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Consell Plenari Districte de l’Eixample 
5 de març de 2020 

 
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 CINC DE MARÇ DE 2020, s’hi reuneix el Consell Municipal del Districte de 
l’Eixample, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona la 
Ima. Sra. Eva Baró i Ramos. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers: 
 
Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova 
Sra. Cristina Caballer Ferrater 
Sr. Albert Cerrillo Lladó 
Sr. Toni Colomina i Rivelles 
Sr. Eduard Corbella Cervelló 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín 
Sra. Maria Lloveras Caballé 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sr. Marc Martínez Navarro 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sra. Maria Carme Méndez Bota 
Sra. Isabel Pallejà i Milà 
Sr. Alexandre Pons Abella 
Sra. Alícia Puig Fernández 
Sra. Tània Rafí Galindo 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
Sra. Marta Sendra Ibáñez 
Sr. Pol Serrano Pueyo 
Sr. Josep Solé Ribas 
Sra. Ruth Toribio Serrano 
Sr. Rafael A. Yepes Ruiz 
 
Assistits per la secretària del Consell del Districte, la Sra. Imma Vergés Llistosella, que 
certifica. A efectes d’assessorament, hi assisteix també el gerent del Districte, el 
Sr. Joan Cambronero Fernàndez. 
  
Hi concorre també el regidor del Districte de l’Eixample, l’Im. Sr. Jordi Martí i Grau. 
 
Excusen la seva absència les regidores adscrites i el regidor adscrit 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Ima. Sra. Elsa Artadi Vila i Im. Sr. Celestino 
Corbacho Chaves, i el conseller Biel Morcillo Figueras. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.07 hores, quan comença. 
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 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1. Grup Municipal JxCat 
 
La Sra. Eva Baró i Ramos, presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, 
dona la paraula a la portaveu del grup proposant perquè llegeixi la declaració, que ha 
rebut el suport de tots els grups. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) llegeix la declaració: 
 
«La Comissió Europea organitza cada any, el dia 22 de febrer, el Dia Europeu per la 
Igualtat Salarial entre Dones i Homes. Volem denunciar que les dones encara guanyen 
menys que els homes malgrat que el marc normatiu vigent reconeix el dret a la igualtat 
salarial i a la no discriminació retributiva entre dones i homes.  
 
»A nivell internacional, el Conveni 100 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), 
signat als anys cinquanta, ja establia que els estats membres han d’aplicar les 
mesures adients per garantir l’aplicació del principi d’igualtat de remuneració per un 
treball d’igual valor i en l’àmbit europeu aquest principi també queda recollit en l’article 
157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.  
 
»Més recentment, destaquen les iniciatives europees com l’Estratègia europea per a la 
igualtat entre dones i homes 2010-2015 i el Compromís estratègic per a la igualtat 
entre dones i homes 2016-2019, que tenen entre els seus objectius la reducció de la 
bretxa de gènere tant en salaris com en pensions.  
 
»També l’Estatut dels treballadors disposa, en el seu article 28, l’obligació per part de 
l’empresari de pagar la mateixa remuneració per la prestació d’un treball d’igual valor 
sense que pugui produir-se cap discriminació per raó de sexe.  
 
»I a Catalunya comptem amb legislació pròpia, l’any 2015 es va aprovar la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, amb l’objectiu 
d’establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a 
la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la 
vida. 
Però la realitat és que a Catalunya la bretxa salarial continua sent del 23%. L’edat 
representa un factor més de desigualtat, ja que la bretxa s’agreuja a mida que les 
dones tenen més edat arribant al seu topall en dones de més de 55 anys, on la 
diferència és del 29%. 
 
»Pel que fa a la ciutat de Barcelona, la bretxa salarial és lleugerament inferior, però 
igualment significativa: el salari mitjà de les dones barcelonines és un 21,2% inferior al 
dels homes. 
L’Ajuntament de Barcelona, en el marc dels plans d’igualtat, treballa per lluitar contra la 
bretxa salarial i també per afavorir que les dones puguin ocupar llocs de 
comandament, tradicionalment ocupats per homes. 
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»Tot i així, segons assenyala l’Informe d’impacte de gènere del pressupost municipal 
per al 2020, la bretxa salarial de gènere del conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i els 
seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials és del 15,9%. 
D’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament 
orgànic de l’Ajuntament de Barcelona, presentem la següent: 
 
»DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
»Primer. Reiterar la implicació de l’Ajuntament de Barcelona en la lluita per la igualtat 
efectiva entre homes i dones en l’entorn laboral. 
 
»Segon. Manifestar el compromís del districte de l’Eixample en l’assoliment dels 
objectius en matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea i per l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
 
»Tercer. Expressar la necessitat de teixir grans aliances entre les institucions 
públiques, el sector privat i els agents socials per tal d’aconseguir una igualtat salarial 
plena entre homes i dones.» 
 

 E.2. Grup Municipal BC-PSC  
 

La presidenta dona la paraula al portaveu del Govern perquè llegeixi la declaració, 
que ha rebut el suport dels grups d’ERC i JxCat. 
 
El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) llegeix la declaració: 
 
«En els últims dos anys hem assistit a una creixent conscienciació feminista de tota la 
societat. Això ha estat gràcies a dècades de lluita de les dones dins els moviments 
feministes, que en els últims temps s’han amplificat acollint encara més dones, moltes 
d’elles joves, i han fet d’altaveu reforçant una onada que ara ja és imparable. I han 
estat les més joves qui, en aquest últim any, han posat el focus sobre una altra 
reivindicació imprescindible: la lluita contra el canvi climàtic.  
 
»La lluita feminista i la lluita ecologista són les que, a dia d’avui, presenten el major 
potencial de transformació per dibuixar un futur habitable i respirable. Les dues lluites 
es troben per afrontar dues opressions que estan estretament relacionades: la cultura 
de dominació i de poder que genera les relacions de desigualtat de gènere en una 
societat patriarcal és la mateixa cultura capitalista que desencadena l’explotació de la 
natura de forma insostenible. 
 
»Tal com es recull a la declaració de ciutat per l’emergència climàtica, aquesta 
emergència no afecta tothom per igual, sinó que la pateixen més els col·lectius més 
vulnerables sotmesos. La justícia climàtica està necessàriament lligada a la justícia 
social i de gènere. Les dones són les principals afectades pel canvi climàtic, però són 
minoria en els òrgans polítics i econòmics de decisió. Així, el 2016 les dones 
representaven el 80% de les persones refugiades climàtiques, per exemple, però 
només el 23% de les parlamentàries nacionals, i el 4% dels llocs directius de les grans 
empreses. En canvi, són les que més iniciatives promouen per adaptar-se a les 
conseqüències del canvi climàtic en l’àmbit comunitari, familiar i polític. En l’esfera 



 
                    
                 Districte de l’Eixample  

 

  
 

 
 

 

4 

 

quotidiana també són les dones les que històricament han estat a càrrec de la 
reutilització i l’intercanvi de béns, del consum, de l’alimentació i, en general, de les 
xarxes comunitàries i familiars de sosteniment de la vida. 
 
»A la necessitat d’eradicar la violència masclista, les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques, l’escletxa salarial, el tràfic amb fins d’explotació sexual o el sostre de 
vidre, s’afegeix ara de forma incontestable la necessitat d’incorporar la mirada 
ecofeminista per posar en valor l’economia reproductiva, les cures i la sostenibilitat de 
la vida.  
 
»El Districte de l’Eixample és una de les àrees de la ciutat de Barcelona que viu més 
sotmesa a la pressió climàtica, donada la seva morfologia, amb predomini d’espai per 
al trànsit rodat per sobre dels espais d’estada i verds. Aquesta discriminació espacial 
afecta també de diferent manera depenent del gènere: els usos de la vida quotidiana, 
el treball reproductiu i les labors de cura es desenvolupen sobretot als d’espais 
d’estada i sense trànsit. I aquestes labors recauen, majoritàriament, en les dones.  
 
»Per tot això, a l’Eixample la mirada ecofeminista és indispensable per combatre les 
desigualtats que, en aquest 8 de març, els moviments reivindicaran un any més en el 
Dia Internacional de les Dones. 
 
»És per això que el Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda: 
1. Comprometre’s amb la lluita ecofeminista prenent mesures contundents i efectives, 

conjuntament amb la ciutadania, i en el marc del Pla per la Justícia de Gènere i el 
Pla Clima de l’Ajuntament, per reduir la petjada ecològica i la injustícia de gènere. 

2. Visibilitzar la centralitat de les cures com a tasca imprescindible per a la 
sostenibilitat de la vida, en les seves diferents etapes, i posar-les al centre de les 
polítiques, endegant mesures per equilibrar l’excessiva feminització que avui en dia 
pateixen, i per equiparar l’economia reproductiva i la productiva. 

3. Promoure accions als equipaments del districte que posin l’accent en l’emergència 
climàtica, amb perspectiva de gènere i interseccional, visibilitzant les aportacions 
de les dones en l’àmbit de l’ecofeminisme i l’afrontament de l’emergència climàtica, 
així com l’eliminació de les desigualtats socials i de gènere. 

4. Prioritzar aquelles actuacions de transformació de l’espai públic del districte que, 
amb perspectiva feminista, millorin les seves condicions ambientals i de salut, 
recuperant espai destinat al vehicle privat per als usos de la vida quotidiana. 

5. Continuar treballant, conjuntament amb les entitats i col·lectius feministes dels 
barris, contra les violències masclistes i les agressions LGTBIfòbiques, mantenint 
els programes als centres escolars basats en els valors de la coeducació i la 
prevenció del sexisme, garantint la salut sexual i reproductiva de dones, lesbianes i 
trans i mantenint la transversalitat de gènere en totes les polítiques del districte. 

6. Refermar el nostre suport a la Vaga Feminista del proper 8 de març.» 
 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTA 
- De la sessió ordinària del Consell Plenari de 12 de desembre de 2019 
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La secretària indica que, atès que no s’ha presentat cap esmena a l’acta corresponent 
a la sessió ordinària del Consell Plenari del 12 de desembre de 2019, es dona per 
aprovada. 
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: 
 
La secretària llegeix els punts relacionats amb el cartipàs: 
 
B.1.1. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia d’11 de febrer de 2020, per qual es 
nomena la Sra. Ruth Toribio Serrano com a membre del Consell Municipal del Districte 
de l’Eixample en substitució del Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
B.1.2.Restar assabentat del Decret del Regidor del Districte de l’Eixample de 14 de 
febrer de 2020, pel qual s’estableix el règim sense dedicació especial de la Sra. Ruth 
Toribio Serrano com a membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample.  
 
B.1.3 Restar assabentat de les resolucions del Regidor del Districte de 27 de febrer de 
2020, pel qual es nomena Ruth Toribio Serrano membre de la Comissió de Govern i 
Consellera ponent en els següents àmbits d’actuació sectorial: Salut i Cultura; i de 
designació de portaveu adjunta de la Junta de Portaveus la Consellera Sra. Marta 
Sendra Ibañez. 
 
B.2 Despatx d’ofici: 
 
La secretària dona per reproduïda la relació de contractes i convenis que s’han 
formalitzat en els darrers mesos i que ha estat publicada a la pàgina web del Districte 
a l’ordre del dia, i posa de manifest que per a qualsevol consulta o accés es pot 
recórrer a la plataforma de contractació, al web de transparència o a la Secretaria del 
Districte, mitjançant l’exercici del dret d’accés. 
 
B.2.1. Donar compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents contractes: 
 
 Pròrroga de la Gestió i dinamització Aula Ambiental Dte. Eixample (16 gener 2020 

al 15 gener 2021) aprovat el 19/12/2019 per un import de 92.552,58€ pel 2020 i 
4.206,92€ pel 2021 a Espai Ambiental, SCCL. 

 Contracte de Comunicacions d’activitats municipals ordinàries (lot1) aprovat el 
19/11/2019 per un import de 18.150,00€ a Uan-Tru-Tri, SL. 

 Contracte de Comunicacions de festes majors i actes varis (lot2) aprovat el 
19/11/19 per un import de 18.150,00€ a Fotoletra, SA. 
 

B.2.2.Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 19 
de desembre de 2019 ha acordat: 
 
 La continuïtat de la gestió i explotació Centre Cívic i Casal Infantil Cotxeres Borrell i 

Auditori de Calàbria, 66 (de l’1 de gener al 31 de març de 2020) per un import de 
77.597,04€ a Transit Projectes, SL. 



 
                    
                 Districte de l’Eixample  

 

  
 

 
 

 

6 

 

 La continuïtat de la gestió i explotació Centre Cívic i Casal Infantil Sagrada Família 
(de l’1 de gener al 31 de març de 2020) per un import de 93.774,00€ a Inccop, 
SCCL. 

 La gestió i dinamització CC Casa Elizalde 2020-2021 per un import de 188.564,11€ 
per l’any 2020 i 220.133,02€ per l’any 2021 a Calaix de Cultura, SL. 

 La gestió i dinamització CC Golferichs i Espai Català Roca 2020-2021 per un 
import de 227.647,58€ pel 2020 i 243.829,82€ pel 2021 a Calaix de Cultura, SL. 

 La Gestió i dinamització CC Ateneu Fort Pienc i Casal Infantil Fort Pienc 2020-
2021 per un import de 273.750,25€ pel 2020 i 286.436,34€ pel 2021 a Calaix de 
Cultura SL. 

