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ACTA 4/2019 

 
Consell Plenari Districte de l’Eixample 

3 d’octubre de 2019 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 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 TRES D’OCTUBRE DE 2019, s’hi reuneix el Consell Municipal del Districte de 
l’Eixample, sota la presidència del regidor de l’Ajuntament de Barcelona l’Im. Sr. Jordi 
Martí Grau a l’inici de la sessió i de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona la Ima. 
Sra. Eva Baró Ramós des del moment en què pren possessió del càrrec. 
 
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. Joan Ramon Riera Alemany 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
Sra. Marta Sendra Ibáñez 
Sr. Pol Serrano Pueyo 
Sr. Josep Solé Ribas 
Sr. Rafael A. Yepes Ruiz 
 
Assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Imma Vergés Llistosella, que 
certifica. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Xavier Farrés Torracabota. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.00 hores, quan comença. 
 
El Sr. Jordi Martí Grau, regidor del Consell del Districte de l’Eixample, saluda 
tothom i posa de manifest que aquesta sessió extraordinària de preses de possessió 
precedeix la primera sessió ordinària, que se celebrarà a continuació d’aquesta, i posa 
fi al període de transició entre les eleccions i la posada en marxa del nou mandat. 
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ACTA 5/2019 
 

Consell Plenari Districte de l’Eixample 
3 d’octubre de 2019 

 
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 TRES D’OCTUBRE DE 2019, 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. Joan Ramon Riera Alemany 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
Sra. Marta Sendra Ibáñez 
Sr. Pol Serrano Pueyo 
Sr. Josep Solé Ribas 
Sr. Rafael A. Yepes Ruiz 
 
Assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Imma Vergés Llistosella, que 
certifica. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Xavier Farrés Torrecabota. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.30 hores, quan comença. 
 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES  
 
- De la sessió ordinària del 13 juny de 2019 i de la sessió extraordinària del 25 de juliol 
de 2019 constitutiva del Consell del Districte.  
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La secretària assenyala que no s’ha presentat cap esmena a cap de les dues actes, 
que, consegüentment, es donen per aprovades. 
 
 
B.- PART INFORMATIVA  
 
B.1 Cartipàs: -  
 
B.2 Despatx d’ofici:  
 
B.2.1. Es dóna compte de la formalització dels següents contractes centralitzats:  
 
- D’infraestructures Districtes (lot1) Oficina de promoció econòmica, per un import de 
34.000,00€ pel 2019 i de 34.000,00€ per 2020 amb Iniciatives Events SL.  
 
- Mixt manteniment edificis 2019-2021 lot Gerència Drets Socials i Districte Eixample 
per un import de 439,213,94€ a Imesapi SA.  
 
- Ampliació contracte mixt manteniment edificis 2019-2021 (lot4), per un import de 
109.597,99€ a Constraula Enginyeria i Obres.  
 
- De neteja i recollida selectiva 2019-2022 (lot2), per un import de 515.337,67€ a 
Multianau SL  
 
B.2.2. Es dóna compte de la signatura pel Regidor del Districte de l’Eixample de:  
- El conveni amb l’Associació Veïns Sagrada Família per dinamitzar i generar activitats 
i serveis, per un import de 12.704,00€.  
 
- El conveni amb l’Associació Veïns Sant Antoni per donar suport a la xarxa 
associativa, per un import de 12.704,00€.  
 
- El conveni amb l’Associació Veïns Dreta Eixample, per dinamitzar i generar activitats 
i serveis, per un import de 4.500,00€.  
 
- El conveni amb l’Associació Veïns Fort Pienc per donar suport a la xarxa associativa, 
per un import de 7.059,00€.  
 
- El conveni amb l’Associació Veïns Esquerra Eixample per donar suport a la xarxa 
associativa, per un import de 10.500,00€.  
 
- El conveni amb l’Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample per donar 
suport a la xarxa associativa, per un import de 5.332,00€.  
 
B.2.3. Es dóna compte de la signatura pel Gerent del Districte dels següents convenis:  
- De formació dual Cicle d’Administració i Finances, per un import de 1.166,60€ per 
2019 i 1.749,88€ per 2020 de d’estudiant de pràctiques Jessica Fernández Martínez.  
 
- De formació dual Cicle d’Administració i Finances, per un import de 1.166,60€ per 
2019 i 1.749,88€ per 2020 de d’estudiant de pràctiques Tània Soledad Neyra Santiago.  
 
B.2.4. Es dóna compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents 
contractes:  
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- Suport tècnic organització actes entitats Eixample, per un import de 54.797,00 € per 
al 2019 i 5.203,00€ per 2020 a David Martínez Merodio.  
 
- Suport gestió documental del Departament de Llicències i Inspecció, per un import de 
22.005,56€ per 2019 i 29.975,33€ per 2020.  
 
- Obres mòduls banc de recursos Jardins Paula Montal, romanent de crèdit del 2018 
traspassada l’adjudicació al pressupost de 2019, per un import de 55.987,60€ a 
Washington Internacional SA.  
 
- Obres substitució gespa Fort Pienc, per un import de 292.314,22€ a Sports and 
Landscape SL.  
 
- Obres fusteries exteriors Lola Anglada, per un import de 122.386,19€ a Serralleria 
Manser SL.  
 
B.2.5. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 
28 de març de 2019 ha acordat:  
- Continuïtat de la gestió i explotació CC Urgell de l’1 d’abril al 14 de setembre de 2019 
per un import de 80.425,21€ amb Assoc. Esportiva l’Eixample de Barcelona  
 
B.2.6. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 
10 d’abril de 2019 ha acordat:  
- Del conveni gestió cívica Associació Xarxa Dos Deu per un import de 66.000,00€ per 
2019 i de 66.000,00€ per 2020 amb l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada 
Família.  
 
B.2.7. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 
25 d’abril de 2019 ha acordat:  
 
- La continuïtat de la gestió i explotació CC Urgell de l’1 de maig al 30 de juny de 2019 
per un import de 36.907,50€ a LUDIC 3, SCCL.  
 
B.2.8. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 
16 de maig de 2019 ha acordat:  
 
- Del conveni gestió cívica Ass. Ateneu Transformadors per un import de 13.000,00€ 
per 2019 i de 56.000,00€ per 2020 amb l’Associació Ateneu Transformadors.  
 
- Del conveni gestió cívica Ass. Ateneu Poblet per un import de 29.000,00€ amb 
l’Associació Cultural El Poblet.  
 
- Del conveni subvenció extraordinària camí Amic per un import de 51.730,00€ amb 
l’associació Camí Amic.  
 
B.2.9. Es dóna compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 
26 de juny de 2019 ha acordat:  
 
- La gestió i explotació CC Urgell li Casal Infantil Urgell de 1 de juliol de 2019 al 31 de 
desembre de de 2021 per un import de 152.894,70€ per 2019, 295.232,44€ per 2020 i 
de 313.684,87€ per 2021 a Calaix de Cultura SL 
 
B.2.10. Es dóna compte de l’aprovació per la Gerència Municipal de:  
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- La Gestió i dinamització projecte Xeix al barris de Sant Antoni i Fort Pienc, per un 
import de 42.191,79€ per 2019 i de 84.383,79€ per 2020 a Sigma Servicios 
Profesionales.  
 
