al producto no la tienen en cuanto a las herramientas para poder 
vender y desarrollar todo el potencial que tienen. Las grandes marcas y las grandes 
cadenas les están comiendo el terreno y de una manera muy rápida. Hemos visto 
como Amazon ha puesto un centro de distribución en El Prat de Llobregat y se quejan 
muchos comerciantes de que los costes son más bajos, pueden entregar el producto 
directamente en casa del cliente, y el comerciante tiene que profesionalizarse, tiene 
que especializarse. Y tiene, sobre todo— y él no puede hacerlo solo— que aprender 
otras herramientas que hasta ahora no ha sabido utilizar, como redes sociales, la 
tecnología, sobre todo. Esta es una muy buena oportunidad, primero, para 
profesionalizar o para hacer que gente profesional enseñe a estos comerciantes de 
proximidad, sobre todo estas herramientas para poder competir. Y si compiten los 
comerciantes, los barrios competirán en calidad de vida, en nivel de vida, etcétera.  
 
Gracias a todos los grupos. A la CUP quisiera decirles que lo entendemos. Nosotros 
quisiéramos y queremos que todas las sensibilidades y todas las necesidades 
estuvieran representadas. Es un problema importante este del comercio, no por lo que 
atañe a que sea una entidad privada, a que el comercio sea una entidad privada y que 
genere una plusvalía para el comerciante…  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, gràcies. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
El comerciante no deja de ser un trabajador y tiene trabajadores y vecinos que 
trabajan... 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller, se li ha acabat el temps.  
 
El segon torn dels grups. Jo, atesa l’hora que és, els demanaria en tot cas una 
intervenció molt breu per no allargar-ho massa.  
 
Doncs moltes gràcies, conseller Riera.  
 
Després, el conseller Sánchez, vol afegir alguna cosa?  
 
El conseller Bujons haurà d’afegir alguna cosa perquè no tenim el sentit del vot. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Sí, volia escoltar una mica més el que es deia.  
 
Nosaltres ens abstindrem. No tenim res en contra, entenem que ja hi ha un procés, 
però que aquesta proposta mesura els espais estrictament que necessiten i si les 50 o 
60 entitats que vulguin fer això comencen a entrar aquests documents, doncs acabarà 
havent-hi un problema com en el seu moment recordo De Veí a Veí a Sant Antoni. I no 
és normal que una entitat demani una sala d’actes per fer coses quan el que cal és 
una sala d’actes allà perquè la gent en pugui gaudir. Dit això, segur que els 
comerciants han de poder estar participant i està claríssim.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Motles gràcies, conseller.  
 
La consellera Rafí ha esgotat el temps.  
 
A la consellera Pallejà n’hi queda una miqueta, si el vol fer servir.  
 
El conseller Magrinyà. No.  
 
Doncs la proposta que avui presenta el Grup Municipal del PP quedaria aprovada amb 
el vot favorable de tots els grups i l’abstenció de la CUP.  
 
I passarem a l’última proposició, que la presenta el PSC, té la paraula el conseller 
Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Són tres quarts d’onze de la nit, jo crec que ara no és el millor moment per posar-me a 
llegir dues pàgines senceres. Per tant, faig una ràpida síntesi.  
 
Aquesta proposta d’acord que hem tramitat, bàsicament, el que diu o ve a dir és que 
no creiem que sigui una solució idònia els habitatges provisionals que ha proposat el 
Govern municipal. I ens orientem cap a la responsabilitat que nosaltres tenim 
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encomanada que és el districte de l’Eixample. Per tant, demanem al Govern municipal 
i proposem d’emprendre l’acord i el compromís que no es tiri endavant aquesta solució 
habitacional en el nostre districte.  
 
A la vegada, proposem i deixem aquí un seguit de guions per aprofundir en la política 
d’habitatge, no només que a nosaltres ens agrada —és evident que ens agrada 
perquè som els que ho proposem— sinó que això és un política d’habitatge 
notablement consensuada amb els grups. Vull dir, s’han fet planejaments al llarg de la 
història d’aquest districte. Són diferents propostes que hem anat veient, jo crec tots 
plegats, i ara no tinc la memòria històrica a la mà, però jo crec que gairebé tots o tots 
en algun moment hem estat d’acord amb aquesta política d’habitatge.  
 
I és per tot això que demanaríem el vot favorable a la proposició que, si em permeten, 
no llegiré.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Pel PP, el conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gracias, presidenta.  
 
Por la brevedad necesaria, nosotros daremos apoyo a esta iniciativa.  
 
Volvemos a insistir —creo que ya es la cuarta o quinta vez que lo decimos— en que la 
solución no son los apaños ni los pedazos, sino que es una política de vivienda. Creo 
que todo el mundo coincide en que uno de los modelos, el modelo de éxito, quizás el 
más notorio a nivel de toda Europa, es Viena. Y Viena, por esta famosa isla que hay 
en el centro de Viena, eso se adquirió únicamente de la única manera posible, que es 
comprando vivienda en su momento. Es verdad que hace muchos años, que no es 
comparable. Pero yo creo que es la solución. Entonces, a mí me gustaría saber si el 
Gobierno, por ejemplo, se ha planteado, él que es tan defensor de esta política de 
vivienda, la compra de Borrell 129, Viladomat 142, Alí Bei 102 y Claret 146. Si se lo ha 
planteado, lo digo porque como siempre, y ya lo presentaremos aquí, digamos que ha 
sido muy generoso y pródigo —que diríamos en derecho— repartiendo dinero hacia 
determinados colectivos, creemos que también sería muy importante el repartir dinero 
adquiriendo estas viviendas y adquiriendo un buen parque de viviendas públicas.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
El Grup de Cs, consellera. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
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Nosotros también vamos a apoyar sin fisuras la proposición del PSC y creemos que es 
muy importante adquirir vivienda pública en este distrito. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. 
 