 
B.2.3.Donar compte dels següents contractes centralitzats: 
 
 Manteniment de la Via Pública Dte. Eixample 2019-2021 per un import de 

598.332,46€ a Constraula Enginyeria i Obres. 
 Lloguer d’infraestructures (lot2) Dte. Eixample per un import de 240.000,00€ a La 

Llauna SCCL. 
 Conservació enllumenat públic (2016-2019) (lot1) connexions actes cívics 

Eixample per un import de 90.000,00€ a Citelum Ibérica SA. 
 Manteniment d’ascensors districtes i gerències per un import de 35.869,97€ a 

Ascensores Ersce, SA. 
 Manteniment sistemes seguretat, incendis (lot2) per un import de 49.371,27€ a INV 

Proteccion, SL. 
 Neteja i recollida selectiva 2019-2022 (lot2) Dte. Eixample per un import de 

1.174.193,90€ a Multianau, SL. 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informe del Regidor del Districte 
 
El Sr. Jordi Martí i Grau, regidor del Districte de l’Eixample, dona les gràcies a 
tothom per l’assistència i per l’esperit participatiu i indica que l’informe d’avui es 
divideix en tres grans apartats, que tot seguit desenvolupa. 
 
1. Introducció, qüestions generals que afecten la vida del districte: 
 

1.1. Acord de pressupostos de l’Ajuntament. Feia anys que no s’aprovaven i, 
per primer cop, s’han aprovat amb 33 vots favorables (més del 80% del 
Plenari), la qual cosa significa que hi haurà més de 3.000 milions d’euros 
disponibles (també és el primer cop que en el pressupost municipal se superen 
els 3.000 milions). D’altra banda, ha augmentat la capacitat d’inversió, de 
manera que hi ha garanties que el pressupost permet dotar-se de les eines 
bàsiques per desplegar el Pla d’actuació que s’està elaborant. Recorda, però, 
que perquè aquest pressupost sigui efectiu cal que s’aprovi el pressupost de 
Catalunya —el seu grup s’hi ha implicat i segurament dona garanties que es 
podrà aprovar—, així com el de l’Estat, del qual depèn en bona mesura el de 
l’Ajuntament. 
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1.2. Celebració del Dia de la Dona, enguany centrat en l’ecofeminisme, lluita 
compartida entre la lluita per la igualtat entre homes i dones i la lluita contra la 
destrucció del planeta. Convida tothom a participar en les mobilitzacions 
d’aquest 8 de març, particularment en la gran manifestació que es farà a 
Barcelona. 
 
1.3. Atorgament de les Medalles d’Honor del 2020, amb l’acord de tots els 
grups, a CorEixample i a la Sra. Milagros Soler, voluntària de l’Espai de Gent 
Gran de Sagrada Família. Saluda el president de l’entitat, Sr. Xavier Llobet, i la 
Sra. Soler, presents a la sala, i comenta que tindran l’oportunitat d’intervenir en 
el punt corresponent. 
 
1.4. Ha començat el Pla d’actuació del districte (PAD); s’han començat a fer les 
reunions en els consells de barri; ha començat el procés participatiu de les 
trobades sectorials i dels pressupostos participatius. Explica que els veïns de 
l’Eixample decidiran sobre 7,5 milions d’euros (hi ha més de 80 propostes per 
als pressupostos participatius i, mitjançant una votació, es decidirà a quines 
s’atorguen aquests diners per tal que es puguin portar a terme); recorda que a 
través de la plataforma Decidim Barcelona es poden veure les propostes i es 
pot participar —convida tothom a fer-ho i a animar les entitats i la gent a fer-ho 
també—, i assenyala que es preveu que el PAD finalitzi durant el maig-juny. 

 
2. Barris 
 

2.1. A la Dreta de l’Eixample, ja s’ha aprovat inicialment el Pla d’usos de Girona 
i s’està pendent de l’aprovació definitiva. Posa èmfasi en la importància 
d’aquest pla, referit a un dels eixos verds fonamentals sobre el qual s’ha fet una 
suspensió de llicències i un nou pla d’usos perquè la transformació urbanística 
no afecti la diversitat del comerç de la zona. 
 
2.2. S’ha presentat el primer institut escola concertat que ha passat a ser públic 
(d’Immaculada Concepció a institut escola Eixample), que dona resposta a la 
creixent demanda d’escola pública al districte (a l’escola concertada queden 
places per cobrir i a l’escola pública falten places per cobrir la demanda). 
Compara aquest canvi d’escola concertada a pública —per a ell és un orgull 
que aquest primer pas s’hagi fet a l’Eixample— amb el que van fer les escoles 
del CEPEPC a la transició (escoles cooperatives i escoles de pares i mares van 
adoptar aquest compromís amb la xarxa pública). 
 
2.3. S’han inaugurat, amb una gran afluència de gent, els jardins Agustí 
Centelles, que porten el nom del gran fotoperiodista català, batejat per ell com 
«el Capa català» (Robert Capa va ser un gran fotògraf americà d’origen 
hongarès). Celebra que l’Ajuntament hagi recuperat la figura de Centelles, molt 
oblidada, no només amb la denominació d’aquests jardins, sinó també amb 
diverses activitats que s’han fet els darrers anys. Afegeix que el fill de 
Centelles, present a la inauguració, es va mostrar molt agraït amb l’Ajuntament 
per haver posat aquest nom a aquest espai que, d’altra banda, és fantàstic i 
genera nou verd a la Dreta de l’Eixample. 
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2.4. Al barri de Sant Antoni es va fer la Festa Major, amb més de 250 activitats 
—continua creixent en activitats, assistents i participants—, i va coincidir amb el 
primer aniversari del centre LGTBI i la gran festa de la diversitat que es va fer a 
les portes d’aquest centre. 
 
2.5. S’ha obert l’interior d’illa de l’antic Cinema Urgell. 
 
2.6. Avui la Comissió de Govern ha aprovat la dotació econòmica per a 
l’expropiació del solar del Talia al Paral·lel, llargament demanada. El procés 
serà llarg, però calia disposar de la dotació econòmica. 
 
2.7. A l’Esquerra de l’Eixample es continua batallant per a la posada en marxa 
del 41, una feina complicada. Informa que li han garantit que ben aviat es 
començarà a veure la instal·lació de parades i comenta que, si bé tot això s’ha 
endarrerit —ha demanat disculpes per l’endarreriment en diverses ocasions—, 
el Govern del Districte empeny perquè sigui una realitat al més aviat possible. 
 
2.8. S’ha ofert un solar per a la ubicació definitiva de l’escola Entença a l’interior 
d’illa de Paula Montal i hi ha debat amb l’escola, que considera que la peça és 
una mica petita. Està convençut, però, que amb la proposta que se li farà 
d’utilització de l’interior d’illa se salvaran les diferències i es podrà començar a 
treballar per una ubicació definitiva de l’escola. 
 
2.9. Al barri de Sagrada Família s’ha constituït la comissió per debatre com s’ha 
d’acabar el temple i l’encaix que ha de tenir en el barri i en la ciutat, una gran 
notícia, i s’ha tancat definitivament l’acord —durant el procés hi ha hagut la 
implicació de membres del Govern i de moltes entitats— perquè l’Esplai de la 
Sagrada Família es quedi al barri: finalment estarà en un edifici del solar de l’illa 
de les Aigües, propietat de la Sagrada Família, que arreglaran i cediran a 
l’Ajuntament perquè aquest el pugui cedir. Subratlla que es garanteix la 
continuïtat de l’activitat de l’esplai i que es quedi al barri. 
 
2.10. Al Fort Pienc es va inaugurar l’Espai de Gent Gran de Transformadors fa 
uns mesos i continua la construcció d’Angeleta Ferrer (l’institut va endavant). 

 
3. Eixos centrals de mandat 
 

3.1. Drets socials 
 

3.1.1. L’habitatge n’és un dels elements centrals i la visita del president 
Sánchez a l’Ajuntament de Barcelona va donar fruits molt concrets en 
aquest àmbit, com ara el compromís explícit sense pal·liatius del 
president amb la regulació del preu dels lloguers —se’n farà 
seguiment—, un tema en què l’alcaldessa sempre ha estat insistent amb 
tots els governs —amb l’actual s’ha pogut dialogar i sembla que això 
serà una realitat. 
 
3.1.2. Amb la CIFO es continuen evitant desnonaments a la ciutat. Des 
que es va crear el servei se n’han evitat més de 10.000 i, malgrat els 
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retrets del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que diu que 
l’Ajuntament no s’hi hauria de ficar i no hauria d’aturar desnonaments, 
es continuarà treballant perquè la CIFO continuï aturant desnonaments 
a la ciutat. 
 
3.1.3. Promocions en marxa: s’entregaran les claus de 64 habitatges 
d’Alí Bei a l’estiu del 2020; a Germanetes hi ha 82 habitatges; a Comte 
Borrell i Viladomat s’ha de licitar l’obra —està aturada—, però 
s’endarrerirà; cal continuar treballant per l’augment del parc d’habitatges 
de lloguer a Glòries, als jardins de la Indústria, a la Model i al Talia (hi 
han d’anar habitatges dotacionals i, alhora, equipaments, ja que la 
qualificació és de 7), i a Nàpols - Gran Via es treballa amb habitatge 
dotacional. 
 
3.1.4. L’educació és un altre element central de l’eix de drets socials. En 
aquest àmbit, hi ha l’institut Angeleta Ferrer i la ubicació definitiva de 
l’escola Entença —ja s’hi ha referit—; durant el proper trimestre s’ha de 
fer una proposta a l’escola Gaia, i la fase següent de la pacificació dels 
entorns escolars afectarà set noves escoles, i s’incorporarà la dimensió 
de mobilitat. 
 
3.1.5. S’ha constituït la comissió de seguiment de l’amiant en entorns 
escolars; han començat els tràmits per a l’expropiació del solar per 
ampliar l’escola 9 Graons, que, a banda de necessitar l’ampliació, té 
amiant al pati, i es continuen fent analítiques i seguint la problemàtica de 
l’amiant escola per escola i lloc per lloc. 

 
3.2. Fer front a l’emergència climàtica 
 

3.2.1. L’Ajuntament va fer la declaració formal d’emergència climàtica al 
gener; la zona de baixes emissions ha entrat en funcionament i 
comença a haver-hi dades positives, tot i que encara són excessivament 
provisionals, i encara no s’està sancionant els vehicles que entren 
sense el distintiu. Aquesta actuació permet generar un sistema molt 
robust per anar incrementant el control sobre el trànsit a la ciutat. 
 
3.2.2. Avança l’«Obrim carrers», i el 8 de març, Dia de la Dona, s’obrirà 
el carrer Aragó als vianants per primer cop (es tallarà tot el carrer). 
Convida tothom a participar-hi (el tall és de 7 a 17 h i hi haurà activitats 
de 10 a 15 h pràcticament a tots els trams). 
 
3.2.3. Avança també una iniciativa que Eixample Respira va plantejar en 
una audiència pública per fer un dia sense cotxes per Sant Jordi 
(s’ajunten la defensa de la cultura i la lluita davant l’emergència 
climàtica). La iniciativa s’ha treballat molt i aviat s’explicarà amb tots els 
agents implicats (Eixample Respira, Gremi de Llibreters, Institut de 
Cultura i Ecologia Urbana). 
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3.2.4. Eixos verds. En la mesura de govern sobre emergència climàtica 
(punt següent) s’explicarà on s’ubicaran. 

 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) dona les gràcies al regidor per l’informe i 
felicita l’associació CorEixample i la Sra. Milagros Soler, de l’Espai de Gent Gran de 
Sagrada Família, per haver estat proposats per l’Eixample per a les Medalles d’Honor 
de la ciutat d’enguany. El seu grup considera que són dignes mereixedors d’aquest 
guardó i els agraeix la tasca que fan pel barri i pel districte, així com el seu compromís 
amb les persones. 
 
Tot seguit, recorda que el seu grup va votar en contra del pressupost —en va explicar 
detalladament els motius a la darrera sessió del Ple—, sobretot per la pujada 
indiscriminada i exagerada dels impostos i de les taxes, i per la desinversió a 
l’Eixample, l’únic districte, si no ho té mal entès, que perd inversió i té menys 
percentatge, malgrat que el regidor del districte sigui el regidor de pressupostos. 
 
Celebra els pressupostos participatius, en què la ciutadania contribueix a decidir a què 
es destinen 75 milions d’euros, però observa que l’Eixample només té la possibilitat de 
decidir sobre 7,5 milions, el 10% del total, quan la població del districte representa el 
17% de la població de Barcelona i quan l’Eixample és el cor de la ciutat, té una 
emergència climàtica molt més forta que la resta de districtes i té unes necessitats 
segurament que afecten els altres districtes, ja que tota la ciutadania hi ha de passar 
per circular per la ciutat o per sortir-ne. 
 
A continuació, manifesta l’opinió del seu grup que tant el Pla d’usos dels entorns del 
carrer Girona com la limitació dels preus del lloguer són mesures molt 
ideologicojutjades que no tenen gaire sentit comú i ataquen directament la promoció 
econòmica, la iniciativa privada i l’emprenedoria. 
 
Concreta que, d’una banda, el Pla d’usos del carrer Girona restringirà absolutament 
l’obertura de tot tipus d’activitat econòmica nova a molts quilòmetres quadrats del 
districte, una mesura injusta, intervencionista i proteccionista que no dinamitza 
l’economia i no fa créixer la ciutat; i, d’altra banda, la limitació dels preus del lloguer pot 
fer que aquests baixin a curt termini, però a llarg termini fa que l’oferta disminueixi —hi 
ha estudis econòmics internacionals i en altres ciutats d’Europa on ja s’ha començat a 
aplicar. En el cas d’Espanya, país de propietaris, la disminució dels lloguers 
desincentivaria la gent a l’hora de posar els seus habitatges en lloguer, i als voltants de 
Barcelona, on no hi hauria regulació, els lloguers augmentarien i la gent de fora de 
Barcelona vindria en busca de preus més baixos, però no hi hauria prou oferta perquè 
els propietaris, com ha dit, no posarien els seus pisos en lloguer. Entén, doncs, que 
són dues mesures molt mal enfocades per part del Govern. 
 