- La coordinació i producció del Festival de les Arts de l’Eixample Tangent, per un 
import de 58.342,08€ per 2019 i de 58.342,09€ per 2020 a Relleu Cultural SL.  
 
La secretària dona per reproduïda la relació de tots els contractes i convenis que 
s’han formalitzat els darrers mesos i que ha estat publicada al web del Districte 
juntament amb l’ordre del dia, i recorda que, per accedir a qualsevol d’aquests 
contractes/convenis o fer-ne qualsevol consulta, cal adreçar-se a la plataforma de 
contractació al web de Transparència o bé fer-ho mitjançant el dret d’accés a través de 
la secretaria del Districte. 
 
 
B.3 Informes  
 
B.3.1 Informe del Regidor 
 
La Sra. Eva Baró i Ramos, presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, 
posa de manifest, abans de donar la paraula al regidor, que la Junta de Portaveus ha 
acordat que els grups municipals que donen suport al Govern li cedeixen el temps. 
 
El Sr. Jordi Martí Grau, regidor del Districte de l’Eixample, assenyala que és per a 
ell un plaer fer aquest primer informe del regidor en el primer plenari ordinari del 
mandat, i expressa el desig que la paraula «ordinari» aporti tranquil·litat a aquest inici 
de legislatura. Tot seguit, posa de manifest que amb el plenari extraordinari que tot just 
s’ha celebrat, s’ha posat fi al període d’excepcionalitat que va des d’unes eleccions fins 
a totes les constitucions i la constitució del Govern, cartipassos, etc., habitual en la 
vida institucional, però especialment agitat en aquest cas per la situació que s’està 
vivint, i ara comencen els temps ordinaris, que han de ser fecunds en projectes, 
estratègies i transformacions —està convençut que tots els presents faran el possible 
perquè així sigui. 
 
Recorda que el resultat de les darreres eleccions municipals va ser molt ajustat entre 
diferents forces polítiques i que una primera part de la transició posterior a les 
eleccions es va fer amb els pactes que va fer BC amb el PSC després de la 
investidura. 
 
Tot seguit, assenyala que el mandat ha començat amb una anomalia indiscutible: un 
dels 41 regidors, Joaquim Forn, només va poder ser present a la constitució, una 
anomalia que, des del punt de vista del grup municipal que representa, és totalment 
injusta i fa encara més palesa la situació d’excepcionalitat que viu el país. Afegeix que 
l’absència del Sr. Forn no només té un impacte en la vida municipal des del punt de 
vista polític, sinó també, en molts casos, des del punt de vista personal, ja que el 
treball fet amb el regidor Forn ha donat lloc a un gran afecte. Expressa el seu millor 
desig que la seva situació i la de la resta de presos polítics acabi al més aviat possible, 
ja que això sí que permetria sortir de l’excepcionalitat i començar a endegar 
estratègies que permetin sortir del moment polític que està vivint Catalunya. 
 
A continuació, felicita per la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, un barri on va 
viure dos o tres anys i li ha fet il·lusió acompanyar tant en el pregó, on va ser amb la 
presidenta, com en les festes i els actes que s’han anat celebrant. 



   
 

Districte Eixample 
 
Feta aquesta introducció, subratlla que l’Ajuntament té la capacitat de, fins i tot en els 
moments d’excepcionalitat, no aturar-se: l’Ajuntament no s’ha aturat aquests mesos, 
durant els quals en teoria només es discutien cartipassos, pactes i acords, però també 
s’ha treballat gràcies al conjunt de funcionaris i funcionàries i treballadors i 
treballadores municipals, que fan possible que l’activitat municipal continuï. Destaca 
algunes de les coses que s’han fet durant aquests mesos: 
 
- Hi ha hagut serveis (alguns ja venien d’antic) com l’espai lúdic d’aigua de les pistes 
de Joan Miró, en el qual va augmentar en més d’un 20% la participació dels més petits 
i que probablement caldrà estendre perquè, amb l’emergència climàtica, el clima a 
l’estiu cada vegada és més dur i cada vegada caldran més espais perquè els més 
menuts puguin tolerar la duresa de la calor estiuenca a la ciutat; el Festival de les Arts 
de l’Eixample, Tangent, que continua tenint un paper significatiu durant el mes de juliol 
al districte, o la 3a edició de la Setmana LGTBI, que es fa al Centre Cívic de la 
Sagrada Família i a la biblioteca del mateix centre. 
 
- S’ha inaugurat l’edifici de Transformadors amb el casal de barri i l’espai per a la gent 
gran. Li fa especial il·lusió que un dels primers actes hagi estat aquest i que aquest 
espai s’hagi recuperat per al barri perquè és un dels equipaments en què ell havia 
participat quan era jove, va ser el primer espai jove que va tenir la ciutat en què van 
participar entitats de tota mena, i algunes persones hi van viure experiències, per 
exemple en concerts, totalment emotives i emocionants. 
 
- S’ha enllestit l’Ateneu El Poblet, el casal de barri, un clar exemple de lluita veïnal i un 
projecte que va tenir feina en el mandat anterior i que s’inaugurarà el 19 d’octubre. 
 
- S’ha fet un canvi de gespa al camp de futbol del centre esportiu municipal Fort Pienc. 
 
- En educació, per primera vegada al districte la matriculació de P3 a l’escola pública 
ha superat la privada-concertada. Aclareix que no té res en contra de l’escola 
concertada, però observa que durant molts anys a la ciutat va semblar que l’escola 
concertada i la privada oferien una qualitat superior i eren signe de distinció, percepció 
que els darrers anys ha començat a canviar: els mestres i els equips docents han 
aconseguit que avui a molts districtes de la ciutat per a moltes famílies l’escola pública 
sigui més atractiva que la resta, fet que ha d’omplir de satisfacció, ja que l’escola 
continua sent ascensor social i l’espai on es forja la cohesió d’una societat. 
 
- Quant a l’escola Entença, s’ha desestimat la possibilitat que la ubicació provisional 
sigui a Marcos Redondo, i el proper dijous es farà la reunió amb l’associació de 
famílies per proposar-los una solució provisional però que faci possible desenvolupar 
el projecte educatiu. Comenta que no avança aquí la proposta per respecte als pares i 
les mares, que entén que són qui primer l’ha de rebre i dir-hi la seva. 
 
- Sobre espai públic, esmenta els jardins Montserrat, que es van obrir al maig i han 
funcionat a ple rendiment durant la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample; els jardins 
de la Indústria, a Sagrada Família, o els avenços que s’han fet amb l’interior d’illa de la 
Casa Macaya, que està convençut que durant aquest mandat s’acabarà de resoldre (fa 
més de deu anys es va arribar a uns acords amb La Caixa per aconseguir l’obertura de 
l’interior d’illa, però els processos urbanístics i les transformacions són lents). 
 