Té la paraula ara, per ERC, el conseller Viladot. 
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC considerem que aquesta proposició té, per un costat, unes peticions o 
unes demandes que compartim plenament com són, per exemple, la priorització de 
construcció d’habitatge públic en els espais que ja preveu el planejament i que no 
s’estan executat. De fet, això ens preocupa molt, que no hi hagi aquesta priorització 
d’aquests espais. Però també entenem que mentrestant això no es produeix, per molt 
que aquí diguéssim «demà comencem a construir una promoció», triga el que triga. 
Per tant, mentre això no pugui passar, entenem que cal tenir una certa cintura a l’hora 
de rebre i fer front a aquesta situació d’emergència en la qual ens trobem. Sabem que 
estan arribant, diria que en l’últim Consell de Barri es va dir, unes 200 persones al 
mes. D’aquestes persones que venen d’altres països i estan desemparades, moltes 
d’elles són menors. I, per tant, considerem que sí que cal tenir una certa cintura en 
aquesta situació d’emergència tot i que això té uns riscos. N’anomeno tres dels que 
nosaltres considerem com a riscos i, de fet, estaria o ens agradaria escoltar quina és 
l’opinió del Govern respecte a la seva proposta i si han tingut en compte aquests 
possibles riscos a l’hora de posar mòduls i a l’hora de posar habitatges provisionals. 
 
Un primer risc és com són aquests mòduls. És a dir, nosaltres sabem que el concepte 
mòdul no equival sí o sí a precarietat. Actualment es fan mòduls d’una qualitat 
excepcional, això ja ho sabem. Però sabem si hi haurà garanties d’aquesta qualitat? 
 
Després també s’hauria de tenir en compte el risc que els solars on s’ubiquin aquests 
habitatges, segons quina categoria tinguin, si estan qualificats com a equipament o 
espai públic, potser estem hipotecant a molts anys vista uns solars que el districte 
necessita. De fet, aquest districte té un dèficit en espai públic i en equipaments que és 
conegut per a tothom. Si, a sobre, augmentem la densitat d’habitants, reduint... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Viladot. 
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
S’ha acabat? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Sí, se li ha acabat el temps. 
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Bé, en tot cas, farem una abstenció perquè ens falta informació. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El meu amic Roger Bujons segur que em perdona, que me l’he saltat. Té la paraula.  
 
Dues coses: que no li pronuncio bé el cognom i que no li he donat la paraula. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Exacte, no passa res.  
 
Des de la CUP dubtàvem què fer. Ens abstindrem però francament aquí no hi ha una 
proposta. Hi ha quatre coses diferents. I la veritat és que alguna ens sembla 
especialment greu.  
 
No compartim el tema aquest dels mòduls. Jo n’he vist a Stuttgart, com han distribuït 
en ciutats alemanyes persones refugiades i hi ha exemples de qüestions d’urgències 
que no porten a aquestes conclusions que es diu. Es barregen dues qüestions de 
gestió que estan gairebé en marxa al voltant de Germanetes. I sobretot l’última que sí 
que considero especialment preocupant, i més perquè fa temps que en parlem, per 
exemple, amb veïns d’Entença que ara no hi són.  
 
El Sr. Riera ha estat formant part d’aquest Govern, hem estat parlant quan es va posar 
en marxa aquesta Taula d’Habitatge arran que el passat agost va haver-hi casos 
d’agressions i desnonaments a l’Eixample, i l’opció de plantejar l’opció de compra per 
part de l’Ajuntament que s’ha plantejat des dels veïns i persones afectades jo li he 
sentit dir que no podia ser aquesta política. I el que ara no considero acceptable és 
que un cop sortit del Govern hi hagi aquesta transformació i faci tres o quatre mesos 
que diguin coses no pertinents. Fins i tot trobo personalment ofensiu el concepte que 
el Govern compri, com a mínim, una de les finques de què disposen els veïns. Perquè 
és no entendre el que avui han vingut a explicar alguns veïns, que és que això gairebé 
va a pes. És a dir, cada finca té el seu tema, cada qüestió és diferent i, en tot cas, s’ha 
de veure què es pot fer. Però el voler quedar bé amb la gent de «vinga, com a mínim 
en comprem una», ho trobo una frivolitat i una irresponsabilitat que segurament mostra 
com s’ha governat o dirigit aquesta ciutat o algunes institucions al llarg d’aquest temps, 
que les coses es miren, en quatre mesos de diferència, de manera molt diferent en 
funció de quin lloc s’ocupi en una o altra cadira.  
 
I pel tema que és ens abstindrem, però feta aquesta reflexió donaria fins i tot a poder 
dir que es votés en contra. I jo sí que m’agradaria demanar-li que, a partir d’ara, fos 
menys frívol amb aquestes qüestions, perquè jo l’he estat trucant a l’agost per temes 
d’Entença i ho trobo pervers. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Conseller, ha esgotat el temps. Moltes gràcies, 
 
Pel Grup Municipal Demòcrata té la paraula el conseller Cerrillo. 
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Pel que fa la proposició del PSC, hi estem d’acord en termes generals. El Grup 
Municipal Demòcrata estem a favor del prefabricat, ja que tots estem d’acord que ens 
cal més habitatge a la nostra ciutat i als nostres barris. Ara bé, el nostre grup no està 
d’acord que aquests siguin provisionals i s’hagin de retirar al cap de pocs anys. I, 
evidentment, tampoc volem que cap habitatge pugui dur a la guetització o 
estigmatització de les persones en risc.  
 
Per altra banda, donem la benvinguda al PSC que faci oposició amb totes aquestes 
demandes de construcció d’habitatge públic, perquè fa només dos plenaris vostès 
tenien la regidoria del Districte i, per tant, n’eren vostès els responsables.  
 
Entrant en les demandes que proposeu, cal recordar que el solars que ja disposen de 
planejament vigent, com Borrell 159 o Viladomat 142, va ser gràcies a l’anterior 
mandat, ja que vam deixar enllestida la feina i sobretot vam deixar els diners perquè es 
poguessin tirar endavant els projectes. També estem d’acord que es reprenguin les 
obres d’Alí Bei 102 i Sant Antoni Maria Claret 146-148, estem a favor de la política de 
compres per ampliar el parc d’habitatge, com demaneu, amb finques amb risc 
d’exclusió. I, així doncs, hi votarem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller.  
 
Pel Grup de BC té la paraula el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
El nostre company, el conseller Riera, al final potser no sé si no s’ha atrevit ja a llegir la 
proposta perquè quan hem començat a llegir el que havia escrit pensem que, una 
mica, a vegades, està instal·lat en la irresponsabilitat.  
 
Estigmatitzar barris i formes d’habitatge pensant que així desgasta el Govern. L’altre 
dia al Plenari ofenia el Raval titllant-lo de narcobarri, el PSC. I avui dia, que els APROP 
diu que són guetització, quan de fet suposen tot el contrari. De fet un PSC que ara 
s’erigeix en abanderat de l’habitatge però que quan va fer habitatge protegit a 
Barcelona no va evitar la seva posterior privatització ens qüestiona una mica.  
 