Celebra, en canvi, tota la resta de mesures del Districte, en les quals el Govern està 
treballant activament. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) dona les gràcies al regidor per l’informe i 
felicita per les Medalles d’Honor el Sr. Llobet i la Sra. Soler, que, a parer del seu grup, 
són dos exemples clars del que és la política en majúscules, persones que han fet molt 
per l’Eixample i per Barcelona. 
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Dit això, fa alguns comentaris (amb to constructiu) sobre l’informe. 
 
En primer lloc, pregunta si dins les set noves escoles de la propera fase de pacificació 
d’entorns escolars hi ha l’escola Dominiques (carrer Mallorca), que fa tres anys que 
espera que se solucioni el problema amb la vorera, tal com li ha comentat recentment 
la directora del centre. 
 
En segon lloc, observa que el regidor no ha fet cap comentari sobre seguretat i que, si 
bé el Govern opina que no només amb policia s’arreglen els problemes, el fet 
d’augmentar la Guàrdia Urbana i patrullar amb més intensitat ha fet que la percepció 
del veïnat sobre la seguretat sigui millor, i cal un pla de seguretat. D’altra banda, el seu 
grup proposa que es creï un cos auxiliar de Guàrdia Urbana que ajudi a fer complir les 
ordenances municipals, dedicat exclusivament a això, per tal de millorar la seguretat. 
 
En tercer lloc, pregunta per l’edifici de Telefónica i demana que s’aclareixi la qüestió de 
l’escola Entença i l’interior d’illa, ja que no ha entès bé quina escola hi anava o quin 
era l’espai. 
 
En quart lloc, insta l’Ajuntament, encara que la matriculació de patinets i ginys no sigui 
competència seva, a fer una campanya sobre l’obligació o la conscienciació respecte a 
la conveniència de tenir una assegurança —en molts casos no n’hi ha i quan es 
produeix un accident, la persona perjudicada no pot cobrar. 
 
En cinquè lloc, comenta que caldria un programa específic per controlar la venda 
d’alcohol a menors a l’Eixample, així com millorar la il·luminació, mitjançant el pla 
corresponent, del carrer Sepúlveda-Rocafort, Padilla - Gran Via i Castillejos - Gran Via, 
tres zones fosques que els veïns estan patint com a zones perilloses. 
 
En sisè lloc, demana que es millori la neteja i la vigilància dels parcs infantils, així com 
l’estat, actualment deplorable, del Fort Pienc, l’estació del Nord i la Sagrada Família. 
 
En setè lloc, proposa una ampliació de la moratòria pel que fa als cotxes antics i 
l’emergència climàtica, ja que moltes persones que tenen un cotxe antic necessiten 
més temps per fer el canvi. 
 
En vuitè i darrer lloc, lamenta que continuï l’elevat impost a les terrasses —el seu grup 
no hi ha estat mai d’acord—, fins i tot en un moment en què els ingressos han baixat 
com a conseqüència del coronavirus. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) denuncia la intolerable agressió sexual de tres 
homes a una noia que es va produir el dissabte passat a la matinada en un cotxe a 
l’altura del número 189 del carrer Casanovas, un fet molt greu que cal denunciar en 
aquest plenari, i denuncia també, un cop més, l’anormalitat democràtica per 
l’existència al país de presos polítics i exiliats. 
 
Dit això, comenta que el seu grup ha donat suport als pressupostos per responsabilitat 
política amb la ciutat i amb el districte i, per tant, perquè no s’aturi el motor de 
Barcelona: l’Eixample. 
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Tanmateix, observa que, tot i haver aprovat aquests pressupostos, el seu grup 
continua fent oposició constructiva i seguiment de tots els temes que el preocupen. Per 
això, des de la darrera sessió del Plenari, al desembre, ha anat entrant preguntes i 
precs al regidor del Districte, però en molts casos no n’ha rebut resposta. Per exemple, 
el 9 de gener va entrar una pregunta per saber quines accions socials i de regulació de 
l’espai públic s’estaven duent a terme a la ronda de Sant Antoni per donar solucions al 
mal anomenat «mercat de la misèria»; el 24 de gener va fer un prec perquè s’informés 
sobre si al districte hi havia hagut danys pel temporal Glòria; el 4 de gener va 
preguntar quines havien estat les causes de l’endarreriment de la construcció del 
Casal de la Gent Gran de l’Espai Germanetes, quin era el nou termini per acabar els 
equipaments i si la paralització havia tingut algun problema; el 12 de febrer va entrar 
un prec per tal que al nou Pla d’actuació del districte figurés un pla per obrir al públic, 
als investigadors, els refugis antiaeris de la Guerra Civil, en particular, els existents al 
subsol de la plaça Letamendi i la plaça Tetuan, i aquest dimarts va entrar dues 
preguntes per conèixer quins plans de futur preveu el Districte per a l’espai de la Torre 
de les Aigües (carrer Llúria, 56) per evitar una degradació de l’espai. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) felicita CorEixample i la Sra. Soler per 
les Medalles, així com els organitzadors i les organitzadores de la Festa Major de Sant 
Antoni, i se suma a les denúncies de JxCat per l’existència de presos polítics al país. 
 
Dit això, posa de manifest que l’acord amb ERC i altres grups respecte als 
pressupostos va acabar amb un augment d’ingressos i, per tant, més capacitat 
inversora de l’Ajuntament. Concretament, 100 milions més d’inversions, 50 dels quals 
aniran a transició energètica i els altres 50, a polítiques d’habitatge, necessàries a 
l’Eixample, on, en molts casos, com que no hi ha espai, s’haurà d’aplicar el dret de 
tanteig i retracte. D’altra banda, celebra que el projecte del Talia sigui una realitat i que 
hi hagi pressupost per començar projectes a la Model, desencallar aviat el solar del 
Fort Pienc perquè s’hi pugui fer el CAP, etc., projectes que entren dins del pacte i les 
aportacions d’ERC. 
 
A continuació, valora l’esforç que ha fet el Departament d’Educació de la Generalitat 
per tal d’incorporar a la xarxa d’escoles públiques l’escola Immaculada Concepció —és 
el primer cop que una escola concertada passa a la xarxa pública de forma directa, i 
400 alumnes passen directament a la xarxa pública, la qual cosa és important—, i 
pregunta si l’emplaçament de Paula Montal és definitiu o bé s’està estudiant que 
l’escola Entença acabi a Paula Montal. 
 
D’altra banda, pregunta si hi ha una data concreta per a l’entrada en funcionament de 
l’autobús 41 —fa temps que es diu que és imminent— i celebra que s’hagi trobat un 
espai per al cau —no esplai, com ha dit el regidor— abans que es disposi de la 
Fàbrica del Sucre, un espai del qual malauradament no es podrà disposar aviat perquè 
necessita pressupost per rehabilitar-se. Tanmateix, comenta que, en relació amb la 
reunió que hi ha hagut avui a Ecologia Urbana, el seu grup considera que ha coincidit 
o té relació amb algunes iniciatives que ERC ha fet a la Comissió d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Barcelona per posar en marxa aquest grup de treball en el qual va 
demanar que també hi fossin els grups polítics —si no ho recorda malament, a la 
darrera sessió del Plenari del mandat passat, el PSC també va demanar convocar el 
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grup de treball i convocar els grups polítics—, però aquests no han estat convocats (sí 
que s’ha convocat l’associació, la BTS, la UPC, SOS Monuments, la PTP, la Càtedra 
Gaudí, Catalunya Camina, entitats de diversitat funcional, el cau, etc.). Demana, per 
tant, que els grups també hi puguin participar, perquè, a més de l’interès a participar-hi 
que ja han manifestat alguns d’ells, després segurament hi haurà modificacions de 
planejament i es necessitaran acords, i si es pot començar a treballar junts serà molt 
millor també per al Govern a l’hora d’aconseguir consensos. 
 
El regidor del Districte comenta que, atès que no pot contestar-ho tot, intentarà 
tractar els temes que considera més importants. 
 
En primer lloc, nega que l’Eixample perdi inversió, com ha afirmat el portaveu de 
BxCanvi. Explica que el que passa és que en el Pla d’inversió i en el pressupost hi ha 
partides que estan identificades en projectes concrets i n’hi ha que són bosses. Per 
exemple, n’hi ha una que és molt important, que té un import en tot el PIM que rondarà 
els 60 milions d’euros, que anirà pràcticament sencera a l’Eixample, perquè és la 
pacificació, els eixos verds, els nous xamfrans, les noves superilles, etc., de manera 
que l’Eixample tindrà la part que li correspon com a sistema nerviós de la ciutat (el cor 
és Ciutat Vella). 
 
En segon lloc, subratlla que, sens dubte, les mesures tenen ideologia, i observa que la 
ideologia del Govern inclou la protecció del comerç de proximitat per tal que allò que 
representen entitats com CorEixample, que representa el comerç de proximitat com 
cap altra, hi continuï sent. 
 
En tercer lloc, respon al portaveu de Cs que l’actuació de pacificació de l’entorn de 
l’escola Dominiques està prevista per al 2021; l’edifici de Telefónica s’ha adequat a la 
normativa i tenen la llicència, i la ubicació a Paula Montal de l’escola Entença és 
definitiva, però la comunitat educativa diu que la peça és petita, i el Districte diu que, a 
part de la peça de la mateixa escola, disposaran d’un interior d’illa que genera un espai 
natural per a l’escola molt important, i estan segurs que es trobarà la solució 
arquitectònica perquè tothom n’estigui satisfet. Afegeix que l’escola Entença anirà a la 
Model provisionalment, però calia tenir una ubicació definitiva, i aquesta serà Paula 
Montal. 
 
En quart lloc, explica que la norma no permet fer un cos auxiliar de Guàrdia Urbana; 
que s’està treballant en un pla d’il·luminació per millorar les zones fosques, i que, en 
relació amb els patinets, s’ha de fer el sharing i regular igual que s’ha fet amb motos i 
bicicletes (es farà quan motos i bicicletes, en què hi ha hagut algun problema, estigui 
acabat). 
 
En cinquè lloc, indica que no s’ampliarà la moratòria de la zona de baixes emissions 
perquè l’emergència climàtica és més urgent que qui argumenta que el seu cotxe és 
antic. Afegeix que encara s’haurà de reduir més l’ús del cotxe privat, que dins la ciutat 
no s’ha d’utilitzar. Comenta que això potser també és una qüestió ideològica, i que 
precisament la ideologia serveix per governar. 
 
Sobre les terrasses, comenta que també continuarà la mesura, amb total 
convenciment, i que algunes terrasses quan hagin de pagar —pagaran menys 
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impostos per l’ús de l’espai públic que per l’ús de l’espai privat—, potser reduiran 
alguna taula, però això farà que es guanyi espai públic, i, per tant, que tothom hi 
guanyi. 
 
A continuació, dona les gràcies a ERC i a JxCat per la col·laboració en l’aprovació del 
pressupost i els diu que el Grup de BC està compromès amb la llibertat dels presos 
polítics i que ell personalment d’aquí a uns dies es tornarà a trobar amb qui va ser 
president del Grup Municipal de JxCat, el Sr. Quim Forn, amb qui manté una relació 
excel·lent i al qual aprecia, i celebra que la seva situació hagi millorat, si bé encara ha 
de recuperar la plena llibertat. 
 
Tot seguit, informa que el temporal Glòria no ha afectat l’Eixample —s’ha presentat un 
informe respecte d’aquesta qüestió— i que l’espai Germanetes s’endarrereix un any 
per la suspensió de pagaments de l’empresa. 
 
Respecte a la taula que s’ha fet amb Govern, entitats i temple, assenyala que es 
continuarà treballant de la mateixa manera, cosa que no significa que no se n’hagi de 
parlar molt amb els grups i que cada vegada que s’avanci en els acords i en el 
consens entre les parts, no s’hagi de treballar amb els grups per tot allò que hagi 
d’aprovar el Plenari. 
 
En darrer lloc, subratlla que mai no es comprometrà a res al que no es pugui 
comprometre, però està convençut que les estacions del 41 es començaran a veure de 
manera imminent i espera que l’autobús comenci a funcionar amb la màxima brevetat 
possible. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) comenta que el seu grup no està d’acord 
que les mesures polítiques hagin de tenir ideologia, ja que un bon govern —en aquest 
cas, un govern de coalició que va rebre el suport d’aquest grup per investir 
l’alcaldessa— té la responsabilitat i l’obligació de governar per a tothom, amb mesures 
pragmàtiques i de sentit comú. Observa, però, que les mesures del Govern ataquen 
l’emprenedoria i la iniciativa, i demana que no es confonguin els actuals comerços de 
proximitat amb el fet que la gent vulgui iniciar nous projectes, emprendre i obrir 
botigues i activitats, que és la riquesa d’aquesta ciutat i d’aquest districte. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) entén que la ubicació de l’escola Entença a 
Paula Montal és definitiva però que hi ha un grup de pares que no ho veu clar. 
 
D’altra banda, pregunta si hi ha marge per instar els particulars a fer l’assegurança per 
al patinet o el giny. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) comenta que a la sala hi ha veïns relacionats 
amb la reivindicació del 41, un problema que s’arrossega des de fa aproximadament 
dos anys, i amb la situació de les escoles pròximes a amiant. 
 