- Pràcticament s’ha acabat la part estructural de l’eix verd de Borrell, es va parlar amb 
Comerç per veure de quina manera es podia garantir la seguretat durant l’estiu, i es va 
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millorar sensiblement malgrat els problemes que hi ha hagut darrerament, i a l’eix verd 
de Girona es va fer la suspensió de llicències i està previst que a l’octubre o al 
novembre s’obri el procés participatiu i el 2020 es pugui fer l’aprovació del nou pla 
d’usos, que ha de garantir un equilibri comercial i d’usos en aquell espai. 
 
- S’ha fet el primer Consell de Seguretat, ja que la seguretat preocupa el Districte i 
l’ocuparà. Qualifica de molt positiva aquella sessió, pel to de totes les intervencions 
dels veïns i per les explicacions tant del tinent d’alcalde de Seguretat com d’ell mateix, 
que posen de manifest el conjunt d’actuacions que s’estan fent per aconseguir que els 
problemes de seguretat que hi ha hagut al districte i a la ciutat se solucionin al més 
aviat possible. 
 
A continuació, parla de reptes de futur. En primer lloc, indica que el compromís de 
l’Ajuntament, igual que en els darrers mandats, és fer un Pla d’actuació del districte 
(PAD) entre tots, amb un espai de participació que inclogui grups polítics, entitats i 
ciutadania i que sigui tan intens com sigui possible. Per això, entén que no s’ha 
d’avançar a les concrecions que caldrà definir en el marc del PAD, però esmenta 
algunes de les coses que voldria que passessin: 
 
- Que hi hagués menys cotxes (amb més eixos verds i més espais de pacificació), 
objectiu amb el qual s’han compromès les àrees de Mobilitat, però per al qual també 
cal la complicitat dels comerciants i dels ciutadans del districte, i que hi hagués una 
millor infraestructura de transport públic, entre altres elements, amb un tramvia que fes 
el recorregut d’anada i tornada com a mínim entre Verdaguer i Glòries, les superilles 
de Girona i de Consell de Cent, les zones 30 i la pacificació dels entorns de les 
escoles. 
 
- Que augmentés el percentatge d’escoles bressol públiques, que actualment només 
cobreixen el 35% de la demanda —es continuarà insistint perquè la Generalitat aporti 
la part del finançament que li correspon— i que s’enllestís l’institut Angeleta Ferrer —
creu que s’aconseguirà, ja que les obres han començat i així ho afirma el gerent. 
 
- Que trobessin el seu encarrilament definitiu alguns projectes estratègics, com ara el 
del Clínic, que no depèn del Districte, però ell farà tot el possible per endreçar-lo, ja 
que és summament important en el sistema hospitalari i en la vida del districte perquè 
el seu final sigui incert —l’Ajuntament ha de pressionar perquè qui ha de prendre les 
decisions les prengui—; els de promocions d’habitatge públic —cal acabar-ne les ja 
iniciades i començar-ne de noves—, ja que l’habitatge continua sent un dels problemes 
principals; el dels entorns de la Sagrada Família, en el marc del qual s’ha començat a 
treballar bé amb el temple i per primer cop aquest té llicència d’obres, després de 
gairebé un segle, o el de la Model, que, a més de ser una realitat, hauria d’avançar en 
els projectes que s’han definit amb el conjunt de veïns i amb tot el procés participatiu. 
 
Per acabar, observa que els grans desitjos es compleixen gràcies a petites actuacions 
que ens hi acosten, i assegura que farà tot el possible —és molt insistent— perquè tots 
aquests projectes i molts d’altres avancin tant com sigui possible amb la capacitat 
d’actuació de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) saluda tothom i dona les gràcies al 
regidor per l’informe, a qui diu que no ha mencionat —espera que no hagi estat 
expressament— que l’acord de govern entre BC i el PSC ha estat possible gràcies al 
fet que BxCanvi (els regidors Manuel Valls i Eva Parera) va fer possible que Ada Colau 
tornés a ser alcaldessa de Barcelona, cosa que el seu grup va fer per responsabilitat, 
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perquè és un grup municipal que serà lleial al Govern tot i no ser d’esquerres, però 
estarà molt atent a declaracions com les que ha fet el regidor sobre la suposada 
anomalia. A parer del seu grup, no és una anomalia que un regidor de l’Ajuntament no 
pugui ser al Ple perquè se’l considera un pres polític quan no vivim pas en una situació 
excepcional, sinó en una democràcia plena. Considera que el Govern hauria de tenir 
un capteniment més sa en aquest sentit i, per això, demana al PSC que tingui la força 
de reivindicar aquest paper dintre del Govern. 
 
Dit això, manifesta el total acord del seu grup que cal combatre especialment els 
problemes relacionats amb l’habitatge i amb el clima, els dos grans assumptes que 
preocupen el seu grup i que aquest portava al programa electoral. Assegura que, 
davant dels molts reptes que hi ha, el seu grup contribuirà en tot allò que pugui, 
escoltant els ciutadans i les associacions i, sobretot, no anant contra ningú. En aquest 
sentit, assenyala que no li ha agradat el comentari sobre treure els cotxes de la ciutat, 
ja que està d’acord que cal reduir-los, potenciar el transport públic i pacificar zones, 
però entén que potser no s’ha d’apostar tant per les superilles, per exemple, sinó per 
obrir més interiors d’illa de l’Eixample i per les cobertes (els sostres dels edificis de 
l’Eixample són una opció per posar-hi verd). Quant al tramvia, indica que, tal com 
consta al programa electoral del seu grup, aquest considera que seria millor una 
remodelació de la Diagonal en el tram que va de passeig de Gràcia a Glòries, per 
equiparar-la a la remodelació que es va fer de Francesc Macià a passeig de Gràcia, i 
instaurar el bus elèctric, que és molt més barat i també és ecològic. 
 
Clou la intervenció manifestant la voluntat del seu grup d’arribar a acords i de governar 
per als ciutadans. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) saluda tothom, felicita per l’organització de 
la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, i expressa la seva solidaritat amb la 
reportera de Telecinco que ahir va patir un assetjament vergonyós. 
 
Dit això, qualifica de cofoia la intervenció del regidor —sembla que visqui en una ciutat 
diferent de la que habiten els veïns amb els quals parla ell—, que esperava que 
presentés un informe exhaustiu atès el temps que ha trigat a fer-lo arribar al grups (l’ha 
enviat aquest matí), però l’informe obvia la majoria de problemes o només els esmenta 
de passada. En aquest sentit, menciona les subvencions al Gaixample retallades; 
espera que s’informi sobre la ubicació de l’escola Entença quan hi hagi una notícia 
concreta; pregunta què es farà amb l’ordenació singular de terrasses, si es tornarà a 
fer una reunió perquè hi hagi una ampliació respecte als restauradors de la Sagrada 
Família que estan patint la limitació que se’ls ha posat, i pregunta si al solar de les 
Aigües es farà la residència. Subratlla que a Sagrada Família i a la Dreta de l’Eixample 
hi ha un problema d’envelliment, el preu de la majoria de residències és de 
2.000 euros i totes són privades, motiu pel qual entén que caldria tirar endavant aquest 
projecte urgentment. 
 