De, fet el PSC ignora dades com que quan va arribar al Govern només hi havia 900 
pisos públics en construcció i dos anys després ja hem iniciat tràmits per la construcció 
de 4.500, en 66 noves promocions. I que l’Ajuntament és l’Administració que més 
inverteix en habitatge. Per cada 100 que inverteix l’Ajuntament, la Generalitat en 
destina 23. I els d’APROP no venen a ser un pegat pel fracàs en habitatge. Venen a 
ser una solució intermèdia, més davant del fet que Barcelona —governada pel PSC 
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durant 32 anys— té un parc d’habitatge públic de l’1% a anys lluny de ciutats com 
Viena. Ho estem canviant, però no ho canviem d’un dia per l’altre. I de les que proposa 
aquí, doncs totes menys una ja les tenim arrencades. I, com deia abans, n’hi ha dues 
que ja venen del Govern anterior però que nosaltres com a Govern n’hem arrencat 
4.500. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.  
 
El grup proposant té la paraula. Conseller Riera.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, presidenta.  
 
Jo crec que ara no és el moment de reproduir quasi fil per randa el debat que van tenir 
el regidor Pisarello i el regidor Collboni el passat Plenari de Casa Gran de a veure qui 
fa més habitatge i a veure qui en fa menys. Nosaltres hem tramitat una proposta que 
ens sembla responsable i seriosa. Que simplement proposa salvaguardar el districte 
de l’Eixample d’alguns habitatges provisionals que no només nosaltres no compartim, 
sinó que creiem que el Govern tampoc comparteix. Perquè aquesta proposta és un 
conill sortit del barret perquè no està ni en el Pla d’habitatge. En el Pla d’habitatge de 
la ciutat, que és el document treballat pels tècnics, per la gent que en sap de veritat 
d’habitatge d’aquest Ajuntament, això no surt. Els APROP que dius no estan en el 
document de la política d’habitatge ni de BC ni de PSC quan governàvem. Això és un 
conill diguem que ha sortit del barret i que per a mi no respon a les necessitats, com a 
mínim i insisteixo, en el marc que ens ocupa, del districte de l’Eixample.  
 
I Sr. Bujons, és cert que vostè va intentar contactar amb mi el mes d’agost però, mal le 
pese, vostè no ha estat mai el portaveu d’Entença 151, no ho ha estat i no ho és. De 
manera que el nostre contacte i la nostra mediació era directa amb els veïns d’Entença 
151. I la nostra posició respecte d’Entença 151 la manifesto aquí i l’he manifestada 
amb els veïns estant reunit i l’he manifestat públicament. Entença 151 és de les 
finques amb la problemàtica més greu de totes les finques amb problemàtiques 
d’habitatge. I sí, nosaltres sempre hem defensat, és evident que no pot haver-hi una 
política general de compres per part de l’Ajuntament de Barcelona, i això ho diem des 
del Govern i des de l’oposició. Però si en algun moment s’ha de fer alguna compra, ni 
que sigui una sola, Entença 151 té tot el sentit del món. Si se n’ha de fer una, i això 
nosaltres ho hem dit als veïns. Ho he dit jo mateix i jo crec que el Govern d’ara també 
va una mica en aquesta línia. Si en algun moment s’ha de fer alguna cosa, aquesta és 
una molt bona candidata. I això no és cap frivolitat, això és abordar el problema més 
greu de tots. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Hi ha un segon torn de paraules, si el volen utilitzar.  
 
El conseller Zayas. 
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Breument.  
 
Ara recordava que fa un any i escaig estàvem discutint aquí a Germanetes la bondat 
de fer habitatge públic. I vostès, el Govern i els seus amics o, diguem-ne, associacions 
col·laterals, deien que no, que el més important era fer verd. I d’això en fa un any i 
escaig.  
 
I després, tornant a l’edifici de les Aigües que es podia fer habitatge i no sé per què 
s’ha tret d’aquest Pla d’usos. Perquè ara Aigües de Barcelona té altre cop la propietat i 
té totes les possibilitats de fer el que vulgui en aquest solar, quan era un solar destinat 
a habitatge públic. I això estem parlant d’ara mateix. Per tant... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas.  
 
La consellera de Cs vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo he sido la única obediente porque cuando han dicho ustedes que era tan tarde que 
fuéramos muy breves, entonces he dicho solamente que apoyaba.  Veo que nadie ha 
hecho caso, todo el mundo ha contado lo que ha querido. Pues voy a decir algo yo 
también.  
 
Voy a recordarle realmente al Sr. Riera que, aunque yo lo he apoyado porque creo 
que, por supuesto, hay que construir vivienda pública, comparto la crítica del Sr. 
Magrinyà. Han estado en el Gobierno Municipal no sé cuantísimos años y no han 
hecho nada. Pero más vale tarde que nunca. Habrán visto la luz. A ver si cambian. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
El Sr. Bujons ha esgotat el temps.  
 
El conseller Viladot també.  
 
Al conseller Cerrillo li queden 20 segons. 
 
 
Sr. Albert Cerrillo i Lladó (GMDemòcrata): 
 
No, no utilitzaré els 20 segons. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Al conseller Magrinyà li queden 20 segons.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
A veure, abans no ho he dit, que nosaltres ens abstenim.  
 
I li volia contestar al company del PP en el sentit que nosaltres hem entès que 
l’operació de les aigües que diu va lligada a la relocalització en el moment en què es 
faci l’operació de la Sagrada Família i, per tant, l’hem vinculat en aquest tema. No és 
un tema que no estiguem per una política d’habitatge. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà.  
 
S’han acabat les intervencions en aquest punt i la proposició que avui presenta el PSC 
queda aprovada amb els vots favorables del PSC, del PP, de Cs i del Grup Municipal 
Demòcrata, i les abstencions de la CUP, del Grup d’ERC i de BC. 
 
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la part dels precs, i presenta el 
primer prec el Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula la Sra. Cristina Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
El prec és que el Govern del districte es comprometi a tenir enllestit el projecte 
executiu de retirada de les carpes provisionals de onda de Sant Antoni i el carrer 
d’Urgell, així com de remodelació dels espai públics d’aquests dos eixos, tan bon punt 
el mercat es traslladi a la seva ubicació definitiva. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li contesta pel Govern la consellera Corbella. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Doncs li acceptem aquest prec perquè el que demana és el que ja s’està fent. Els 
projectes executius de desmuntatge ja estan fets i així que es treguin les carpes del 
provisional la idea és immediatament poder començar les obres de la remodelació de 
la ronda. La remodelació del carrer d’Urgell no està prevista, no sé a què es referien 
en aquest prec, sembla que esmenti tots dos espais, i en aquest cas només es 
remodela la ronda.  
 