D’altra banda, celebra la iniciativa de tallar el carrer Aragó, però el seu grup considera 
que en part és un acte per tapar les manifestacions que hi ha hagut contra la 
contaminació a aquest carrer, i que pacificar el carrer durant un dia al mes no 
solucionarà els problemes endèmics i estructurals que hi ha al districte. Per això, cal 
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facilitar a les persones que entren a la ciutat un transport públic de qualitat amb una 
major freqüència. 
 
Celebra també la inauguració, al gener, del nou equipament de l’Espai Transformadors 
al barri del Fort Pienc; l’inici del projecte de la pacificació del carrer Girona, i la 
inauguració dels jardins d’Agustí Centelles, però manifesta preocupació pel problema 
del pati de l’escola del Sagrat Cor - Diputació —a la sala hi ha algunes persones 
responsables de l’escola—, i pregunta quina és la solució perquè els infants puguin 
tenir pati com en totes les altres escoles (el centre ha comunicat que presentarà una 
petició d’emparament al síndic de greuges i a la síndica de Barcelona). 
 
Per acabar, indica que parlarà sobre les Medalles d’Honor en el punt dedicat a això. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) insisteix que es van aprovar diferents 
iniciatives en relació amb el fet que els grups poguessin participar en la taula de la 
Sagrada Família, i demana que sigui així, que els grups no només en rebin informació 
—cosa que agraeix—, sinó que també puguin participar en el debat i saber, per 
exemple, què estan aportant les entitats i què opinen. 
 
El regidor del Districte diu al Sr. Pons que governar per a tothom no és fer un govern 
tecnocràtic, i que no pot demanar al Govern que faci el mateix que faria el Sr. Valls si 
governés, perquè són diferents, i actualment el Govern té divuit regidors i el Grup de 
BxCanvi, dos. Subratlla que la política és ideologia i per això hi ha eleccions en què els 
ciutadans trien una cosa o una altra cada quatre anys, i insisteix que el govern 
tecnocràtic és una cosa totalment diferent. Observa que, amb aquest, no caldria votar, 
perquè si tot és el sentit comú, no cal orientar, i els governs s’orienten en funció de la 
seva ideologia (liberals conservadors, socialdemòcrates, radicals...) i, evidentment, 
aquest govern té una ideologia que es fa palesa en les seves actuacions. Puntualitza, 
però, que el fet que la ideologia d’un govern sigui visible no implica que aquest oblidi 
—no ho ha de fer mai— que governa per al conjunt de la ciutadania, buscant el bé 
comú. 
 
A continuació, assenyala que l’assegurança per als ginys no és obligatòria, de manera 
que no es pot fer gaire cosa més que recomanar-la, igual que en el cas dels ciclistes, 
excepte en el cas del sharing: quan és a través d’una empresa, aquesta sí que ha de 
tenir assegurats els ginys. 
 
Tot seguit, diu que és obvi que pacificar el carrer Aragó un dia no resoldrà el problema 
de la contaminació atmosfèrica, però hi havia un antic polític socialista, Campalans, 
que deia que la política és pedagogia, i ell considera que el fet que la ciutadania vegi 
un dia el carrer Aragó sense cotxes, se’l faci seu i s’apoderi de la ciutat és el millor 
gest que es pot fer per atrevir-se després a fer molt més, perquè s’estaria assenyalant 
cap a on cal anar i serviria per dir a qui creu que retallar els cotxes a la ciutat no 
serveix per a res —en aquesta qüestió hi ha un combat ideològic molt important— que 
no només serveix per millorar la qualitat ambiental, sinó també per millorar la qualitat 
urbana. Per això, convida tothom a anar el dia 8 al carrer Aragó —està segur que 
tothom acabarà encara més convençut que s’està anant pel bon camí. 
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En darrer lloc, explica que en el cas del pati del Sagrat Cor —va rebre l’equip de 
l’escola— hi ha un conflicte d’interessos entre l’escola, que ha presentat un projecte 
que no s’adequa exactament al que ha fet, i uns veïns que han denunciat l’escola per 
allò que ha fet. Davant d’això, el Govern, que hi col·laborarà tant com sigui possible, 
però ha de vetllar pels drets d’uns i d’altres, ha demanat a l’escola que s’adeqüi a la 
normativa, al que diu el projecte que va presentar, i que miri de conciliar posicions. 
 
B.3.2 Mesura de govern: Declaració d’emergència climàtica 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) posa de manifest que fer front a 
l’emergència climàtica és un repte global que requereix la implicació de tothom, i que 
fer-ho amb mesures contundents és una prioritat inajornable per al districte de 
l’Eixample, un dels més contaminats per la seva condició de districte central i de pas. 
Per això avui, sota el paraigua de la declaració d’emergència climàtica presentada a la 
ciutat, es presenta aquesta mesura de govern que inclou diferents actuacions 
emmarcades en grans eixos. Esmenta aquests eixos, així com alguns dels reptes més 
rellevants de cadascun i algunes de les actuacions clau: 
 
- Canvi de model urbà. Es planteja una transformació de l’espai públic incrementant el 
verd i recuperant espai destinat al vehicle privat. Com a actuacions clau, en destaquen 
la pacificació de carrers (eixos verds i millora d’interiors d’illa per recuperar-los com a 
espais d’esbarjo); la implementació del programa «Protegim les escoles», tenint en 
compte els nivells de contaminació i la seguretat viària per millorar la seva situació 
actual; la naturalització del districte, per a la qual es donarà continuïtat a projectes com 
el de cobertes verdes iniciat el mandat passat per promocionar la reconversió de 
terrats en espais verds, i el foment i l’ampliació de l’oferta d’horts urbans (Germanetes, 
Joan Miró, Fort Pienc, etc.). 
 
- Canvi de model de mobilitat i d’infraestructures per tal de millorar l’espai públic de les 
persones, reduir l’ús del vehicle motoritzat i impulsar l’oferta del transport públic. Amb 
aquests objectius, s’impulsarà l’obertura a vianants de vies bàsiques (per exemple, 
l’obertura del carrer Aragó d’aquest diumenge), s’implementarà la zona 30 a la xarxa 
local i la zona 10 als carrers pacificats, i s’implementaran nous carrils bici. 
 
- Canvi de model d’energia, actualment basat sobretot en l’ús de combustibles fòssils i 
principal causant del canvi climàtic. S’impulsaran pèrgoles fotovoltaiques o verdes a 
places i parcs, per exemple, a la plaça Anna Lizaran (Fort Pienc); s’impulsarà 
l’autoconsum compartit, i s’augmentaran les subvencions per a rehabilitacions amb 
eficiència energètica. 
 
- Canvi de model de consum i de residus per avançar cap a una economia circular on 
els residus no tinguin cabuda. S’elaborarà una campanya per reduir el consum de 
plàstic d’un sol ús i es treballarà per aconseguir l’objectiu de plàstic zero; 
s’implementaran punts verds amb compostadors als centres dels barris, i, per tal de 
maximitzar els residus de recollida selectiva, s’estudiarà una experiència pilot del 
model porta a porta en un barri de l’Eixample. 
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- Canvi de model d’alimentació. El Districte contribuirà a augmentar el consum 
d’aliments de proximitat i ecològics treballant cap a una alimentació més sana i 
sostenible. 
 
- Tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental. Atès que el canvi climàtic 
afecta la salut i la qualitat de vida, es col·locaran estacions per mesurar la qualitat de 
l’aire a diferents punts del districte i, per tal de minimitzar els episodis de calor 
extrema, es treballarà per generar refugis climàtics (espais d’ombra a l’espai públic) i 
es desenvoluparan nous espais lúdics d’aigua, per exemple, al parc de l’Estació del 
Nord i al parc de Joan Miró. 
 
Per acabar, comenta que, per poder treballar conjuntament amb tothom, es crearà la 
Taula d’Emergència Climàtica i Mobilitat del Districte, un espai de reflexió amb 
mesures concretes per fer front a la crisi climàtica en què el Districte rendirà comptes 
dels avenços i l’acompliment dels compromisos adquirits. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) indica que el seu grup, clarament 
conscienciat i compromès amb la reducció d’emissions i conscient que cal posar fi a la 
greu contaminació que pateix Barcelona i el districte en particular, en general 
comparteix les moltes propostes que inclou la mesura de govern, però entén que la 
filosofia que hi ha al darrere és apartar completament el vehicle privat de la ciutat, i 
considera problemàtic canviar radicalment el sistema de mobilitat del districte i de la 
ciutat, canvi que no només afectaria els ciutadans del districte i de la ciutat, sinó que 
també afectaria els ciutadans i els treballadors de l’àrea metropolitana que s’hi 
desplacen. Considera, per tant, que això només es pot fer si hi ha l’acord unànime de 
tots els actors de la Taula d’Emergència Climàtica. 
 
D’altra banda, subratlla que la radicalitat ideològica no és un bon camí per assolir 
l’objectiu i que, si no s’intenta ser més manejables i pragmàtics per aconseguir una 
bona aplicació de les mesures, es crearan moltes diferències entre ciutadans i aquests 
no podran desplaçar-se lliurement. Assenyala, per tant, que cal ampliar els espais 
verds —el seu grup hi està totalment a favor—, però no s’han d’eliminar els cotxes, 
sinó potenciar el vehicle elèctric, que no contamina. Remarca que no es pot eliminar el 
dret de la ciutadania a tenir el seu propi vehicle, i comenta que si realment es vol que 
no hi hagi cotxes, cal anar a viure al camp, al poble, ja que la ciutat és també 
l’existència de cotxes. 
 
Conclou que cal trobar un equilibri i que el seu grup només donarà suport a aquestes 
mesures i a aquesta taula si realment hi ha un acord unànime de totes les parts. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa l’opinió del seu grup que canviar 
de model econòmic és una mica agosarat i que és possible arribar a un model més 
sostenible, però cal el consens de tots els grups. 
 
D’altra banda, subratlla que, si es vol que d’aquí a vint-i-cinc anys es pugui gaudir d’un 
Eixample més sostenible, cal fer responsables els alumnes que avui estan a les 
escoles, encara que de vegades a les escoles els faci por la paraula «responsabilitat». 
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El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) assenyala que la necessitat d’adoptar 
mesures per fer front a l’emergència climàtica, que no té una solució fàcil ni ràpida, va 
ser una prioritat per al Grup Municipal de JxCat durant la campanya electoral, ho està 
sent durant aquest mandat —la seva primera proposta després de constituir-se 
l’Ajuntament i configurar-se el Govern municipal va ser demanar que s’aprovés la 
declaració d’emergència climàtica— i ho continuarà sent, i subratlla que combatre 
l’emergència climàtica requereix el compromís de tots, així com el treball amb altres 
administracions i amb tots els agents econòmics i socials. 
 
Tot seguit, afirma que el seu grup serà en tots els acords i totes les polítiques que 
serveixin per fer front a la crisi climàtica i per canviar el model de ciutat, però hi serà de 
manera exigent i rigorosa, amb propostes concretes, temporalitzades i 
pressupostades, i amb avaluació i rendiment de comptes sobre si s’assoleixen els 
objectius. 
 
Dit això, qualifica la mesura de govern de positiva però insuficient per fer front als 
grans reptes climàtics que té la ciutat, i comenta que el seu grup hi troba a faltar la 
creació dels mecanismes que permetin retre comptes de les actuacions i les mesures 
que es proposen, que han de poder ser seguides de forma transparent per la 
ciutadania. Confia que la comissió de seguiment del Pla d’emergència climàtica 
serveixi per poder fer un seguiment de totes aquestes mesures que es vagin fent tant a 
la ciutat com a cadascun dels districtes. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) indica que el seu grup celebra que es faci aquesta 
mesura de govern, molt necessària —fins i tot s’hauria d’haver treballat abans—, en 
comparteix la diagnosi i entén que calen accions que a curt termini generin molt 
impacte positiu. 
 
Comenta que les actuacions clau que presenta el Govern haurien d’anar una mica més 
enllà —per exemple, si realment es cregués l’emergència, el carrer Aragó no es tallaria 
només un dia al mes—, i observa que a l’apartat de la pacificació de carrers hi ha la 
majoria de deures que s’haurien d’haver fet el mandat passat —esperen, per tant, que 
aquest mandat n’hi hagi més— i que l’ampliació de la xarxa de carrils bici és 
insuficient. D’altra banda, el seu grup no entén que es parli de reformar normatives que 
són d’àmbit estatal o català, on entén que l’Ajuntament no pot fer res més que 
pressionar. 
 
A continuació, esmenta algunes propostes que el seu grup considera molt encertades: 
el Repara Truck, per allargar la vida útil d’electrodomèstics i equips informàtics; la 
promoció i implementació de punts verds perquè la gent pugui reciclar molt més; la 
construcció del tramvia per la Diagonal, i l’impuls de projectes de cobertes verdes 
(proposa que es faci un estudi per valorar la implementació d’aquest projecte a tots els 
edificis públics). 
 
Conclou que la mesura de govern és molt necessària i valenta i que el seu grup 
encoratja el Govern a fer més polítiques en aquesta línia i més valentes. 
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La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) diu al Sr. Pons que el Govern aposta per 
una qualitat de l’aire no només al camp, sinó també a la ciutat, i treballarà per 
aconseguir aquest objectiu. 
 
Tot seguit, indica que hi ha diferents agents implicats en la consecució d’una mobilitat 
sostenible (Ajuntament, Generalitat, etc.), i es mostra d’acord que cal treballar per 
educar i educar en sostenibilitat. 
 