Pel que fa a seguretat, indica que la conclusió del consell que es va celebrar és que 
els furts i els robatoris amb força han augmentat i que alguns han trigat massa a 
adonar-se que no eren casos puntuals. Afegeix que el pla del seu grup proposa 
l’augment de policia —la plantilla s’ha augmentat ara, quan el seu grup ho reclamava 
des del 2018—, si bé entén que no és l’única solució, com va dir el Sr. Batlle, i 
subratlla que és urgent actuar per ajudar els veïns, que pateixen problemes seriosos. 
 
A continuació, observa que el tema de l’institut Angeleta Ferrer s’arrossega des de fa 
dues legislatures; celebra que, com a mínim, les obres hagin començat, i demana que 
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se’n faciliti informació. D’altra banda, pregunta quina és la proposta del Govern pel que 
fa als ginys que corren per la ciutat (la presidenta de l’Associació de Veïns preguntava 
l’altre dia què es podia fer perquè no hi hagués la quantitat d’accidents que hi ha), si 
matricular-los o no, si fer-ne assegurances, etc., per posar fi al caos i a la indefinició 
que hi ha actualment a Barcelona en aquesta qüestió. 
 
Quant a educació, lamenta que hi hagi nens en mòduls, que, encara que tinguin aire 
condicionat, entre altres coses, no són espais adients, i són fruit de la manca de 
planificació. 
 
En darrer lloc, assenyala que als comerciants de CorEixample els agradaria poder 
demanar la subvenció i que aquesta fos suficient per enllumenar i fer un Nadal amb 
cara i ulls. Observa que, tal com deia el mateix president, és un tema de ciutat, no pas 
de comerciants, i afegeix que no entén quin problema té el Govern amb l’enllumenat 
de Nadal i amb el fet que hi hagi una empresa, la que sigui més adient, que tiri 
endavant una licitació per dur-lo a terme. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) dona la benvinguda al nou regidor del 
Districte, a la nova presidenta, als consellers municipals i als veïns i les veïnes 
presents, i excusa l’absència, per qüestions laborals, del nou conseller Xavier Farrés. 
 
Tot seguit, exposa algunes de les coses que han passat des que la Sra. Ada Colau va 
ser investida alcaldessa de la ciutat amb els vots del PSC i del grup municipal del 
Sr. Valls (després de setmanes de negociacions, es va arribar a un acord per tal que el 
PSC formés part d’aquest govern): 
 
- Al juliol es va posar en marxa la campanya «Vigila» amb l’objectiu d’alertar amb una 
gran quantitat de cartells sobre l’augment de la inseguretat al barri de Sant Antoni, on 
l’increment de robatoris durant els últims mesos ha fet que els veïns i comerciants 
hagin decidit organitzar-se per tal d’alertar sobre possibles nous robatoris. 
 
- També al juliol es va començar la segona fase de la retirada de la teulada d’amiant 
de l’antic Cinema Urgell, i la plataforma Veïns Illa Cinema Urgell va denunciar que, si 
bé aquesta retirada d’amiant s’estava fent conforme a la llei i amb la protecció dels 
treballadors, no s’estava garantint la protecció del veïnat. 
 
- S’ha creat la Taula d’Emergència Climàtica amb 200 entitats, experts i representants 
de totes les administracions, que té com a objectiu elaborar els continguts de la 
declaració d’emergència climàtica, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2020, al 
mateix temps que la zona de baixes emissions permanent. Esmenta algunes de les 
mesures que ha establert la Taula i que afecten clarament el districte: l’ampliació del 
transport públic a les grans artèries de la ciutat; la reducció d’un carril al carrer Aragó, 
que es transformarà en un carril bus; la reducció d’un carril de circulació al carrer 
Mallorca, o la pacificació o conversió en zones 30 dels entorns de les escoles, grans 
acords que han estat possibles, en part, gràcies a la feina de moltes entitats que hi 
treballen des de fa molt temps i d’altres que hi treballen des de fa poc, com ara la 
plataforma Eixample Respira. 
 
- Fa uns dies va començar la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample amb una 
multitud d’actes i també amb l’aparició d’una nova colla castellera, Esquerdats, que va 
fer la seva primera diada castellera als jardins Montserrat. El seu grup celebra que el 
teixit associatiu de l’Esquerra de l’Eixample continuï creixent. En aquest sentit, celebra 
també la inauguració, dissabte, del casal de barri i casal de la gent gran de 
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Transformadors, al barri del Fort Pienc, una lluita veïnal de diversos mandats que avui 
és una realitat. 
 
Per acabar, manifesta l’opinió del seu grup que l’afirmació que l’Administració i el 
Govern no s’aturen no és del tot encertada, ja que a Casa Gran només s’ha fet una 
ronda de comissions informatives i un plenari ordinari, i el Govern no ha presentat ni 
un sol informe ni una sola mesura. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) comença la intervenció denunciant la 
situació d’excepcionalitat actual, que el seu grup entén que aquests dies s’està 
agreujant; manifesta la convicció que el Sr. Quim Forn és un pres polític, i posa en 
relleu l’acord al qual es va arribar a la darrera sessió de la Comissió de Presidència 
entre BC, JxCat i ERC, en el qual s’instava l’Ajuntament a tenir una reacció 
institucional on es reconegués que les persones enjudiciades ho són per motius 
polítics; s’exigís l’alliberament immediat de presos polítics i preses polítiques i el lliure 
retorn dels exiliats i les exiliades; hi hagués un compromís amb el dret a 
l’autodeterminació i la defensa de la celebració d’un referèndum com a eina perquè el 
poble de Catalunya decideixi lliurement el seu futur; denunciés la regressió de drets i 
llibertats que des de fa anys es pateix a Catalunya, i expressés el compromís de 
treballar amb la resta d’institucions i la societat civil del país per trobar solucions per 
aconseguir la llibertat dels presos polítics i fer una crida a la mobilització ciutadana a 
favor dels drets i les llibertats. 
 
Dit això, assenyala que probablement la notícia més important d’aquests mesos ha 
estat l’obertura i propera obertura de Transformadors —espai especial per a ell, que el 
va viure com a seu del CJB, i que ara, després d’uns anys tancat, es recupera com un 
nou equipament per al barri del Fort Pienc— i de l’Ateneu del Poblet. Observa que, 
com va dir el regidor en la seva primera intervenció al plenari de juliol, malgrat que 
l’Eixample és un districte amb una qualitat urbana indiscutible, també és un districte 
que està bastant construït i s’ha vist afectat per una manca d’inversions per a 
equipaments al llarg de diferents mandats, cosa que cal anar corregint, com faran 
aquests dos equipaments i com s’ha de fer, per exemple, amb el Clínic, les escoles 
actualment en barracons i les escoles bressol que encara falten (l’Eixample és 
probablement el districte amb menys escola bressol). Subratlla que cal fer un esforç 
pressupostari durant aquest mandat per poder incrementar el nombre d’equipaments 
que té el districte. En aquest sentit, observa que, atès que el regidor és responsable de 
pressupostos i ha estat gerent municipal, té accés als pressupostos, coneix la casa i 
sap on pot aconseguir cadascuna de les qüestions que es puguin plantejar al Plenari, 
de manera que no pot recórrer, com han fet altres regidors, a l’argument que les 
actuacions depenen d’altres persones. 
 