I ja que hi som, informar que del tema de la ronda s’han fet dues sessions 
informatives. Una va ser la del Consell de Barri de Sant Antoni del 18 de desembre i 
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l’altra es va fer just ahir al barri del Raval perquè, com sabeu, la ronda es treballarà en 
tots dos barris. I ara es faran dues sessions de treball en aquest mes de març per 
acabar-ho d’explicar i recollir aportacions dels veïns i comerciants. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera Corbella. 
 
Consellera Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDemòcrata): 
 
El sentit d’aquest prec és perquè sabem que és un tema complex perquè justament 
afecta dos districtes, i després de nou anys pràcticament de patir les obres els veïns i 
els comerciants, no voldríem que això s’allargués com va passar amb la plaça Duran i 
Reynals, que va durar bastant a fer-se.  
 
El tema del carrer Urgell era per la carpa provisional que sabem que al final la regidora 
Ballarín es va comprometre a treure-la quan es faci el mercat, volíem recordar això.  
 
I el tema de la ronda Sant Antoni, com bé ens ha recordat la consellera, en el passat 
Consell de Barri va venir un comerciant de la ronda de Sant Antoni molt preocupat, ens 
han arribat ja veus d’incivisme als voltants de la carpa i de brutícia i d’altres coses. Per 
tant, imagini’s, si això passa amb la carpa oberta, quan es tanqui això es multiplicarà. 
Per això insistim en aquesta urgència en fer les coses. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Corbella, li queden 10 segons. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Som coneixedors de les dificultats que afronten els comerciants, sobretot de la ronda 
de Sant Antoni, també els veïns i veïnes. De fet, en aquestes sessions que farem 
també tindrem presència de gent de Seguretat, de gent de Mobilitat, de gent de 
Mercats, vull dir que sabem que s’hi ajunten molts aspectes i els tractem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
El proper prec també el presenta el Grup Municipal Demòcrata i li dono la paraula a la 
consellera Isabel Pallejà. 
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, presidenta.  
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El prec que he de presentar, com a consellera i com a veïna del Fort Pienc, és que el 
Govern del districte mantingui neta i en bon estat de manteniment la plaça del Fort 
Pienc en benefici dels seus veïns i veïnes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Li respon el conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Doncs ara que s’està remodelant tota la plaça de Ribes, Sicília i Alí Bei, evidentment, 
acceptem el prec de mantenir tota aquesta zona que s’està justament pacificant i 
dignificant per al barri del Fort Pienc.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Pallejà.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMDemòcrata): 
 
Gràcies per admetre el prec.  
 
De tota manera, suposo que ara amb les obres s’han agreujat una sèrie de coses. 
Quan s’acabin les obres no sé si es podrà arreglar també tota la problemàtica que hi 
ha. Perquè veieu que nosaltres, no només com a consellera sinó també, ja et dic, com 
a veïna, tenim la preocupació —perquè ha sortit abans la proposició de Cs, ara 
posteriorment surt també un prec d’ERC— que el problema fonamental, la base, no 
s’arreglarà només amb les obres. Aleshores, dintre de tot aquest problema s’han 
d’atacar els fonaments. I és també una demanda que fem des d’aquest grup que, si us 
plau, vetlleu perquè les arrels del problema també se solucionin. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera.  
 
El conseller Matas vol afegir alguna cosa?  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Totalment d’acord. En l’últim Consell de Barri va quedar perfectament palès. Allà tenim 
una estació, tenim un parc, tenim tot un entorn proper també a Ciutat Vella, i jo crec 
que aquí les fonts està clar que són la desigualtat, la pobresa i, en aquest cas, també, 
hem d’afegir tots els menjars aquests que es reparteixen allà, suposadament, amb tota 
la bona voluntat, però sense tenir en compte quin és l’impacte en el veïnat de l’entorn. 
I estic segur que aquí ens trobarem tots a coincidir que aquesta repartida de menjar 
s’ha de distribuir i ha de poder reduir l’impacte i la percepció aquesta d’inseguretat. 
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Estem intentant segregar sobretot en el temps i l’espai les dades de Guàrdia Urbana i 
Mossos perquè, a primera vista, no sembla que hi hagi aquest augment en relació amb 
la percepció que hi ha. I per tant s’haurà de donar resposta a les dues coses. La 
percepció també és important. I, per tant, la neteja, tot i que s’ha intensificat en les 
últimes setmanes, haurem de donar sortida a això. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Matas.  
 
Passaríem al següent prec que el presenta el Grup Municipal d’ERC. Té la paraula la 
consellera Tània Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
En aquest prec gairebé demanem el mateix, que és que el Govern del districte de 
l’Eixample es comprometi a condicionar la plaça del Fort Pienc, fent-la més diàfana, 
arranjant els panots del terra que estiguin trencats, millorant la il·luminació, canviant el 
tipus de plantes i, si cal, instal·lant un lavabo públic. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
Li respon també el conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
El Govern acceptaria el prec amb l’excepció que no s’instal·larà un lavabo públic a la 
plaça del Fort Pienc. És a dir, totes les altres coses s’ha de veure com les podem fer; 
el tema del lavabo públic entenem que pot generar més aquest efecte crida o 
permanència que no pas arreglar l’assumpte. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
El lavabo públic era una solució per a la gent que viu allà pràcticament, que pugui anar 
a fer les seves necessitats d’una manera més digna. Però entenem que podria ser 
conflictiu.  
 