D’altra banda, reconeix que algunes mesures no són competència de l’Ajuntament, 
però explica que, en aquests casos, aquest ha d’instar les diferents administracions 
que portin a terme les actuacions, com ara la del tramvia. 
 
Per acabar, assegura que tots els acords i totes les propostes seran benvingudes per 
treballar conjuntament, cosa que es farà la Taula d’Emergència Climàtica i Mobilitat del 
Districte. 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. APROVAR Les propostes de medalles d’honor de Barcelona 2020 a proposta 
del Consell de Districte. 
 
El regidor del Districte dona les gràcies als grups per haver felicitat les persones 
guardonades i per haver participat en la decisió de l’atorgament d’aquestes dues 
Medalles d’Honor plenament merescudes. 
 
Exposa que CorEixample fa vint-i-cinc anys que dinamitza socialment i 
econòmicament el territori comprès entre Diagonal - Gran Via, passeig de Gràcia i 
passeig de Sant Joan, una gran àrea en què es fa molt difícil mantenir el comerç petit i 
de proximitat —CorEixample, membre de la Fundació Barcelona Comerç, ha estat un 
agent clau perquè es mantingués—, i observa que es podria dir que és una associació 
de comerciants que ha fet una mica més que el que és propi d’aquestes associacions, 
i ha fet gairebé d’associació de veïns. Per exemple, ha organitzat una fira modernista, 
una mostra d’art jove, una passarel·la de moda i una setmana de la salut, i ha 
participat en activitats de dinamització nadalenques, la rua del carnestoltes del barri o 
els projectes ecològics com els escocells del carrer Girona, i durant anys ha fet 
sessions de cinema a la fresca. 
 
Qualifica de positiu que el comerç tingui aquest compromís social amb l’entorn, i dona 
les gràcies al Sr. Llobet, president de CorEixample, així com a tota la gent de la Junta i 
als associats. 
 
Pel que fa a la Sra. Milagros Soler Laguna, veïna del barri de la Sagrada Família, 
assenyala que ha dedicat i encara dedica gran part del seu temps lliure al voluntariat, 
des que va començar el 2002 amb l’associació Amics de la Gent Gran. 
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Comenta que el que es fa als caus també es fa de manera voluntària —demana 
disculpes per haver dit abans esplai a un cau, sap que hi ha una gran diferència entre 
els uns i els altres— i que va haver-hi un moment en què semblava que el voluntariat 
hagués de desaparèixer en una societat individualista en què tothom busca el seu 
interès particular, i que ara el que es feia més aviat era pagar una quota a una ONG 
per tranquil·litzar la consciència, però no anar a treballar un dissabte a la tarda o anar 
a atendre o a visitar avis com fan els voluntaris. 
 
Afegeix que, a parer seu, la feina de la Sra. Soler representa la de tantíssima gent que 
de manera anònima i silenciosa —i, sovint, amb l’única gratificació del sentiment 
d’haver contribuït a un bé i a l’interès general— continua fent aquesta feina, sense la 
qual la ciutat no seria la que és, i li dona les gràcies pel que fa. 
 
Per acabar, explica que, en aquest cas, no hi ha cap més interès que servir el conjunt 
de la ciutadania i, en particular, les persones grans, que sovint pateixen la solitud, i 
assenyala que la Sra. Soler, a més, col·labora en el postgrau d’Envelliment Actiu de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
El Sr. Xavier Llobet, president de CorEixample, diu que ell no és res més que una 
persona que està en una junta i que vol donar les gràcies a tothom, però que el premi 
és un premi de tots, ja que l’associació no seria on és sense l’Ajuntament, la 
Generalitat, la Diputació, els veïns i les veïnes. 
 
Subratlla que no hi ha res millor que compartir, i CorEixample ha compartit i 
comparteix un territori, un barri, i ara té la gran sort de compartir el camí amb 
l’associació de veïns —abans no n’hi havia—, de manera que pot fer moltes més 
coses. 
 
Insisteix que sense suport i col·laboració, CorEixample no seria on és; agraeix que 
s’hagi pensat en l’associació com a destinatària del guardó, i clou la intervenció dient 
«visca el barri, visca els veïns, visca les veïnes, visca Barcelona i visca Catalunya». 
 
La Sra. Milagros Soler, voluntària de l’Espai de Gent Gran de Sagrada Família, diu 
que està molt agraïda però molt sorpresa, perquè mai no s’hauria imaginat que rebria 
aquest reconeixement, en part perquè hi ha moltíssimes persones que fan molt més 
que ella, que l’únic que fa és procurar que la vida sigui una mica més fàcil i que la 
societat estigui una mica millor (entén que és la seva obligació). 
 
D’altra banda, posa de manifest que gràcies al voluntariat ha après molt, i indica que 
vol compartir el reconeixement amb el seu home —sempre ho han fet tot junts—, les 
tècniques dels centres cívics de l’Eixample —la col·laboració a l’Espai de Gent Gran 
de Sagrada Família ha estat fantàstica— i Amics de la Gent Gran, una ONG fabulosa 
amb un equip que treballa molt bé i que està creixent molt —gràcies a això moltes 
persones amb un problema de solitud greu estan millorant. 
 
Torna a donar les gràcies i demana disculpes perquè està molt atabalada. 
 
La presidenta agraeix aquestes paraules tan sentides i els dona l’enhorabona per 
aquest merescut reconeixement. 
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C.1.2. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública 
concurrència, comerços alimentaris i altres activitats als entorns del carrer Girona, 
aprovat per la Comissió de Govern de 30 de gener de 2020. (Expedient 19PL16679) 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) indica que cada vegada que es fa una 
intervenció en un espai cal una aprovació prèvia, i posa de manifest que aquest pla 
especial és conegut com a pla d’usos i els regidors i les regidores ja en coneixen els 
detalls, que es van presentar a la comissió consultiva corresponent. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) explica que ha parlat en el punt de 
l’informe del regidor sobre aquest pla d’usos atès que el considera bastant important, i 
explicita que el seu grup no hi està d’acord perquè les mesures són tan tècniques i 
restrictives que serà impossible que ningú pugui emprendre una nova activitat en tots 
aquests quilòmetres quadrats de la Dreta de l’Eixample, la qual cosa impossibilitarà 
que es creïn llocs de treball, que la ciutat sigui més atractiva i que es dinamitzi 
l’economia. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) manifesta el desacord del seu grup, que 
considera que el pla, atès que es refereix al carrer Girona, requeria més consens i més 
diàleg i caldria haver tingut en compte aspectes que no s’han valorat. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) expressa l’abstenció del seu grup, que vol 
estudiar la proposta amb calma però no vol impedir-ne l’avanç. 
 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) manifesta l’opinió del seu grup 
que aquest tema, summament important perquè afecta la salut dels veïns i les veïnes i, 
sobretot, l’activitat comercial del districte, requereix un estudi més profund (fer un pla 
d’usos no és suficient) i que s’augmenti la capacitat dels cossos d’inspecció de 
l’Eixample, actualment molt saturats. 
 
Subratlla que regular està molt bé, però com a proposta inicial: cal fer seguiment amb 
indicadors clars, així com un control que permeti que el pla d’usos s’apliqui adientment. 
Per això, el seu grup s’hi absté, i continuarà treballant amb les associacions pertinents 
per tal de garantir que aquest pla d’usos tingui la millor regulació possible pel que fa 
als establiments de concurrència pública, que pugui garantir una sostenibilitat i un 
equilibri comercial i que produeixi el menor impacte a les zones exteriors cap als veïns 
i veïnes de la zona. 
 
Per acabar, recorda que hi ha un superàvit de 64,7 milions i comenta que, a parer del 
seu grup, calen polítiques més ambicioses per atraure el comerç de proximitat. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) observa que normalment el pla d’usos és el 
que s’ha de fer abans de fer la reforma de l’espai i que aquest pla d’usos era demanat 
pel veïnat, si bé no tothom pensa igual. D’altra banda, assenyala que per a 
associacions és la manera de protegir usos no desitjats en un espai on s’ha de fer una 
intervenció molt important, i això sí que protegeix altres espais. Per això, el seu grup hi 
està absolutament a favor. 
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El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) diu que s’han afirmat coses que no són 
certes i aclareix que el que regula sobretot aquest pla d’usos és que les activitats de 
restauració, i a demanda de l’associació de comerciants, no siguin l’espècie que 
predomini, i també es regulen algunes altres activitats, però amb l’objectiu que el 
comerç de proximitat sigui divers, que és la raó bàsica d’aquest pla d’usos. 
 
La presidenta indica que el Pla especial urbanístic d’ordenació s’informa 
favorablement amb 10 vots a favor, 3 en contra i 9 abstencions. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1. Grup Municipal ERC 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda que el Govern del Districte faci 
públic, en el termini de 3 mesos, una relació de les pacificacions que preveu assumir 
durant el present mandat 2019-2023, la seva calendarització aproximada i ordre de 
prioritat. 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) comenta que els projectes de 
superilles estan en estat embrionari des de fa molts anys: en el PAD anterior (2016-
2019) ja s’establia que es posarien superilles a tots els barris de l’Eixample i que 
alguns indrets, com ara el carrer Girona, també s’havien de regular en aquest sentit; 
des de gener de 2017 es van iniciar diversos processos participatius per a la 
implantació d’aquestes superilles, però finalment només es va dur a terme el projecte 
de Sant Antoni, i el PAD actual preveu que també es faci l’eix verd de Girona, de 
Consell de Cent, de Rosselló, de Sant Antoni (prolongació de Tamarit), la superilla de 
l’espai de gran afluència de Sagrada Família, la ronda de Sant Antoni (tram Urgell-
Floridablanca), la reurbanització del tram Floridablanca - plaça Universitat i els estudis 
previs de la remodelació de les rondes de Sant Antoni, Universitat - ronda Sant Pere i, 
fins i tot, la plaça Urquinaona i el projecte de creació d’un gran parc a l’avinguda de 
Roma. Tanmateix, als pressupostos del 2020 (amb el que s’haurà de realitzar el 2021) 
no apareix cap d’aquests projectes. 
 
Subratlla que els projectes sobre el paper queden molt bé, però sense pressupost, no 
es poden fer, i observa que, si aquests projectes no apareixen als pressupostos 
d’enguany, no es duran a terme almenys fins al 2022, i el mandat acaba el 2023, de 
manera que hi hauria molt poc temps per dur a terme molts projectes. Per tant, pot ser 
que el PAD sigui com el de l’any passat: amb moltes coses a fer de les quals finalment 
se’n fan poques. 
 
Per acabar, enuncia la proposició, diu que són conscients de les limitacions 
pressupostàries, i comenta que als veïns afectats per aquests projectes els interessa 
molt saber què es farà i com es farà (tipus de superilla, zona exacta on 
s’intervindrà, etc.). 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que el seu grup està 
una mica desconcertat perquè la proposició que se li va facilitar a la darrera reunió de 
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la Junta de Portaveus parlava de pacificació de carrers, no de superilles. Per això, i 
perquè en la presentació de la proposició s’han barrejat molts conceptes, no entén 
sobre què s’han de pronunciar exactament i emetrà el vot després que s’aclareixi 
aquest punt. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) diu que si la proposició és que es faci una 
calendarització aproximada dels carrers que es pacificaran per ordre de prioritat, el seu 
grup hi està a favor. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup, 
que coincideix que cal tenir un calendari que especifiqui les actuacions concretes que 
es faran i amb quina prioritat. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) expressa el vot favorable del seu grup, 
que considera molt encertada la petició, i informa que les properes setmanes es 
presentarà el projecte i es podria debatre a la comissió consultiva del següent plenari, 
on també se’n podran resoldre dubtes. 
 
Dit això, subratlla que el que es va fer en el mandat passat dels grups impulsors de 
superilles (que impliquen pacificacions d’eixos) es tira endavant i s’hi anirà més enllà, 
motiu pel qual hi ha hagut una pausa per acabar-ho d’acotar amb el PIM. 
 
Per acabar, assenyala que el Govern informarà sobre aquesta qüestió abans de tres 
mesos i convida tothom a les properes consultives, abans del proper plenari, on es 
presentarà la proposta. 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) agraeix al Sr. Magrinyà l’aclariment 
sobre les superilles i la pacificació d’eixos, i explica que el seu grup entén les superilles 
com pacificació d’eixos: ho troba englobat en un tot i per això ella ha parlat de 
superilles i no d’eixos, que és el que estava escrit a la proposició. 
 
D’altra banda, agraeix que s’aprovi la proposició i que es convidi els grups a intervenir 
en aquest debat —ERC s’hi sumarà—, i reitera la petició que la llista que es faciliti 
reculli el que realment es podrà dur a terme en aquest mandat. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix l’aclariment i explica que el seu 
grup, si bé evidentment no està en contra de cap calendarització ni de preveure la 
pacificació o la instal·lació de superilles, troba absolutament desmesurat que s’hi 
vulgui anar molt més enllà i pacificar carrers com Girona, Consell de Cent, Casanova, 
Rosselló, Rocafort, avinguda de Roma, Ausiàs March, Sicília, rondes i Ciutat Vella, ja 
que pacificar tot això implicaria canviar radicalment la mobilitat del districte i de la 
ciutat, i amb això no pot estar d’acord. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) reitera el suport del seu grup a la 
proposició i observa que dins del PAD hi ha reformes a deu interiors d’illa i que el que 
es vol és una planificació realista, que s’informi sobre què es pot fer realment amb el 
temps i els diners de què es disposa. 
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El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) es mostra d’acord amb les paraules de la 
Sra. Caballer i posa de manifest que el procés del PIM, actualment en fase 
d’aprovació, provoca un retard, però el Govern té clar en quina direcció es treballa: cap 
a un canvi d’escenari de la mobilitat de la ciutat per tal que sigui molt més saludable i 
que tothom hi pugui estar i trobar espais respirables —observa que això té a veure 
amb la ideologia—, la qual cosa serà un gran guany per a tothom. 
 