Indica que hi ha hagut una suspensió de llicències de solars d’equipament privat 
perquè passessin a públic (la majoria d’aquests solars s’han d’expropiar durant aquest 
mandat, de manera que es disposaria de més equipaments públics), i que cal tirar 
endavant el projecte de la Model i el de Glòries, on han d’anar diferents equipaments, 
habitatge social, etc., i posa de manifest que la situació de l’habitatge és molt pitjor que 
fa quatre anys (per exemple, el 40% dels barcelonins dedica més del 40% del salari al 
seu habitatge). En aquest sentit, el seu grup demana poder participar a la Taula 
d’Habitatge del districte, en la qual ara per ara els grups polítics no poden participar. 
 
Assenyala que hi ha reptes relacionats amb l’espai públic, com ara els casos 
d’ocupació intensiva (ronda Universitat, Sagrada Família, etc.) i els reptes de 
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pacificació per guanyar terreny al vehicle privat, cosa que s’ha de fer amb la màxima 
qualitat possible malgrat la lentitud i el cost d’executar aquest tipus d’intervencions. 
 
En darrer lloc, comenta que cal treballar per millorar en seguretat (des del 2016, els 
assalts amb violència han augmentat un 58% i els furts, un 31%), però sense fer 
alarmisme ni demagògia. 
 
El regidor del Districte subratlla, en primer lloc, que l’emergència climàtica és 
indiscutible i a l’Eixample repercuteix de manera directa, i recorda que la configuració 
del districte es deu al fet que el gran problema que va voler resoldre Cerdà era la 
insalubritat de la vida dins de muralles a la Barcelona antiga i, per això, va calcular 
l’aire fresc que necessitaven els ciutadans per tenir una vida saludable. Observa que la 
intensitat actual sobretot del transport privat fa que allò que va imaginar Cerdà vagi ara 
en contra dels ciutadans, de manera que cal limitar el trànsit privat i prendre totes les 
mesures possibles per combatre el problema. Assegura que qualsevol mesura que 
ajudi a frenar l’emergència climàtica (verdificació, transició energètica, aprofitament de 
cobertes...) serà benvinguda, ja que millorarà l’aire que respiren els barcelonins i 
contribuirà a salvar el planeta. 
 
En segon lloc, observa que la desigualtat continua sent una de les patologies de les 
ciutats contemporànies malgrat el creixement econòmic: si bé abans quan es creixia 
econòmicament es generava més cohesió social, ara hi ha creixement econòmic però 
continua la desigualtat. Indica que durant el mandat anterior es va aconseguir frenar la 
desigualtat al municipi de Barcelona, però no és suficient i cal continuar treballant en 
habitatge i millor educació, entre altres àmbits. 
 
En tercer lloc, celebra que s’hagi dit que en seguretat no s’ha de fer alarmisme i 
comenta que, a parer seu, no ha fet una intervenció cofoia, sinó que ha reconegut els 
problemes que hi ha, com es va fer a la reunió del Consell de Seguretat. Afegeix que, 
com diu sovint el Sr. Batlle, s’han de fer polítiques de seguretat, però no s’hauria de fer 
política amb la seguretat, un tema summament important perquè afecta la convivència. 
D’altra banda, assegura que ja s’han implementat algunes mesures per combatre els 
problemes de seguretat —afortunadament, s’han començat a posar en coincidència 
amb Mossos d’Esquadra i la Generalitat de Catalunya— i serà totalment ferm a l’hora 
d’exigir i demanar qualsevol qüestió necessària a la mateixa institució municipal, com a 
regidor del Districte, o a altres administracions. 
 
En quart lloc, comenta que el fet de portar pressupostos no fa que l’Eixample ja ho 
tingui tot fet, sinó que més aviat haurà de ser molt curós perquè ningú pugui dir que pel 
fet de ser ell de pressupostos aquest districte té algun privilegi. 
 
En cinquè i darrer lloc, demana al regidor de Cs i a tots els regidors i ciutadans que si 
en algun moment noten cofoisme en ell o en algun altre membre del Govern ho 
denunciïn, ja que la ciutat és conflicte permanent i necessitats permanents. Observa, 
però, que una cosa és reconèixer els problemes (escoles en mòduls, aire de mala 
qualitat, preus de l’habitatge pujant excessivament i perillosament, gentrificació que ja 
no només afecta les classes populars, sinó també classes mitjanes i aposentades, 
etc.) i una altra donar a entendre que la situació no podria ser pitjor, quan la realitat és 
que l’Eixample és el sistema nerviós de Barcelona i és un dels millors districtes per 
viure-hi, per treballar-hi i per passejar-hi, i Barcelona, capital de la innovació, continua 
encapçalant rànquings i sent una ciutat desitjada per viure-hi i per treballar-hi. Conclou 
que no parla pas amb cofoisme, però sí amb orgull, tant del districte com de la ciutat. 
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El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) resumeix la seva primera intervenció 
dient que el seu grup ajudarà a treballar pel districte i per la ciutat, i demana al Govern 
que no actuï com si tingués majoria absoluta i que pensi en els grups de l’oposició, ja 
que hi ha molts reptes a superar i convé que hi hagi transparència i diàleg entre tots, 
tal com demana la ciutadania. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) posa de manifest que el seu grup continua 
demanant l’alliberament dels presos polítics per exercir el dret a l’autodeterminació i el 
retorn dels exiliats, i subratlla que no es pot permetre que es normalitzi una situació 
totalment anòmala i injustificada —agraeix al regidor la referència que ha fet en aquest 
sentit. 
 
Dit això, manifesta el desig del seu grup que aquesta legislatura sigui més estable pel 
que fa al regidor del Districte, ja que al llarg dels quatre anys del mandat anterior n’hi 
va haver tres i alguns no van poder copsar les problemàtiques que tenien els veïns i 
les veïnes, cosa que es nota en algun cas d’alguna entitat present a la sala. 
 
El regidor del Districte diu al Sr. Pons que no té cap problema a reconèixer que la 
investidura de l’alcaldessa va ser possible gràcies als vots del Sr. Valls i la Sra. Parera 
—també del Sr. Celestino Corbacho, que ara està en un altre grup—, i que continuarà 
exigint la llibertat dels presos polítics. 
 