I es faran dintre del termini d’aquestes obres que s’estan fent ara? Al triangle?  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Depèn. És que aquí hi ha mesures molt diferents. Per exemple, fer-la més diàfana, 
depèn de com entenguem fer-la mes diàfana. Arranjant els panots de terra, sí. 
Millorant la il·luminació, haurem de veure, s’haurà de fer un projecte. No pararem les 
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obres que hi ha en marxa, per això. Això és un recull, tot i que això no ens soluciona el 
problema. És a dir, crec que hem de ser conscients de quin és el problema de fons i 
anar a les arrels del problema. També entendre que en una gran ciutat, una estació, es 
generen tota una sèrie de circumstàncies i justament que abans algú hi ha fet 
referència al tema aquest de la casa dels joves, Dar Chabab. Justament això crec que 
és poc acurat dir tot el que has dit després del que s’ha trobat per allà terra. Això no va 
sortir en el Consell de Barri i, per tant, t’ho deus haver inventat. I aquests joves no són 
específicament joves que siguin drogodependents o amb addiccions, sinó que són 
joves immigrants als quals aquest centre dona una segona oportunitat.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El proper prec el presenta el Grup Municipal de Cs. Li dono la paraula a la consellera 
Jiménez de Parga.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Senyora presidenta, ho faig jo, d’acord?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
És que si no m’ho diuen no ho sé. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies, senyora presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Sánchez, té la paraula. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Atès que durant tot el temps que ha durat aquesta legislatura el regidor corresponent 
ha canviat diverses vegades; atès que ara tenim la sort que el Sr. Gerardo Pisarello és 
el nostre regidor; i atès que el regidor, el Sr. Gerardo Pisarello, no ha pogut assistir a la 
major part de consells de barri, ens agradaria, fem el prec i instem el Govern que el 
regidor, el Sr. Gerardo Pisarello, es comprometi a poder assistir a la majoria dels 
consells de barri i audiències públiques del districte, a fi i efecte de conèixer de manera 
més directa les problemàtiques dels diferents barris. Moltes gràcies, senyora 
presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller Sánchez.  
 
Per part del Govern, li respon el regidor Gerardo Pisarello. 
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Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Conseller, al que em puc comprometre, evidentment, és a assistir al màxim de consells 
de barri i a les audiències publiques que evidentment em siguin compatibles amb la 
meva tasca de primer tinent d’Alcaldia de la ciutat de Barcelona.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Sánchez. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Òbviament, amb això ja hi comptava, que deu tenir una agenda molt ocupada. Però 
ateses les problemàtiques de l’Eixample —ja ho sé que a tota la ciutat les 
problemàtiques poden ser més grans—, la idea era que els veïns del barri es 
poguessin expressar de manera directa. Òbviament sé que disposa de molta 
informació, la idea era que en la mesura del possible pogués arribar a tenir un 
coneixement més acurat de totes les problemàtiques. Moltes gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidor Pisarello. 
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Com li dic no tinc el do de la ubiqüitat encara però estic fent el màxim d’esforç. En 
aquesta setmana, de fet, he participat als actes de l’Associació de Veïns de Sant 
Antoni, he visitat les obres del nou Ateneu de Sagrada Família, he estat a la darrera 
Audiència Pública, o sigui que déu-n’hi-do pel temps que porto com a regidor el 
contacte i el coneixement amb el districte. Però li asseguro que tota la plena disposició 
i el màxim esforç per estar allà on calgui. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor.  
 
El proper prec el presenta el Grup Municipal del PSC. Té la paraula el conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Presidenta, si li sembla bé retiraríem el prec, ja que tot just la setmana passada va 
haver-hi Consell de Seguretat i vam tenir oportunitat de despatxar-ho directament amb 
els intendents, tant de Mossos com de Guàrdia Urbana.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Molt bé, doncs em sembla perfecte. Com es pot imaginar, veient l’hora que és em 
sembla molt bé que hagi retirat el prec.  
 
I passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que són les preguntes. La primera la 
presenta el grup d’ERC. Té la paraula el conseller Albert Viladot.  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Des d’ERC formulem la següent pregunta: Quines mesures està duent a terme el 
Govern del districte per tornar a posar en funcionament l’edifici qualificat com a 
equipament del carrer Diputació 483? En quina situació es troben les reformes 
necessàries per resoldre les dolències existents i poder reobrir l’edifici? Hi ha alguna 
data prevista per a la reobertura?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs abans que respongui el Govern, cediré la paraula a la persona que l’ha 
demanat per intervenir en aquest punt de l’ordre del dia, que és el Sr. Jordi Casanovas 
de l’Associació de Veïns del Fort Pienc. 
 
 
Sr. Jordi Casanovas 
 
Gràcies. Bona nit, per no dir matinada.  
 
Sr. Pisarello, benvingut. Vostè ja és veí del districte, ara és Govern. És el tercer regidor 
que tenim en aquest mandat. Esperem que en l’any i escaig que queda no tornem a 
canviar. També hem canviat de gerent, hem canviat de conseller tècnic, hem canviat 
de conseller de barri. Tot això, malgrat la bona voluntat que hi posa la gent que treballa 
en aquest Districte, no ajuda. El millor seria una certa estabilitat. També sabem que 
vostè toca moltes tecles, té molta capacitat, però evidentment ens hauria agradat 
veure’l al Consell de Barri que vam tenir fa poc a Fort Pienc.  
 
El cas que ens ocupa, potser el podríem pal·liar perquè vostè sovint torna a casa pel 
carrer de Marina. Jo l’he vist més de tres i quatre vegades. Si algun dia té algun minut 
més, desviï’s una mica i passi per Padilla, pugi per Padilla amunt. Perquè aleshores 
s’adonarà, en arribar a la cruïlla amb Diagonal-Diputació, d’un edifici que molts veïns 
del barri hi passen sovint i diuen: «Coi, aquest edifici? Planta més set, 500 metres per 
planta, 5.200 m² i buit?» Jo aquí alguna vegada hi he vingut a votar, perquè ha sigut 
col·legi electoral. Allò va ser seu de Serveis Personals de l’Ajuntament. Hi treballaven 
80 persones i, a més a més, atenien molta gent de la ciutat que anaven a resoldre 
problemes allà. També donava vida a una sèrie de botigues del barri. I sobretot és un 
equipament que fa set anys que està buit.  
 
Vostè en l’informe s’ha referit precisament a la necessitat d’equipaments al districte, la 
mancança que tenim. Fa pocs mesos se’ns va presentar la intenció de recuperar 
alguns solars. Per tant, s’aturaven possibles modificacions de planejament perquè es 
volia preservar per a espais d’equipament. Doncs allà hi ha un edifici que és de la 
Diputació, i sembla que aquest és el gran problema. O que es va haver de buidar i van 
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marxar els de Serveis Personals de l’Ajuntament perquè era un edifici malalt. De 
malalts, n’hi ha molts. També ho va ser el Teresa Pàmies del carrer d’Urgell i es va 
solucionar. Que sigui de la Diputació no sé quin problema ha de tenir, perquè és 
administració local. Vostès també hi són, a la Diputació, i molts dels grups d’aquí no 
estan governant aquí però allà si. Per tant, entenem que ha de ser fàcil posar-se 
d’acord per donar ús a un edifici de més de 5.000 metres amb la necessitat que hi ha a 
l’Eixample d’equipaments i que d’una vegada per totes aquest edifici, que es va 
construir el 1998, i entre que no es va ocupar i els anys que fa que està buit porta més 
anys buit que tenint servei, això és flagrant. I els veïns no ho entenen. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Sr. Casanovas.  
 