Dit això, repeteix que es facilitarà la calendarització del que es pot fer en aquest 
mandat. 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) diu al Sr. Pons que la proposició no 
pretén valorar la conveniència de pacificar uns carrers —això és un altre debat—, sinó 
que es faci una llista d’actuacions. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 21 vots a favor i 1 en contra. 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat  
Iniciar les accions pertinents per fer possible l’obertura de bars-cafeteries als diferents 
centres cívics del districte per tal de dotar-los amb nous espais de trobada veïnal, tal 
com passa a la resta dels centres cívics de la ciutat, tot atenent a les particularitats de 
cada centre cívic i al seu model de gestió. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) enuncia la proposició, que recull una 
demanda de diferents centres cívics, i subratlla que molts dels centres cívics de la 
resta de districtes de Barcelona tenen servei de bar cafeteria. 
 
D’altra banda, exposa que, segons l’article 19 de les Normes de funcionament dels 
centres cívics, és competència de l’Ajuntament la concessió de l’explotació del servei 
de bar cafeteria, d’acord amb la normativa aplicable, i amb el concurs com a forma de 
licitació (pel que fa als centres cívics gestionats per entitats, s’acomodarà al contracte 
de gestió), i manifesta l’opinió del seu grup que aquest servei dona vida i dinamisme 
als centres cívics i pot atraure altres tipus d’usuaris que en aquests moments no hi 
participen. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) manifesta l’opinió del seu grup que és 
totalment lògic que hi hagi bars cafeteria als centres cívics, que entén com a espais de 
trobada i de socialització dels veïns del districte. D’altra banda, considera una 
anomalia i un greuge comparatiu amb la resta de districtes que a l’Eixample no hi hagi 
bar cafeteria a cap centre cívic, i opina que el fet que al districte el sector de la 
restauració sigui tan potent i hi hagi tanta oferta no obsta perquè els centres cívics 
també puguin tenir la possibilitat d’oferir aquest servei, que sens dubte farà que més 
veïns s’hi apropin i tinguin més interès a participar-hi, i contribuirà a dinamitzar-los. 
 
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup i 
demana que, si és possible, es garanteixi que a les cafeteries dels centres cívics hi 
hagi tots els diaris. 
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La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) expressa el vot favorable del seu grup, que en 
el mandat passat va proposar el mateix (la proposició va ser aprovada) i que entén 
que, partint de la base que caldria fer una reflexió al voltant del model actual dels 
centres cívics, amb les cafeteries es generarien nous espais relacionals que ajudarien 
a dinamitzar-los i a augmentar la participació veïnal. 
 
Afegeix que, a parer del seu grup, els centres cívics, a més de complir amb la funció 
formativa, han de ser espais on els veïns i les veïnes puguin trobar-se en un ambient 
distès i relacionar-se mentre gaudeixen d’activitats alternatives, com demostren els 
casos d’èxit de centres cívics que disposen de bar, com La Sedeta de Gràcia, la Casa 
Orlandai de Sarrià - Sant Gervasi o Can Deu, de les Corts. I ara que l’Ateneu El Poblet 
posarà en marxa aquest servei, entén que seria bo copiar el model per a la resta 
d’equipaments de l’Eixample. 
 
La Sra. Ruth Toribio Serrano (GMPSC) diu que, lamentablement, el Govern no pot 
donar suport a la proposició, en primer lloc, per una qüestió d’espai: és molt complicat 
trobar espais al districte per a nous equipaments, i no considera adient treure cap 
metre quadrat a un equipament ja en funcionament —en aquest cas, reduir l’espai 
dedicat a activitats culturals i, per tant, reduir una programació que és un èxit; de fet, 
no es poden fer més activitats per manca d’espai— per posar-hi una cafeteria; en 
segon lloc, perquè el fet que no hi hagi cafeteria respon a un model desitjat pels 
centres cívics de l’Eixample, que es vol que siguin llocs per a la cultura i es considera 
que no necessiten cap afegit per ser atractius, i que les programacions són 
suficientment dinàmiques i tenen vida pròpia. D’altra banda, el districte ja disposa 
d’espais de trobada veïnal, com són els casals i els espais de gent gran i de gent jove. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) respon que en alguns centres cívics no 
hi haurà espai per fer-hi un bar, però en d’altres sí, i observa que la proposta del seu 
grup és que es faci en la mesura que sigui possible. 
 
Sobre l’afirmació sobre el model de centres cívics de l’Eixample, insisteix que diversos 
centres cívics han fet arribar aquesta demanda (per exemple, el del Fort Pienc i el 
d’Urgell), en algun cas, des de fa molt de temps, i assegura que no és un model que 
hagin decidit els usuaris dels centres cívics. 
 
D’altra banda, posa de manifest que els casals no són el mateix que els centres cívics; 
comenta que el seu grup és ben conscient que hi ha molts llocs de reunió per a la 
gent, però insisteix que potser propostes diferents als centres cívics atraurien usuaris 
que ara no hi van, i exposa el cas del Casal Lambda (centre LGTBI), que, tot i estar 
molt a gust i satisfet amb el funcionament del centre, troba a faltar un espai com 
aquest (abans sí que el tenia i per a molta gent era la manera d’acostar-s’hi i entrar-hi). 
 
La Sra. Ruth Toribio Serrano (GMPSC) confirma que el model dels centres cívics no 
l’han decidit els ciutadans, sinó el Govern i les direccions dels centres cívics.  
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 12 vots a favor (BxCanvi, Cs i 
ERC) i 10 en contra (BC i el PSC). 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs 
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Que el govern del Districte sigui pioner en la presentació d’una proposta d’una 
normativa de parcs infantils en la qual s’incloguin tots aquells elements i espais que 
permetin una veritable accessibilitat i inclusió, i per això instem al govern del Districte a 
la creació d’una taula de la inclusió dels parcs infantils de l’Eixample. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) comenta que tant a ell com a ECOM, que 
aplega més de 130 entitats de persones amb discapacitat física, els faria il·lusió que 
l’Eixample fos pioner en parcs inclusius. 
 
Tot seguit, posa de manifest que els nens i les nenes necessiten espais de joc on 
puguin compartir temps, sense importar les capacitats, i en els quals s’aprengui a 
compartir i a viure en igualtat, sense que un obstacle pugui marcar la diferència, però 
actualment no existeix una normativa actualitzada respecte d’això (la normativa actual 
són les normes tècniques del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics, Agrícoles i Perits de 
Catalunya), com tampoc una veritable adaptació de tot el mobiliari i l’espai a les 
diferents discapacitats dels infants, necessària per aconseguir una veritable inclusió. 
Per això, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) manifesta l’opinió del seu grup que és de 
vital importància tenir uns parcs infantils inclusius i accessibles per a tots els nens, 
qüestió que caldria incloure dins el replantejament del model urbà de ciutat que està 
fent Barcelona. 
 
D’altra banda, subratlla que cal una ciutat més humana i al servei de les persones, i 
comenta que el seu grup, una formació humanista, donarà suport a tot allò que millori 
les condicions de vida dels veïns, sobretot dels que tenen més necessitats, com són 
els nens, especialment els nens amb diversitat funcional, i, tenint en compte que no hi 
ha una normativa amb relació a l’accessibilitat i la inclusió als parcs infantils, considera 
que seria adient que el Districte liderés aquesta iniciativa, i troba molt interessant i 
encertada la proposta del Grup de Cs de crear una taula d’inclusió per conèixer 
realment les necessitats dels nens amb diversitat funcional i dels pares, i que es pugui 
començar a realitzar el canvi de les obres i les infraestructures necessàries per a 
l’adaptació dels jocs en els parcs infantils. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup, que en 
la darrera sessió de la Comissió de Drets Socials, en què el Govern va presentar un 
informe sobre accessibilitat als jocs infantils, va presentar un prec per demanar que 
abans de l’inici de curs es publiqués la llista de parcs infantils de la ciutat que són 
accessibles a la pàgina de l’Institut de Persones amb Discapacitat, tot especificant el 
nivell d’accessibilitat, per tal que les famílies poguessin consultar-la i decidir la millor 
opció per als seus infants, i en el mandat passat va presentar diferents iniciatives 
relacionades amb l’accessibilitat i els infants. Per exemple, el 2016 va presentar un 
prec per tal que el Govern desenvolupés un pla específic per a l’accessibilitat dels 
infants amb diversitat funcional a les zones de joc i que assegurés almenys en un parc 
de cada barri de la ciutat una zona de jocs accessibles per a infants amb necessitats 
especials, i el 2018 va demanar que s’instal·lessin més cadires amfíbies per tal 
d’afavorir el bany de persones amb mobilitat reduïda a les platges de la ciutat. 
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La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) diu que és realment interessant 
llegir que Cs proposa polítiques inclusives, pensant en els veïns i les veïnes, en els 
nens i les nenes, i en els col·lectius vulnerables, i que es pensava que aquest grup 
només feia polítiques enfocades en la seva gran obsessió amb la seguretat i la 
protecció de l’Estat. 
 
Dit això, manifesta l’opinió del seu grup que evidentment el joc és un dret que cal 
garantir i que cal una mirada inclusiva en els parcs infantils i fer una ciutat més amable 
per als nens i les nenes. 
 
Assenyala que el 2008, amb 813 parcs infantils, el Govern va fer una inversió de 
20 milions d’euros i va proposar una inversió per a la creació de 89 espais que 
s’implementarà entre el 2020 i el 2030: els nous parcs seran més accessibles per a les 
persones amb discapacitat i tindran múltiples propostes de jocs creatius i 
col·laboratius. 
 
A continuació, explica que l’ideal per al seu grup és la construcció de nous parcs 
infantils que compleixin amb els estàndards ètics i amb la major transparència 
possible, així com que comptin amb la gestió dels mateixos veïns. Per això, i perquè 
cal tenir en compte la veu dels veïns i les veïnes de l’Eixample —això podria ser una 
proposta dins del pressupost participatiu—, s’absté en aquesta proposició.  
 
D’altra banda, comenta que el grup municipal ha de millorar en els estàndards que 
regulen la inclusió dels infants amb discapacitat, ja que la lluita per la inclusió infantil 
és una lluita unitària. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (PSC) indica que el Govern accepta la proposició, però 
amb matisos. Entén que el portaveu del grup proposant, amb qui ha parlat moltes 
vegades sobre infants i joves amb discapacitat i que és sensible amb aquests temes, 
ho entendrà. 
 
Explica que, d’una banda, no es farà una normativa nova perquè ja hi ha unes 
recomanacions tècniques que estan avalades: l’any 2017 es va fer un estudi 
d’accessibilitat a la ciutat i es va veure que realment els parcs no estaven adaptats 
com corresponia; fruit d’això, es va treballar amb la Xarxa d’Accessibilitat i Vida 
Independent (XAVI) i es va elaborar un document molt interessant, que es va 
presentar l’any passat, amb recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i 
inclusives; es va acordar que d’aquí al 2030 a Barcelona no hi hauria d’haver cap 
espai que no fos accessible, en el marc d’aquestes recomanacions, i ara, quan 
s’arranja algun espai, es fa seguint aquestes recomanacions. 
 
D’altra banda, el Govern no considera adient fragmentar la Taula de Persones amb 
Discapacitat creant-ne una de nova. Explica que l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat es reuneix setmanalment amb Parcs i Jardins, de manera que 
comparteixen informació, i convida tothom, especialment el Sr. Sánchez, a participar a 
la Taula de Persones amb Discapacitat (una de les deu mesures més importants 
d’aquest any que es volen impulsar en aquest mandat és una estratègia d’inclusió al 
districte, i totes les coses que s’han esmentat s’han de poder treballar en aquesta 
taula). 
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Per acabar, manifesta el compromís del Govern de facilitar les dades sobre els parcs 
adaptats o encara no adaptats, i manifesta el desig que tothom s’impliqui en aquest 
tema. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) dona les gràcies a la consellera Sendra i diu 
que segur que es posaran d’acord. 
 
Tot seguit, explica que l’objectiu de la proposició era que les actuacions no es 
quedessin en un full de recomanacions i que l’Eixample fos pioner pel que fa a inclusió 
als parcs, i observa que tothom voldria veure d’aquí a uns anys nens sords, cecs o 
amb espina bífida jugant amb altres nens als parcs. 
 
Per acabar, comenta que, independentment de si el tema es treballa en una taula, en 
un grup o en qualsevol altre format, entén que si quan acabi el mandat hi ha un parc a 
l’Eixample d’aquest tipus, serà un èxit per a tothom. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 16 vots favorables i 
6 abstencions. 
 
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi 
 
El Consell Plenari de l’Eixample acorda: 1) Impulsar la creació del servei gratuït 
d’escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys “Aquí t’escoltem” al Districte 
de l’Eixample, en el termini més breu possible; 2) Que el Govern del Districte habiliti el 
nou equipament municipal Transformadors, situat al Carrer Ausiàs Marc 60, per 
implantar-hi la seu d’aquest servei juvenil, aprofitant que s’hi ubica el punt d’informació 
juvenil.  
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) explicita que la proposició fa referència a 
«Aquí t’escoltem», un servei municipal gratuït d’escolta i acompanyament per a joves 
de 12 a 20 anys, d’atenció individual i confidencial, que també ofereix activitats 
grupals, tallers i espais de reflexió per parlar de sentiments, de conflictes i 
d’autoestima, entre altres coses, un servei que des de fa temps està implementat i té 
centres específics, un contacte de correu electrònic i un telèfon d’atenció a tots els 
districtes de la ciutat excepte a l’Eixample, el districte més poblat. 
 