Tot seguit, manifesta l’opinió que en una democràcia és indispensable la capacitat 
d’arribar a acords amb qualsevol força política. En aquest sentit, recorda que demà es 
presenta la proposta de pressupost, de la qual ja s’ha començat a parlar amb alguns 
grups, i assegura que el Govern no tindrà cap problema a pactar-lo amb qui estigui 
realment disposat a treballar per la ciutat. Entén que quan un està al capdavant d’una 
institució i d’un govern com el de Barcelona ha de poder continuar defensant les seves 
idees sense haver-se’n d’amagar, per descomptat, i sobre la situació catalana 
considera que tant BC com el PSC són diàfans en les seves posicions, però cal 
capacitat d’arribar a acords per fer avançar les institucions i evitar l’encasellament i el 
tancament. Conclou que el pressupost serà una bona oportunitat per veure quina 
capacitat hi ha de treballar amb diàleg. 
 
Sobre la situació a Catalunya, una situació realment complexa, posa de manifest que 
BC sempre ha defensat el referèndum i que en aquests moments hi ha dues qüestions 
bàsiques: la llibertat dels presos polítics i el diàleg sincer i real entre les parts, que no 
pot produir-se si una de les parts té presos polítics a la presó. 
 
Per acabar, en relació amb l’estabilitat del regidor del Districte, comenta que fa vint-i-
cinc anys que es dedica a Barcelona, pràcticament tots a l’Ajuntament, i sempre ha 
estat estable en el seu compromís amb la ciutat i ho continuarà sent. D’altra banda, 
afirma que de tots els encàrrecs que li han fet, el que realment li fa il·lusió i al que 
realment té ganes de dedicar-se en cos i ànima perquè encara no ho havia fet fins ara 
és el de regidor de districte, a més, de l’Eixample. Assegura que, per part seva —
sempre ha de ser amb la confiança de l’alcaldessa—, l’estabilitat està garantida. 
 
 
C.- PART DECISÒRIA  
 
C.1 Propostes d’acord  
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C.1.1. INFORMAR l’acord de Prorroga pel termini d’un mes i mig el període d’exposició 
pública del Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de 
subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal; 
acordat per la Comissió de Govern, en sessió de 25 d’abril de 2019 (Exp. 18PL16565)  
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) enuncia la proposta i comenta que 
l’informe va associat sobretot a les condicions per a les noves estacions d’instal·lació 
de subministrament elèctric (quines condicions han de tenir i el fet que han d’estar a 
prop de la xarxa de la via bàsica). 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi), el Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
(GMCs), el Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat), el Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
(GMERC), el Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) i el Sr. Francesc Magrinyà 
Torner (GMBC) expressen els vots favorables dels seus grups. 
 
 
C.1.2. INFORMAR l’acord d’Aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la 
Carta Municipal de Barcelona, la modificació del Pla General Metropolità per a la 
transformació de La Model i modificació de la fitxa de l’element 254 del Pla Especial de 
Protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del Districte de l’Eixample; d’iniciativa 
municipal (Exp. 19 PL16686)  
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) enuncia la proposta, que consisteix en 
l’execució de les designacions dels usos que s’havien acordat al Pla director de la 
Model i que s’han traslladat en la modificació del Pla general, així com, un cop 
acordades les parts de patrimoni que es preserven (qüestió definida al Pla director), 
reformar la fitxa del Pla del catàleg de protecció de patrimoni arquitectònic, que s’ha 
adaptat als acords que s’havien decidit al Pla director. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, 
que entén que amb la modificació del Pla general de la Model es recupera l’edifici del 
carrer Entença, edifici històric principal i símbol de la presó, i està d’acord a protegir al 
màxim el patrimoni històric de la ciutat, així com que s’incorpori un poliesportiu (el 
districte té manca d’equipaments) i que s’augmentin els metres quadrats de jardí al 
planejament. 
 
D’altra banda, demana a l’Ajuntament i al Govern de Districte que continuïn fomentant 
totes les rutes, activitats i conferències que s’estan fent a la Model, que estan sent un 
èxit, perquè això realment fa donar a conèixer la ciutat i el seu patrimoni tant a veïns 
com a turistes. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, 
conscient que la proposta fa referència a un equipament molt demanat pel barri, i 
demana que es compti amb tots els grups per afegir-hi canvis o plantejar 
suggeriments. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) posa èmfasi en el fet que és un projecte 
de ciutat en què es va fer un procés participatiu reglat i amb el grup impulsor s’ha 
desenvolupat una solució de consens, que entén que es va trobar entre les entitats i 
també entre els diferents grups. Entén que aquest ha estat el secret d’arribar a una 
solució amb què pensa que tothom està d’acord, com es desprèn dels vots dels grups. 
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D’altra banda, afirma que el grup impulsor continuarà treballant-hi i que, en la mesura 
que es demani, s’oferiran totes les sessions informatives necessàries perquè tothom 
conegui les decisions que es vagin prenent. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) expressa l’abstenció del seu grup, que entén 
que és important que el projecte titi endavant per la memòria històrica i per situacions 
relacionades amb els drets i les llibertats que s’estan vivint actualment. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) posa de manifest que el seu grup 
sempre ha tingut una visió força conservacionista de la Model. Entén que la proposta 
ho és força i que, per tant, va en la bona direcció, però vol mirar-se la proposta amb 
calma i incorporar-hi qüestions, de manera que s’hi abstindrà. 
 
La presidenta indica que la proposta s’informa favorablement amb 13 vots a favor, 
cap en contra i 9 abstencions. 
 
 
C.1.3. INFORMAR l’acord d’Aprovació inicial de conformitat amb l’article 68.1a) de la 
Carta Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector de planejament de 
Glòries; d’iniciativa municipal. (Exp. 18 PL16633)  
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) enuncia la proposta i assenyala que 
l’acord al qual fa referència forma part del Compromís de Glòries, que s’ha anat 
desenvolupant, i el que fa bàsicament és assignar els equipaments previstos i fer una 
delimitació exacta de la zona de volumetria per als 562 habitatges, dels quals 365 són 
de règim lliure i 197 de lloguer social. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, 
que entén que cal construir aquests habitatges, que tenen una formulació molt 
atractiva visualment, i exigeix al Govern que doni prioritat absoluta a les obres d’aquest 
pla, ja que les obres del voltant de la plaça de les Glòries estan en una situació 
«d’empantanegament» i ocupen un centre neuràlgic i una via de comunicació 
fonamental d’entrada i sortida de Barcelona. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, que 
voldria que s’acordés que en cap moment es perdés cap zona verda respecte de la 
primera idea del Pla. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup perquè 
el Pla de millora urbana del sector de planejament de Glòries tiri endavant i perquè 
s’assignin els habitatges. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) manifesta el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) manifesta el vot favorable del seu grup i 
observa que s’ha actuat d’acord amb els terminis previstos i s’espera que, una vegada 
s’acabin els túnels i s’urbanitzi la part de dalt, la part lligada a l’entorn per sota de la 
Gran Via quedi ordenada. Afegeix que, paral·lelament, s’estan iniciant els 
procediments lligats una vegada s’hagi aprovat el Pla de millora de les llicències per 
executar els pisos de lloguer i, evidentment, el desenvolupament dels equipaments. 
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El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) manifesta l’abstenció del seu grup, que 
vol treballar també aquest punt amb temps. 
 