Ara sí respon el Govern, el Jordi Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Si de cas haurem de dedicar més temps a aquest debat. És veritat que en les 
preguntes, diguéssim, en la introducció del tema sí que es veu que és de la Diputació. 
Això sí que representa un obstacle, sobretot a l’hora de la inversió. Vol dir que s’ha de 
fer una inversió de compra i a sobre s’ha de fer una inversió de remodelació de tot 
l’edifici.  
 
En l’àmbit polític, la veritat és que cada vegada que ens hem plantejat que ens faltava 
un equipament per a alguna cosa, aquest és un edifici que tothom coneix i que tothom 
posa sobre la taula. I cada vegada cau o perquè no compleix algun dels requeriments 
per als usos que hi volem col·locar o per la dificultat d’arreglar la malaltia.  
 
Per tant, les respostes a quines mesures està duent a terme el Govern del districte per 
un edifici que no és seu és cap. No hi ha cap reforma per fer. I no hi ha cap data 
prevista de reobertura llevat que la Diputació ens digui el contrari. Si algú té alguna 
informació diferent des de la Diputació, on hi ha diferents organitzacions... És un edifici 
que constantment, quan vam fer el Pla de solars, quan vam buscar lloc per a les 
escoles —per a les escoles, per exemple, no serveix perquè no té pati—, tècnicament 
sobretot es veu òptim per fer oficines. Està bé que ho col·loqueu sobre la taula i en 
puguem fer seguiment. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Matas, moltes gràcies. 
 
El conseller Viladot vol afegir alguna cosa?  
 
 
Sr. Albert Viladot i Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies per la resposta.  
 
En tot cas el Sr. Casanovas jo crec que ha fet una reflexió molt interessant i, com has 
dit, Jordi, crec que és un debat que val la pena tenir. És cert això que has dit de la 
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Diputació i crec que com a administració pública l’Ajuntament en aquest sentit hauria 
de ser potser part activa en un possible conveni o en converses amb la Diputació per 
desencallar aquest tema. En tot cas, crec que és un debat que és interessant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Viladot. 
 
Passaríem a la propera pregunta, que la presenta la CUP. Té la paraula el conseller 
Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
A l’última Comissió de Seguretat també va sortir tangencialment aquest tema amb la 
proposta a través de Taula d’Habitatge que tenia la Guàrdia Urbana d’actuar o 
d’acabar d’elaborar un protocol contra els desnonaments, que sorgia precisament a 
través d’uns incidents d’Entença 151, del qual aprofito per recordar al conseller Riera 
que no tinc cap interès de fer de portaveu perquè no seria un bon favor als blocs en 
lluita que s’haguessin de casar amb una o altra formació política, però sí que hi ha 
moments que et toca i hi és i coincideixes.  
 
Però dit això, sí que tot i la declaració d’intencions que es feia fa una setmana quan va 
entrar a registre aquesta pregunta, ens trobàvem que el passat 18 de gener va haver-
hi una concentració davant la seu de la immobiliària l’Abeille, que és un dels fons que 
s’està quedant algun d’aquests blocs a l’Eixample, crec que Aragó 60 i també Entença 
151. I quan hi havia aquesta concentració d’una cinquantena o seixantena de 
persones es va trobar un dispositiu de Mossos d’Esquadra i també de Guàrdia Urbana. 
Intueixo que era una concentració no notificada, però sí que el que es van trobar les 
veïnes que estaven protestant és que anaven a entregar una carta a la immobiliària i 
agents de la Guàrdia Urbana provaven d’arrambar un dels nanos que estava 
organitzant l’acte pel braç.  
 
A partir d’aquí, en línia amb el que hem estat parlant d’habitatge o altres dies de com 
s’actua en casos sensibles o concrets, sí que volíem preguntar al Govern del districte 
l’operatiu previst d’aquell dia i, sobretot, quines mesures es treballen amb la Guàrdia 
Urbana en l’àmbit de l’Eixample per abordar aquest tipus de mobilitzacions. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Li respon el conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Hem de dir, la veritat, que des de Guàrdia Urbana i sobretot des de fa un parell de 
mesos que s’han incorporat i s’han implicat en la Taula d’Habitatge, la veritat és que la 
resposta ha sigut molt bona a l’hora de poder aturar les situacions que s’estaven vivint 
més dures amb Entença 151, provocant la destitució o l’acomiadament de la persona 
en concret que estava generant les principals amenaces dins de la comunitat. I, per 
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tant, en aquest cas, independentment de la mobilització en la part que fa de mediació i 
de vetllar per la convivència també dins dels blocs, crec que estan fent una bona 
tasca.  
 
Aquell dia, bàsicament, hi havia tres patrulles per si calia fer desviaments i sí que és 
veritat que en un moment donat les treballadores de l’Abeille van requerir la Guàrdia 
Urbana, van demanar que algú s’identifiqués, que em consta que ningú es va 
identificar, i tampoc ningú va demanar més identificació. I, per tant, aquest va ser el 
procediment. En general, la indicació és mantenir la convivència al màxim possible. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El conseller Bujons havia esgotat el temps i a vostè li queden 20 segons si vol dir 
alguna cosa més.  
 
Passaríem a la propera, que la presenta el Grup Municipal de Cs. Té la paraula el 
conseller Sánchez.  
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Atès que ja hem parlat molt del tema de la contaminació, ens agradaria saber quines 
mesures de caràcter immediat està prenent el Govern del districte a fi i efecte de reduir 
considerablement els índexs de partícules PM10 que superen els nivells superiors als 
de referència marcats per l’OMS. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies a vostè. 
 
Li respon pel Govern el conseller Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Les partícules PM10 es redueixen amb la contaminació que generen bàsicament els 
vehicles. Els vehicles sobretot són els principals causants del 50% de la contaminació 
amb partícules que a les ciutats pugen fins al 70%, perquè no hi ha indústria i el 
causant principal és el vehicle. I en aquest cas, l’única forma que podem fer per reduir 
això és reduir la presència de cotxes. Disminuir-la, no eliminar-la, que dèiem abans. I 
en aquest sentit, cada vegada que fem un carril bici disminuïm un carril de cotxes. I 
aquest és un pas endavant.  
 