Davant d’això, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, que 
entén que és necessari crear aquest servei d’atenció, escolta i acompanyament al 
districte i està d’acord amb la ubicació que es proposa, atès que considera que cal 
donar als nous equipaments un vessant intergeneracional i troba molt positiu que es 
proposi un ús compartit entre gent gran i gent jove. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup, que 
troba encertada la proposta.  
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El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) explica que el seu grup coincideix que és una 
proposta adequada i que és un servei necessari a l’Eixample, atès que l’experiència a 
altres districtes és bona (el servei funciona molt bé). Considera, però, que la ubicació a 
Transformadors podria sobrecarregar l’equipament, on també s’ubicarà, en principi, el 
Punt d’Informació Juvenil. Per això, proposa ubicar-hi tots dos serveis de manera 
provisional i, més endavant, valorar si realment es poden oferir tots dos en bones 
condicions així o bé convindria reubicar l’«Aquí t’escoltem». 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) expressa el vot favorable del Govern, 
assenyala que al llarg del mandat anterior es va desplegar progressivament el servei 
«Aquí t’escoltem» a tots els punts d’informació i confirma que, en el cas de l’Eixample, 
es posarà a Transformadors quan s’hi ubiquin definitivament el Punt d’Informació 
Juvenil. Afegeix que l’«Aquí t’escoltem» serà a la planta de dalt i confirma que 
tècnicament hi ha espai perquè hi convisquin tots dos serveis. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix el suport de tots els grups. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
D.2 Precs 
 
D.2.1.1. Grup Municipal ERC 
 
Que el Govern del Districte es comprometi a estudiar la viabilitat d’instal·lar un camp 
de futbol 7 al Parc de Joan Miró. 
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) formula el prec, motivat pel dèficit 
d’instal·lacions esportives a l’Esquerra de l’Eixample, per la infrautilització d’algunes 
zones del parc de Joan Miró i pel fet que actualment al parc, malgrat estar qualificat de 
verd, ja hi ha diferents equipaments, com ara un camp de bàsquet. 
 
Tot seguit, explica que l’objectiu del prec és doble: en primer lloc, reduir la manca 
d’equipaments públics esportius del districte, molt especialment a la Nova i Antiga 
Esquerra de l’Eixample (moltes entitats del districte, i també les escoles, tenen 
verdaderes dificultats a l’hora de fer pràctica esportiva); i, en segon lloc, donar més 
vida al parc i apropar més els veïns i les veïnes del barri. 
 
El Sr. Josep Manel Pastor (Coordinadora de Clubs Esportius de l’Escola 
Industrial) aplaudeix la proposta d’ERC i demana que es prengui en consideració, ja 
que la Coordinadora fa anys que té moltes dificultats a l’hora d’atendre el jovent del 
barri que vol practicar un esport que és majoritari (al barri pràcticament un 60% del 
jovent el practica). 
 
D’altra banda, observa que un camp de futbol 7 és molt més petit que un de futbol 11, i 
comenta que la intenció és que aquest camp sigui per a jugadors d’entre sis i dotze 
anys aproximadament, així com que serveixi per a la pràctica del futbol femení i del 
futbol inclusiu, modalitats que actualment no tenen cap espai al districte, tot i que hi ha 
clubs de futbol que comencen a tenir-les en compte. 
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El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) agraeix la presentació del prec i la 
intervenció del Sr. Pastor i explica que el Govern, tot i ser conscient de la manca 
d’equipaments i tot i que voldria acceptar el prec, tècnicament no ho pot fer perquè el 
parc de Joan Miró està catalogat de 6 (zona verda o per al barri). 
 
D’altra banda, posa de manifest que hi ha una sentència sobre el trasllat del parc dels 
Bombers, cas en què l’Ajuntament va perdre precisament per haver fet un equipament 
allà, que és un 6 en lloc d’un 7. 
 
Indica, però, que en les línies del PAD s’inclourà que a la zona que s’està 
reurbanitzant d’alguna manera com a parc hi haurà un espai de zona lliure per a la 
pràctica de l’esport, i es farà un procés participatiu per veure quins usos se li donen. 
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) lamenta que el Govern no accepti el prec i 
que, per tant, es perdi una oportunitat de tenir un equipament com aquest —com ha 
expressat el portaveu de la Coordinadora de Clubs Esportius, el districte necessita un 
camp de futbol 7— en un lloc infrautilitzat, i observa que potser es podria requalificar 
aquesta part del parc. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) respon que, si bé el Govern està d’acord que 
aquest camp és necessari —com ha dit, és conscient de la manca d’equipaments—, 
també és necessari tenir verd per als veïns. 
 
D.2.1.2. Grup Municipal ERC 
Que el Govern del Districte es comprometi a dur a terme les millores acordades per la 
Regidoria en el termini que finalitza el 1r d’abril i, a convocar amb celeritat una taula de 
treball entre els veïns i veïnes de la Ronda Universitat, l’Ajuntament de Barcelona i la 
DG de Transports i Mobilitat del Dept. de Territori i Sostenibilitat per tal de planificar i 
concretar els terminis en: 1) el trasllat de determinades línies i l’eliminació de 
marquesines, 2) l’ampliació de la vorera de costat muntanya i la col·locació de mobiliari 
urbà i 3) la definitiva urbanització i pacificació de tot l’entorn Ronda-Balmes. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) formula el prec i posa de manifest que ja 
fa anys que es va començar a parlar d’aquest tema i que aquesta problemàtica es va 
portar a aquest Consell Plenari, però, de moment, no s’hi han vist gaires avenços: 
Barcelona Regional ha fet un estudi amb uns gràfics que probablement en el futur 
seran molt útils, però de moment s’han vist pocs moviments i els veïns i les veïnes 
afirmen que hi continua havent els mateixos problemes. 
 
El Sr. Màrius Armengou (Plataforma SOS Ronda Universitat) dona les gràcies al 
Grup d’ERC per obrir un altre cop la porta a la Plataforma —fa quatre anys també va 
entrar al Plenari a través d’aquest grup— i posa de manifest que, quatre anys després, 
la situació és encara pitjor (s’ha passat de 400 operacions a 450) i és un desastre. 
 
Tot seguit, explica que es va demanar que la parada del 66 es convertís en un Bicing, 
però es va regalar als busos del Baix Maresme i a l’estiu, un diumenge a la nit, van 
desaparèixer els contenidors de la brossa de la banda de muntanya i s’ha convertit en 
una parada d’autobusos complementària, de manera que ara hi ha autobusos de punta 
a punta del carrer. 
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Comenta que quan ha sentit el regidor parlar de la reimplantació del 41 s’ha espantat, 
perquè s’ha imaginat aquest autobús també a la ronda Universitat —diu que «ja no els 
en ve d’un»—, i que el teatre Talia potser també serà una estació d’autobusos, i 
subratlla que en quatre anys s’han mantingut moltes converses, per exemple amb el 
Sr. Magrinyà, però el Govern no ha fet ni un sol gest, i ara la ronda té 8.000 usuaris 
diaris i això només sap el que és qui ho pateix cada dia. 
 
Per tant, demana que es faci un gest o una taula amb la Regidoria, la Direcció General 
de Transports —que depèn de la Generalitat, que és qui despatxa llicències «com si 
fos el full dominical»—, el gremi de transport públic i la Plataforma, per veure «qui talla 
el bacallà» i dialogar-hi, ja que s’ha comprovat que el Districte de l’Eixample o no és 
qui el talla o no el vol tallar. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) indica que el Govern accepta el prec, dona 
la raó al Sr. Armengou i lamenta que no s’hagi aconseguit el que es volia. Observa, 
però, que sí que s’ha avançat una mica: es van iniciar les actuacions el 2019, s’hi està 
treballant i el dia que hi hagi la reunió amb la Generalitat s’haurà resolt el tema, i l’Àrea 
de Mobilitat es compromet a actuar, en el marc de les accions que es faran abans de 
l’estiu, sobre el servei d’autobusos no regulars, de manera que aquests 
desapareixeran abans de l’estiu. 
 
D’altra banda, explica que si «qui talla el bacallà» (la Generalitat) no canvia les 
llicències, no es pot fer res, de manera que cal pressionar el Govern de la Generalitat 
—potser en les properes eleccions canvia i gràcies a això es pot actuar—, però també 
s’ha iniciat un grup de treball i el Govern municipal es compromet a crear formalment 
el grup que es demana, amb els representants de la Generalitat —l’Àrea de Mobilitat hi 
està treballant. 
 
En darrer lloc, comenta que hi ha altres temes en el districte que depenen del Govern 
de la Generalitat i manifesta el desig que quan aquest tingui pressupost es puguin fer 
més coses. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) agraeix l’acceptació del prec, que 
permetrà que els veïns i les veïnes vegin exactament «qui talla el bacallà i com el 
talla», i es podrà avançar d’alguna manera i conèixer més a fons quin és el problema. 
 
D’altra banda, comenta que els grups polítics no han rebut gaire informació sobre el 
funcionament de tot plegat, i manifesta el desig que es traslladin línies, que canviï la 
fisonomia de la ronda Universitat —això sí que depèn de l’Ajuntament de Barcelona— 
i, en definitiva, que s’avanci en aquest mandat i que quedi reflectit al PAD. 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat 
 
D.2.2.1. Que el Govern del districte cerqui amb la major celeritat possible un nou local 
amb la suficient alçada en cobert, on els Castellers de la Sagrada Família hi puguin 
assajar adequadament.  
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El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) formula el prec, comenta que el 18 de 
novembre el Consell d’Entitats de Cultura Popular de Sagrada Família va poder 
comprovar —també hi era el Sr. Matas— el fred que fa al local on assagen els 
Castellers de Sagrada Família i explicita que no és gaire pràctic que hagin de sortir al 
carrer segons la figura que hagin d’assajar i que caldria augmentar la seguretat dels 
castellers durant els assajos, motiu pel qual caldria millorar el local en relació amb la 
climatització i la mida. 
 
El Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC) confirma que hi era el 18 de novembre, com també 
altres consellers i conselleres tant del Govern com de l’oposició, i comenta que és un 
honor i un orgull que els Castellers de la Sagrada Família siguin colla de 8, encara que 
això implica que se’ls comença a quedar petit el local. 
 
Dit això, observa que, si bé el prec parla d’un nou local, el Govern aquell dia es va 
comprometre, tot i que encara no ho ha fet, a comprovar si hi ha la possibilitat 
d’aixecar el sostre del local actual a una altura que els permeti fer castells de vuit. Per 
això, accepta el prec. 
 
D’altra banda, explica que fa anys que el Govern manté converses amb la colla i cada 
vegada que sorgeix una oportunitat a un nou local, es mira si encaixa amb el seu 
projecte. Per exemple, l’Ateneu es va descartar perquè no complia els requisits, i sobre 
la Fàbrica del Sucre li van dir de manera informal que voldrien que el nou espai per 
assajar fos també la seu de la colla. En aquest sentit, observa que demanen uns 
requeriments que de vegades poden ser difícils de combinar amb altres usos, però el 
Govern està obert i molt interessat que puguin continuar creixent com a colla. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) agraeix l’acceptació del prec i manifesta el 
desig que al més aviat possible es trobi un lloc segur i més còmode on els castellers 
puguin desenvolupar la seva activitat. 
 
D.2.2.2. Que l’ajuntament de Barcelona instal·li una còpia de l’estàtua anomenada 
“República” de Josep Viladomat al seu emplaçament original, al capdamunt de 
l’obelisc que presideix la Plaça del Cinc d’Oros, tot atenent a les polítiques de 
recuperació de la memòria històrica. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) formula el prec. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) explica que el prec es rebutja perquè 
l’Ajuntament no fa còpies i, a més, vetlla perquè les còpies no s’instal·lin pel passeig 
de Gràcia. Recorda, però, que a la plaça del Cinc d’Oros ja es va posar un faristol en 
què s’explica la història de la plaça i el trasllat de l’estàtua, que el 1990 es va instal·lar 
a la plaça Llucmajor (actualment, i des del 2017, plaça de la República), de manera 
que ja hi ha explícita la vinculació entre totes dues places. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) exposa la història de l’estàtua: el 1915 va 
sorgir la idea d’erigir a la plaça del Cinc d’Oros un monument dedicat a Pi i Margall, 
president de la Primera República, i el 1932 es va organitzar un concurs públic que va 
guanyar Josep Viladomat amb una imatge de la República amb forma de nu femení 
amb el braç aixecat i un ram de llorer a la mà. El monument va ser inaugurat pel 
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president de la Generalitat, Lluís Companys, el 12 d’abril de 1936, però després de la 
Guerra Civil, el 13 d’abril de 1939, les autoritats franquistes van retirar l’estàtua i el 
medalló, que van ser substituïts per una al·legoria de la Victòria, de Frederic Marès, al 
costat d’un escut franquista i una àliga en la part superior, i l’estàtua República i el 
medalló es van guardar en un magatzem municipal. Amb l’arribada de la democràcia, 
l’Ajuntament va tornar a exposar l’obra, però no al seu emplaçament original, sinó a la 
plaça de la República. 
 