La presidenta indica que la proposta s’informa favorablement amb 16 vots a favor i 6 
abstencions. 
 
 
C.1.4 INFORMAR l’acord d’Aprovació inicial, de conformitat amb l’article 68.1 de la 
Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de 
concreció d’usos i ordenació volumètrica de la finca situada al carrer Mallorca 234 de 
Barcelona, promogut per UNIQ M234 S.L. (Exp. 17PL16498)  
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) enuncia la proposta, referida a una solució 
que respecta el valor patrimonial de les dues façanes i dona compliment als metres 
quadrats de sostre que corresponen pel planejament. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi), el Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
(GMCs), el Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat), el Sr. Marc Martínez Navarro 
(GMPSC), el Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) i el Sr. Eduard Cuscó 
Puigdellívol (GMERC) manifesten els vots favorables dels seus grups. 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL  
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup.  
 
D.1.1. Grup Municipal ERC.  
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample es comprometi a fer les gestions necessàries 
per tal de procedir a la retirada de tots aquells elements que puguin contenir 
fibrociment de la nau situada entres les escoles Gaia, Encants i l’Escola Municipal 
Leonor Serrano i que en planifiqui l’expropiació de la parcel·la en el marc del projecte 
urbanístic de Glòries.  
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) saluda els membres de les AFA de les 
escoles a les quals fa referència la proposició, que estan paret amb paret amb una nau 
vella, en males condicions, en la qual fa molts anys que es va confirmar que hi ha 
fibrociment (amiant). Concreta que el 2011 ja es va fer un estudi que deia que en 
aquell àmbit hi havia fibrociment i s’havia de retirar. Consegüentment, el 2012 es va 
començar a retirar, actuació que les famílies van celebrar, però va quedar pendent de 
retirar el fibrociment d’aquesta nau i, pel que sembla, en alguna altra nau també 
problemàtica. Per això, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.  
 
D’altra banda, comenta que en una conversa informal amb el conseller tècnic, aquest 
va dir que és l’empresa qui ho ha de fer, però subratlla que, en qualsevol cas, s’ha de 
fer i posar fi a aquest retard que dura des del 2012. 
 
Per acabar, assenyala que, d’acord amb una puntualització del portaveu del Grup de 
BC també en una conversa informal, tècnicament no és una expropiació, sinó una 
compensació, perquè ja estan afectats, però remarca que, en qualsevol cas, s’ha 
d’anar planificant perquè en tota aquesta part de manca d’equipaments i d’espai que 
s’ha d’anar transformant, també es vagi plantejant aquesta compensació que permeti 
guanyar espai públic a Glòries. 



   
 

Districte Eixample 
 
La presidenta dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en 
aquest punt, intervenció que anirà seguida de les dels grups municipals. 
 
La Sra. Clara Ferrer (associació de mares de l’escola dels Encants) indica que no 
només representa l’escola dels Encants, sinó també l’escola bressol Leonor Serrano i 
l’escola Gaia (en total, més de 750 infants), i manifesta la seva preocupació per la 
salut dels infants i dels treballadors. 
 
Exposa que ja el 2011 va caure un tros de fibrociment d’una teulada que està al llindar 
de les tres escoles al pati de l’escola dels Encants, i en aquell moment es van posar 
unes xarxes de protecció des d’un punt de vista de seguretat física, però no consta 
que s’hagi intervingut en cap procés de protecció vers les fibres d’amiant cap a l’illa. 
Assenyala que sí que es van retirar d’una altra nau per poder construir l’escola Leonor 
Serrano, però no aquesta teulada que des del 2011 segueix en peu i en mal estat. 
Afegeix que al juny les tres escoles van fer una carta per sol·licitar que es retiressin les 
teulades i van saber que hi havia una segona teulada també amb problemes d’estat de 
conservació. 
 
Per això, demanen a l’Administració, que té capacitat per decidir malgrat que el marc 
regulador no afavoreixi gaire, que prioritzi la salut dels infants i que agilitzi el procés 
perquè de manera ràpida es pugui assegurar que els infants no pateixen un risc 
especial per estar en aquesta zona, així com que les futures escoles se situïn en 
entorns en què estiguin garantides les condicions de salut. 
 
Clou la intervenció agraint que se’ls hagi convidat a la sessió. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) subratlla que la retirada d’aquest 
fibrociment és necessària i peremptòria, i el seu grup no entén que des del 2012 no 
s’hagi fet res davant d’una situació tan preocupant. 
 
Dit això, dona les gràcies a la Sra. Ferrer per participar en la sessió; demana al grup 
proposant que modifiqui el final de la proposició perquè no parli d’expropiació, sinó de 
la Junta de Compensació, i explicita el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup i 
demana que la compensació es faci conforme a la llei. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) manifesta el vot favorable del seu grup, 
que comparteix la preocupació dels pares i les mares dels alumnes de l’escola, i 
demana al Govern que faci el requeriment perquè s’actuï al més aviat possible i amb 
totes les condicions i els protocols necessaris per protegir la salut tant dels treballadors 
com de la gent afectada (esmenta el cas del Cinema Urgell). 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) agraeix l’assistència dels membres de l’AFA i 
expressa el vot favorable del seu grup (el Govern ja pensava fer el que demana la 
proposició). 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) saluda els membres de l’AFA i els 
representants de les diferents escoles i indica que l’Ajuntament, que entén la 
preocupació que hi ha, ja ha pres mesures. 
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Posa de manifest que al districte hi va haver el cas de l’Abaceria a Gràcia i, 
posteriorment, el del Cinema Urgell, on s’han pres moltes més mesures del que 
demana la legislació i s’ha fet un seguiment amb els veïns, i informa que en el cas del 
carrer Urgell es va demostrar que no se sobrepassaven els nivells d’amiant en la 
intervenció durant l’obra, que és el moment més crític. Afegeix que s’entén que quan 
no es toca i si no hi ha una deterioració física de la teulada, no hi ha d’haver més 
amiant i, per tant, no hi ha d’haver problema, però, tot i així, en el cas de la demanda, 
d’acord amb la reunió que es va fer al juny, s’ha demanat un informe d’identificació i 
valoració de materials, s’han pres mesures en deu punts i en cap dels punts no hi ha 
cap mostra de fibres d’amiant, de manera que la gent pot estar completament 
tranquil·la. 
 
Observa que el moment important serà quan es facin intervencions en aquestes 
teulades, però està demostrat que, mentre no es toquin, no hi ha fibres d’amiant en 
aquest entorn. 
 
D’altra banda, indica que el terreny en què s’acumula més material és una propietat 
privada i per un ajut de compensació els toca intervenir, i el Districte està atent perquè 
qualsevol manipulació es faci amb les mesures establertes (el Districte ja disposa d’un 
protocol perquè ha tingut altres intervencions). 
 