I l’altre pas endavant és els que capturen partícules PM10. I un dels grans 
capturadors, precisament, és el verd. Per això, l’Ajuntament ha tirat endavant el Pla de 
verd per incrementar verd a la ciutat. Cada vegada que es fa un escocell verd, cada 
vegada que es fa una jardinera, cada vegada que s’introdueix un hort urbà, això són 
uns elements que capturen verd. I cada plantació d’arbre és una captura de verd. Per 
tant, a partir dels eixos verds, a partir de la introducció de carrils bici que disminueixen 
la presència del cotxe i a partir d’aquesta política del Pla de verd que amb escocells, 
jardineres i horts urbans estan estenent això. Nosaltres estem desenvolupant per 
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exemple els entorns de Germanetes i estem desenvolupant l’avinguda Roma, per 
posar dos exemples. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. 
 
Conseller Sánchez. Moltes gràcies.  
 
Doncs passaríem a la propera pregunta, que la formula el PP. Té la paraula el 
conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Quines mesures específiques i concretes pensa portar a terme el Govern municipal 
per tal de solucionar el greu problema d’inseguretat, incivisme i abandonament en el 
barri de Fort Pienc? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Contesta la consellera Carme Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
No és que fem mesures noves, és que fa ja molt de temps que estem intervenint des 
dels Serveis Municipals de carrer de l’Ajuntament, és a dir, els Serveis Socials i 
Guàrdia Urbana, en aquest espai i amb èxit important. És evident que s’han de reduir 
les molèsties ocasionades o s’està reduint pel repartiment de menjar que fan unes 
ONG. També s’està intervenint amb les persones sense llar i últimament també s’està 
intervenint i s’ha obert un centre per als menors no acompanyats al carrer de Ribes. 
També és cert que en aquests darrers mesos s’han detectat problemes de seguretat i 
molèsties dintre de l’estació del Nord, especialment als túnels d’entrada, que s’han 
posat de manifest per part dels treballadors de BSM i que ho han fet saber tant a 
Guàrdia Urbana com a Districte. I estem treballant conjuntament mesures d’ordenació i 
seguretat que ens ajudin a pal·liar aquests problemes i especialment tot el que fa 
referència a la seguretat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Conseller Zayas 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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La veritat és que vostès tenen un concepte de l’èxit bastant complicat d’entendre 
perquè jo vaig assistir al barri del Fort Pienc i és una de les reunions en què més 
crítiques jo he sentit en un consell de barri davant la seva actuació. Per tant, que 
vostès em diguin que sí que estan contents i que això es un èxit important, doncs déu-
n’hi-do el concepte que vostès tenen d’èxit. Allà els veïns es van queixar molt 
clarament, molt taxativament, d’una sensació d’inseguretat que tenen i no un, ni dos. 
Escolti’m, era difícil veure... Estava absolutament plena aquella sala del centre cívic. 
Per tant, no em digui que és un èxit. Digui’m quines mesures vostès pensen 
implementar per solucionar els problemes que uns veïns els van plantejar l’altre dia al 
Consell de Barri.  
 
Que per cert, em sorprèn també que dos dies després va ser el Consell de Seguretat i 
no es va dir ni piu del tema del Fort Pienc. També una concepció curiosa del que és el 
Consell de Seguretat del Districte, la veritat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Méndez, té només 10 segons i seran 10 segons perquè és molt tard. 
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Jo no he parlat d’èxit, he dit que fa temps que estem treballant el tema. No han 
incrementat ni els furts ni els robatoris. Estem parlant de percepcions i com a persones 
veïnes del barri... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Méndez, s’ha acabat el temps.  
 
Passaríem a la propera pregunta que també la formula el...  
 
(Parla algú sense micròfon). 
 
No, és una pregunta. En tot cas, la segona, el conseller Zayas té la paraula. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Quins informes tècnics ha tingut en consideració el Govern del districte per tal de 
prendre la decisió de no donar suport al fet que l’Institut Angeleta Ferrer obri les seves 
portes o avanci l’obertura de les seves portes al setembre de 2018?  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li respon el conseller Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
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Gràcies, Trini.  
 
Veig que el PP vau assistir a l’últim Consell de Barri del Fort Pienc i en vau prendre 
nota. Òbviament, ens preocupa el que passa al barri del Fort Pienc, també als entorns 
de la plaça. I pel que fa a l’Institut Angeleta Ferrer —que, per cert, aquest gener, a 
finals de gener, el Consorci d’Educació de Barcelona va aprovar tirar endavant amb 
una partida de la Generalitat la construcció definitiva de l’Institut Angeleta Ferrer—, a 
la mateixa reunió el mateix Consorci va decidir no obrir portes el setembre de 2018 de 
forma provisional. Bàsicament, els informes que va fer servir el Consell Escolar va ser 
el nombre d’infants que acaben aquest curs de sisè de primària a la zona de la Dreta 
de l’Eixample i les places ofertes pels centres adscrits d’aquests centres. Bàsicament, 
els alumnes que acaben la primària en la zona 2, que és la zona de Fort Pienc, 
Sagrada Família i Dreta de l’Eixample, tenen plaça a tots els centres adscrits on estan 
adjudicats. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, conseller Matas. 
 
Conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No era aquesta, vostè ja sap que aquesta no era la resposta. Perquè la resposta era 
per suposats fenòmens o efectes de segregació. Això és el que es va dir. A mi el que 
em preocupa es que es decideixi una obertura per part del Consorci, que després això 
es canviï per una decisió d’un Consell Escolar que vostè va surfejar sobre el problema. 
Perquè va amagar-se darrere el Consell Escolar i sense un criteri tècnic clarificat sobre 
aquest tema. Fa 18 anys que parlem de l’obertura de l’Angeleta Ferrer, es decideix 
obrir i vostès el tanquen sense un criteri tècnic clar i definit.  
 