El seu grup lamenta que no s’accepti el prec. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) agraeix l’explicació històrica, però 
insisteix que al faristol dels jardinets de Gràcia ja s’explica la història de la plaça i de 
l’estàtua i per què el 1990 es va traslladar a l’aleshores plaça Llucmajor (ara plaça de 
la República) com a referent de l’honor que representa per a la ciutat tenir aquesta 
estàtua. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample encarregui un estudi per a la remodelació 
d’alguns carrils bici del districte amb un disseny que afavoreixi la seguretat i la 
convivència entre els vianants, els vehicles i els VMP que hi transiten, sempre amb el 
consens de tots els actors involucrats. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) posa de manifest que el carril bici, que ha 
esdevingut una necessitat atès que cada cop hi ha més gent que utilitza les bicis i els 
vehicles de mobilitat personal per desplaçar-se, ha crescut considerablement els 
darrers anys i segurament totes les actuacions que s’han fet en aquest sentit anaven 
adreçades sobretot a fer més quilòmetres (objectiu quantitatiu) i alguns dels carrils no 
tenen un disseny adequat. Per això, i amb l’objectiu d’acompanyar la mobilitat de la 
màxima seguretat, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) indica que el prec s’accepta i que l’estudi 
que demana es farà en el marc dels canvis previstos en relació amb les superilles.  
 
D’altra banda, assenyala que el pla de la bicicleta que es va fer el mandat passat ja 
plantejava la substitució i millora progressiva de l’amplada dels carrils i ja s’ha estudiat 
a escala de ciutat quina és l’amplada correcta, així com, en la mesura del possible, 
anar desdoblant anada i tornada —ara es fa en un sol sentit i l’objectiu és que es pugui 
fer en dos carrers diferents. 
 
Conclou que es treballarà en aquest sentit en el grup de treball que es crearà amb 
aquest objectiu. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) agraeix l’acceptació del prec i qualifica de 
necessari el desdoblament d’alguns carrils en direcció de carrers en un sol sentit. 
D’altra banda, expressa l’opinió del seu grup que cal baixar alguns carrils bici de les 
voreres i que convindria ampliar-los i que tots tinguessin la mateixa mida, així com 
estudiar la ubicació d’algunes estacions, ja que poden fer que els usuaris, quan van a 



 
                    
                 Districte de l’Eixample  

 

  
 

 
 

 

34 

 

agafar la bici, passin per llocs no gaire convenients, i això també és un problema de 
seguretat. 
 
D.2.4.Grup Municipal BxCanvi 
 
D.2.4.1. Que el Govern del Districte de l’Eixample renunciï definitivament al projecte 
d’enderrocar la Capella del Col·legi de la Immaculada de la Concepció i que lideri la 
transformació de la mateixa en un equipament municipal pel barri, endegant un procés 
participatiu entre els veïns per determinar el seu ús i destí.  
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que, gràcies a la 
mobilització veïnal, el projecte per enderrocar la capella del col·legi de la Immaculada 
Concepció (carrer València, 252) —part del conjunt patrimonial de l’Eixample amb 
150 anys d’història i un gran valor arquitectònic— per construir-hi un gimnàs s’ha 
aturat i el Govern municipal hi ha renunciat. Ara, i atesa la considerable manca 
d’equipaments municipals al districte, el seu grup li demana que hi renunciï 
definitivament i que lideri la transformació d’aquesta capella en un equipament 
municipal per al barri amb l’organització d’un procés participatiu entre els veïns per 
determinar-ne l’ús i el destí. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) manifesta la sorpresa del Govern davant 
d’aquest prec, ja que mai no hi ha hagut cap projecte de l’Ajuntament ni del Consorci 
d’Educació que anés en la línia de destruir la capella, bàsicament perquè el pas de 
l’escola de la Immaculada Concepció de concertada a pública es farà efectiu el curs 
que ve, però la titularitat continua sent dels antics propietaris (el Consorci passa a tenir 
el centre en lloguer). 
 
D’altra banda, informa que la intenció no és destruir la capella sinó remodelar-la i 
donar-li altres usos (treure’n els usos religiosos i transformar-la en un espai de sala 
polivalent, probablement de psicomotricitat infantil) i indica que el prec s’accepta. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) entén que s’iniciarà un procés 
participatiu per concretar-ne l’ús. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) respon que no, que, atès que l’espai formarà 
part de l’institut escola Eixample, serà un equipament per a l’escola i serà aquesta qui 
en decideixi els usos. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix la resposta. 
 
D.2.4.2. Que el Govern del Districte de l’Eixample (i) retiri de forma immediata 
qualsevol llaç groc o pancarta en favor dels mal anomenats “presos polítics” o “exiliats” 
en compliment de la sentència del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 6 de Barcelona 
que prohibeix definitivament exhibir aquests símbols per vulnerar el dret fonamental a 
la igualtat en tots els edificis i dependències del districte, (ii) que s’abstingui de tornar-
los a col·locar en el futur, i (iii) que es declari formalment que l’acord de la Junta de 
Portaveus de data 4 de desembre de 2019 de col·locar el llaç groc és nul i queda 
sense efecte.  
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El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que el seu grup ha 
reiterat en diverses ocasions en aquest ple la necessitat de retirar de la façana del 
Districte el llaç groc o qualsevol pancarta o símbol a favor dels mal anomenats «presos 
polítics» o «exiliats», perquè són símbols polítics i partidistes que no representen tots 
els veïns del districte ni tampoc tots els grups municipals, i contravenen la imparcialitat 
i la neutralitat de les administracions públiques. 
 
D’altra banda, assenyala que el 14 de febrer del 2020 es va fer pública la sentència del 
jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona que prohibeix, de forma 
definitiva, a l’Ajuntament i a tots els edificis i dependències municipals, exhibir el llaç 
groc o un altre símbol anàleg, atès que vulneren el dret fonamental a la igualtat. 
 
Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC) qualifica de trist que constantment s’hagi de recórrer 
a la justícia per anar en contra de les majories socials, en aquest cas, del que havia 
decidit la Junta de Portaveus del Districte, posar un llaç groc a la façana del Districte 
per les persones polítiques preses i totes les exiliades, i subratlla que no és una 
qüestió partidista, sinó de democràcia bàsica. 
 
Lamenta que es faci servir l’entramat judicial per resoldre qüestions polítiques. Entén 
que és un error i que en política és millor parlar i discutir les coses i tenir espais 
democràtics per prendre-hi decisions, en lloc de judicialitzar tot el procés. No obstant 
això, el Districte ha acatat la resolució judicial que ha esmentat el Sr. Pons, 
independentment de si la comparteix més o menys, de manera que el llaç groc s’ha 
retirat de la façana. 
 
Indica que el prec es rebutja. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) diu que si la sentència s’acata i el llaç es 
retira, entén que el prec s’accepta, i que, en qualsevol cas, el que és trist és que 
s’imposi la voluntat d’uns quants a tota la ciutadania, que és plural i diversa. 
 
D’altra banda, demana que, si és possible, es pronunciï també el Grup del PSC, que 
entén que segurament no rebutjaria el prec. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) respon que la posició del PSC és molt clara i 
coneguda per tota la ciutadania, que sap que aquest grup no coincideix amb l’altre 
grup del Govern en aquesta qüestió. D’altra banda, observa que quan fan una votació 
al Govern sobre una qüestió que no genera consens entre els dos grups, el PSC perd 
perquè està en minoria, i moltes vegades els seus posicionaments coincideixen amb 
els de BxCanvi. No vol, però, perdre més temps amb aquest tema, sobre el qual 
tothom sap què opina, sinó que vol tirar endavant amb altres coses i amb altres 
posicionaments. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) respon que parlar d’això és molt 
important, perquè la sentència a la qual fa referència el prec diu que el llaç groc i les 
pancartes sobre els presos polítics vulneren la igualtat. 
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D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal Cs 
 
Quantes persones al districte de l’Eixample estan pendents que se’ls realitzi el PIA 
(programa individual d’atenció)? 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) posa de manifest que l’Eixample és el districte 
de la ciutat on viuen més persones de més de 65 anys i més persones centenàries 
(189 persones, segons el darrer baròmetre), i subratlla que cal garantir el dret a 
l’envelliment digne, actiu, autònom i saludable, així com prevenir situacions d’aïllament 
social i vulnerabilitat, objectius que cal assolir entre tots i al més aviat possible. Per 
això, el seu grup presenta aquesta pregunta, que formula, i recorda que el PIA és 
necessari per accedir a alguns serveis per a gent gran. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) informa que de grau 1 hi ha 536 persones; de 
grau 2, 240, i de grau 3, 128 (en total, 904), i explicita que en són moltes i que hi ha 
molta feina per fer. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) diu que és cert que són moltes persones 
pendents del PIA, però entén que, si aquestes xifres són correctes, els nombres s’han 
reduït molt —felicita el Govern si és així i diu que no sap quina actuació o pla de xoc 
s’ha fet per aconseguir aquesta reducció—, ja que al final de la legislatura passada hi 
havia 8.000 persones pendents del PIA. També entén que la xifra no és tan alta si es 
té en compte que l’Eixample és el districte amb més persones de més de 65 anys de la 
ciutat. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) diu que ha facilitat les xifres que tenen i que 
la xifra de les 8.000 persones no correspon a l’Eixample. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) respon que no ha dit que les 8.000 persones 
fossin del districte, i diu que aquesta xifra la va facilitar l’Ajuntament de Barcelona i 
corresponia a tota la ciutat, però insisteix que la xifra no és tan dolenta si es té en 
compte que l’Eixample és el districte amb més població de més de 65 anys i que hi va 
haver pics de 13.000 persones pendents del PIA. 
 
La Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC) diu que, a parer seu, 904 persones pendents 
del PIA en són moltíssimes. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) diu que segurament. 
 
La presidenta diu que en poden continuar parlant més tard i que s’ha vist que hi ha 
perspectives diferents. 
 
 
D.4. Seguiment de precs 
 
D.4.1. Grup Municipal ERC 
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Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al consell plenari del dia 3 
d’octubre de 2019 amb el següent contingut: 
«Que el govern del districte es comprometi a incrementar la freqüència d’actuació de 
les brigades de neteja al barri de Sant Antoni, en especial a l’àmbit de la súper illa, i 
que aquest increment vingui acompanyat d’un millor manteniment de les jardineres, 
una major presència d’agents cívics per tal de dissuadir-ne els infractors i l’aplicació de 
les sancions pertinents per part de la Guàrdia Urbana segons les ordenances.» 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) enuncia el prec del qual demana 
seguiment, que va ser acceptat el 3 d’octubre del 2019, i posa de manifest que els 
problemes recollits en aquell prec continuen. Per això, el seu grup vol saber quines 
mesures es prendran per donar-hi solució i, en cas que se n’hagi pres alguna, demana 
que s’intensifiqui. 
 
El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) respon que ara mateix s’està en l’etapa que 
segueix la finalització d’unes obres, un període d’avaluació i seguiment de l’actuació 
implementada, especialment en el cas de la superilla, atès que és una obra 
completament nova, que abans no s’havia posat en pràctica, motiu pel qual tant la 
ciutadania com l’Ajuntament s’han d’habituar a funcionar d’una manera nova, alhora 
que es comprova què funciona, què no, i què s’ha de canviar o reforçar. 
 
A continuació, explica que els tres torns de neteja (matí, tarda i nit) es reparteixen totes 
les tasques de neteja (escombrat, reg, aigualeig, etc.), i això està estipulat amb 
reforços, i durant el primer any el manteniment és responsabilitat de l’empresa. En 
aquest sentit, indica que la superilla ha anat per fases i que la primera, la creu del 
mercat, sí que ja competeix a l’Ajuntament, però les altres encara competeixen a les 
empreses. Observa que això de vegades dona lloc a desajustos, però indica que a la 
part que competeix a l’Ajuntament Parcs i Jardins dos cops per setmana fa reposició, 
reg, etc. 
 
Pel que fa a seguretat, mobilitat i agents cívics, explica que hi ha tots els recursos 
ordinaris de la unitat territorial de Guàrdia Urbana més tots els recursos econòmics 
afegits, aproximadament des del novembre, que estaven específicament en aquesta 
zona, que han suposat un augment de la partida pressupostària considerable i un 
increment dels agents, que en aquests últims mesos s’han dedicat sobretot a mobilitat, 
civisme i seguretat. D’altra banda, hi ha una partida pressupostària a part, amb un 
reforç extra, per al mal anomenat «mercat de la misèria», i la Guàrdia Urbana ho ha 
treballat tot plegat amb les entitats veïnals i, sobretot, comercials, perquè els ajuda a 
detectar on són els punts on fa més falta la seva presència. 
 
Per acabar, subratlla que aquest espai nou requereix la col·laboració de tota la 
ciutadania, que ja està col·laborant indicant on les coses funcionen i on no, i també hi 
ha el grup impulsor de la superilla, que aplega totes les entitats i fa aquest seguiment i 
aquesta avaluació (es va reunir per darrer cop al novembre i en principi es tornarà a 
reunir a la primavera). 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) agraeix el seguiment del prec i diu 
que, precisament per la transitorietat de la creació d’un nou espai, el seu grup demana 
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que s’intensifiquin una mica més els esforços que s’estan fent per aconseguir que 
realment l’espai estigui com tothom desitjaria que estigués. 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 
 
La presidenta constata que ningú no vol intervenir en aquest punt i dona les gràcies a 
les veïnes i als veïns presents per haver-se quedat fins al final i per l’interès mostrat, i 
a les conselleres i els consellers per la cooperació, el to i la capacitat —com sempre, 
extraordinària— de cenyir-se als temps. 
 
S’aixeca la sessió essent les 21.42 hores. 