Escolti, s’han d’implementar dos bolets. En una de les sessions d’aquí es deia que no 
és un repte, sinó que és una obligació perquè sabem que si seguíssim fent mal i 
mantenint els bolets l’únic que acabarem fent és deteriorar l’escola pública. I vostès 
han defensat amb aquesta actuació que s’implementin dos bolets. Per tant, sí. Sí, això 
és el que es va dir a la reunió aquesta. Jo estava en aquesta reunió i es va dir. Per 
tant, entenc que falten criteris tècnics i s’ha pres una decisió política, basant-se en 
criteris polítics, no tècnics. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies. Sr. Matas, em sap greu però ha exhaurit el temps. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Però una cosa, està dient coses que no sap de què parla, ni qui ha pres la decisió ni 
els criteris, ni els informes... 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
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Sr. Matas, pregunta resposta, em sap molt greu. Si s’hagués guardat una mica de 
temps, podria respondre. Gràcies. 
 
Passem a l’última pregunta del Ple, del grup del PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, vicepresidenta.  
 
Molt ràpid. Farà cosa d’un any i mig, més o menys, la Janet Sanz va anunciar en roda 
de premsa que iniciava converses per a la consecució de llicència del temple de la 
Sagrada Família. Com que sabem que això requereix planejament, preguntem al 
Govern en quin Plenari de districte és previst que es presenti aquest planejament. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, conseller Riera.  
 
Per part del Govern, Sr. Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Després, si cal, Oscar, dediquem una estona a explicar-nos exactament com va tot el 
tema de l’Angeleta Ferrers, si és que us interessa. Sí, estic gastant el teu temps.  
 
El Pla especial urbanístic es preveu aprovar-lo durant aquest 2018. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Perfecte, gràcies.  
 
Conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC): 
 
Doncs escolta, ho celebro si aquest 2018 tenim aquest Pla especial, queda anotado 
para la posteridad. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Conseller Matas. Res. 
 
Doncs seguim amb els dos últims punts. Hi ha dos seguiments de proposició. Un del 
Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula la Sra. Cristina Caballer.  
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDemòcrata): 
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És sobre la proposta aprovada el maig del 2017 sobre la ronda Universitat, per no 
llegir-lo tot, per fer un grup de treball i amb el termini d’un mes presentar un pla per a 
les parades d’autocars i la reurbanització de la ronda Universitat. Gràcies.  
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies, consellera. 
 
Per part del Govern, té la paraula el Sr. Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres, per una banda, hem tingut converses amb els veïns i, de fet, els hi hem anat 
comunicant les diverses gestions que hem anat fent. I en aquest sentit, comunicar-vos 
que per una banda hi ha un estudi de reubicació d’autocars amb la creació d’estacions 
d’interurbans, i aquest estudi s’està a punt de tancar. Però ja amb les dades amb les 
quals s’ha treballat s’han tingut ja converses amb la Direcció de Transport de 
Superfície de la Generalitat de Catalunya i ja s’està preveient el trasllat d’algunes 
d’aquestes línies de les parades. Aquest és el seguiment que hem fet fins ara. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDemòcrata): 
 
Ho pregunto perquè sé que han parlat amb els veïns. Van tenir una reunió de caràcter 
tècnic el juny del 2017, se’ls va citar per al setembre i s’ha anat posposant i encara no 
s’ha fet aquesta segona reunió. Això és el que reclamen una mica els veïns, que es 
faci aquesta segona reunió perquè saben que, a més, la problemàtica dels autocars no 
només afecta ja la ronda Universitat sinó també el carrer de Balmes, on s’està muntant 
també una plataforma precisament per aquest tema. Gràcies. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo m’he comunicat personalment per telèfon amb ells per explicar-los el seguiment que 
hem fet i, de fet, els he recomanat que s’adrecessin a la Generalitat perquè és allà on 
està la solució al tema. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMDemòcrata): 
 
Gràcies. 
 
Passaríem al segon seguiment de proposició, del Grup de Cs. Té la paraula la 
consellera Jiménez de Parga. 
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Muchas gracias.  
 
Presentamos en el Pleno del 26 de septiembre del 2016 un ruego para que un 40% de 
las plazas de aparcamiento de la Derecha y de la Izquierda del Ensanche fueran 
destinadas a área verde para los residentes en dichos barrios. El ruego fue aceptado 
por el Gobierno, aunque se nos dijo que el porcentaje no podría ser tan elevado.  
 
Viendo que dicha medida no se llevaba a cabo, presentamos una proposición en el 
Pleno del 2 de mayo del 2017 y fue aprobada. Pero por el momento, desde luego, no 
hay una sola plaza verde en estas zonas del distrito destinadas al aparcamiento de los 
residentes.  
 
Entonces, queríamos saber el porqué, cuando ya hemos explicado muchas veces y 
nos han dado la razón, que si lo que quieren es disminuir el tráfico, pues poniendo 
plazas verdes y aparcamiento para los residentes mucha gente ya no bajará en coche. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
En aquest sentit, arran de la seva demanda, el Districte de l’Eixample va sol·licitar 
aquesta modificació i es va estudiar a l’àmbit de Balmes-Girona, Provença-Gran Via. I 
en aquest sentit, s’ha fet un estudi i el que ha sortit és que fora de calçada hi ha 8.017 
places, en calçada 775 i la demanda de vehicles són 8.004. Per tant, pel que fa al 
dèficit, estem en un dèficit zero i de global estem en negatiu. Aleshores, en aquest 
sentit, d’alguna manera el que vindria a dir és que per a la oferta que hi ha fora de 
calçada ja s’està donant resposta.  
 
De totes maneres, sí que nosaltres en aquesta línia, com que vostè ha anat fent 
aquesta demanda... això és el que ens diu BSM quan ens fa l’estudi, ens dona aquesta 
resposta. De totes maneres, en el marc del grup impulsor del carrer de Girona, que ara 
tenim properament una segona reunió, crec que és un dels espais on poder debatre 
aquest tema perquè aleshores ja parlaríem amb els veïns a veure si aquesta demanda 
que fa vostè també són els veïns que la fan i, a partir d’allà, podem trobar un cert 
consens en aquest tema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, vol afegir alguna cosa? 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo creo que a todos los vecinos que vivimos en esas zonas nos gustaría disponer de 
plazas verdes de aparcamiento. Es evidente que como no las hay la gente al final tiene 
que optar por coger un parking privado, pero es evidente que a todo el mundo le 
gustaría tener plazas verdes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Doncs amb aquest punt últim tanquem aquest Consell Plenari.  
 
Moltes gràcies a les poques persones que queden però que heu tingut la paciència 
d’aguantar fins ara. Això vol dir que esteu molt interessants en la feina política que es 
fa en aquesta casa i jo us ho agraeixo molt com a presidenta. Gràcies. 
 
S’aixeca la sessió a les 23:37 hores. 
 
 
 
 
 
 