Per acabar, vota a favor de la proposició, ja que el Govern ja pensava fer el que 
planteja. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) agraeix els vots favorables de tots els 
grups i pregunta al Govern quins terminis preveu per a totes dues actuacions 
(compensació i fibrociment). 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) diu als veïns que el Govern va rebre 
l’informe ahir i ara els convocarà a una reunió per compartir-lo amb ells i resoldre els 
dubtes que hi hagi, i insisteix que s’ha demostrat que no hi ha contaminació i que en el 
moment en què es faci qualsevol intervenció, el Govern vetllarà perquè se segueixi el 
protocol, com ja ha fet en altres intervencions. Explica que, en aquest sentit, sí que es 
comunica a la propietat d’aquest solar que en qualsevol acció que faci està obligada a 
fer un tractament específic. 
 
Conclou que hi haurà un control del que faci la propietat privada, però que, en aquests 
moments, no hi ha mostres d’amiant. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) comenta que el seu grup controlarà que 
el Govern efectivament controli que la propietat fa tot el que ha de fer, i demana que 
els propers mesos es vagi informant sobre la previsió de compensació per poder 
recuperar tot l’espai. 
 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat.  
 
Que en el termini màxim de dos anys, el districte de l’Eixample disposi d´una unitat 
nocturna (UNOC) exclusiva i no pas d’una de compartida amb el districte de Gràcia 
com fins ara. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) enuncia la proposició i explica que les 
UNOC/UNO són unitats de la Guàrdia Urbana que es dediquen a fer la cobertura de 
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les unitats territorials de cada districte durant la nit i, de les quatre que hi ha 
actualment, algunes donen cobertura a dos districtes i d’altres a tres, de manera que 
tenen una gran població i extensió al seu càrrec. Concreta que la UNO 1 treballa a 
Ciutat Vella i a Sant Martí; la 2, a l’Eixample i a Gràcia; la 3, a Sants-Montjuïc, les 
Corts i Sarrià-Sant Gervasi, i la 4, a Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que el líder del seu 
grup municipal, el Sr. Valls, va basar la seva campanya electoral en la seguretat, i 
celebra que altres grups recullin aquesta proposta, cosa que demostra que no és un 
assumpte ni d’esquerres ni de dretes, sinó que és una política de ciutat. 
 
Dit això, assenyala que el seu grup havia plantejat una transacció al grup proposant 
perquè entén que la proposició, tal com està redactada, en part entra en col·lisió amb 
el sistema de la Guàrdia Urbana, amb com està organitzat i, sobretot, amb el nombre 
d’efectius, que fa que no se sàpiga si és possible dur a terme la segregació de la 
UNOC actualment compartida, tot i que hi ha el compromís d’ampliar el nombre 
d’efectius i el seu grup confia que es farà. 
 
Conclou que el seu grup no pot qüestionar o dirigir la professionalitat de la Guàrdia 
Urbana a l’hora de decidir les seves operacions i, per això, s’hi absté. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) vota a favor de la proposició, que ajuda a 
reforçar la seguretat, i comenta que no entén per què el Grup de JxCat es va abstenir 
al Ple de l’Ajuntament en la votació del pla integral que incloïa aquest tema. 
 
La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) posa de manifest que últimament Barcelona 
està sent notícia per l’augment d’actes relacionats amb els narcopisos, els robatoris, 
l’incivisme, la venda il·legal, el soroll i la neteja, entre d’altres, i observa que, si bé hi ha 
una campanya de desprestigi (sobretot a causa del discurs de l’extrema dreta, que 
atribueix tots aquests mals a la immigració), els informes constaten que existeix aquest 
augment i que la ciutadania considera la inseguretat un dels principals problemes de la 
ciutat. 
 
Posa en relleu l’onada de robatoris tant a comerços com a domicilis particulars que va 
patir el barri de Sant Antoni durant les obres de la superilla, així com la brutícia que 
s’ha generat a l’entorn d’aquesta, i comenta que els veïns i les veïnes del barri del Fort 
Pienc han transmès percepció d’inseguretat als voltants de la plaça del Fort Pienc i de 
l’Estació del Nord, i els veïns i les veïnes de la Sagrada Família als voltants del temple. 
 
D’altra banda, assenyala que la centralitat de l’Eixample fa que aculli un gran nombre 
de locals d’oci nocturn, que no compleixen els nivells de contaminació acústica 
establerts per la llei i, en aquest sentit, caldria engegar campanyes per pal·liar les 
molèsties relacionades amb l’oci nocturn i millorar el control d’actes incívics vinculats a 
aquest sector. 
 
Explica que el seu grup, tenint en compte aquestes dades i que l’Eixample, 
conjuntament amb Ciutat Vella, és el districte on s’originen la meitat dels fets delictius 
que es produeixen a Barcelona, veuria amb bons ulls que el districte disposés d’una 
unitat nocturna operativa pròpia, sempre que això no suposés restar efectius a altres 
districtes. Considera, a més, que cal utilitzar al màxim els recursos humans i materials 
i la seva eficiència, i que caldria revisar les UNOC actuals i replantejar on calen més 
recursos segons les problemàtiques de cada barri. 
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Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició, però entén que 
aquesta s’ha d’aplicar dins d’un pla estudiat per tal que tota la ciutat estigui ben 
coberta. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) indica que el seu grup està d’acord amb la 
proposició que cal donar resposta a les demandes de convivència, civisme i seguretat 
del districte en horari nocturn, demandes històriques de la majoria dels districtes de 
Barcelona, motiu pel qual vol treballar per l’increment d’agents tant de Guàrdia Urbana 
com de Mossos d’Esquadra, la part clau i també una demanda i una necessitat de la 
ciutat. 
 
Assenyala que el Govern municipal ja des de l’inici del mandat ha realitzat una política 
encaminada a incrementar els efectius de la Guàrdia Urbana, una política que es 
preveu que es faci durant tot el mandat, per donar més agilitat d’acció i, sobretot, més 
seguretat a la ciutat, i celebra que per fi la Generalitat hagi acceptat que a Barcelona 
no hi havia prou agents dels Mossos d’Esquadra —calen la implicació de la policia 
autonòmica i l’increment del cos. 
 
Observa, però, que l’exclusivitat o no d’una patrulla del districte de l’Eixample depèn 
de les direccions operatives del cos de seguretat i, per tant, les decisions sobre els 
camps de patrulla haurien de deixar-se en mans de la seva professionalitat, motiu pel 
qual el seu grup no pot votar a favor de la proposició, que va estar a punt de 
transaccionar. 
 
Per acabar, subratlla que el compromís del Grup Municipal del PSC és que a la 
propera ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana es tingui en consideració la 
problemàtica específica de les nits de l’Eixample i es disposi de suficients efectius per 
garantir una resposta àgil a les demandes que genera el districte. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) expressa el vot contrari del seu grup, que 
ha cedit el temps al Grup del PSC. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) exposa que durant el mandat anterior van 
augmentar els delictes exponencialment a tots els districtes i, encara que no es disposi 
de dades referents als delictes que es perpetren a la nit, el seu grup entén que aquests 
no han baixat i que, atès que cada cop hi ha més vida nocturna en tots els camps, a la 
nit hi hauria d’haver més unitats territorials que les que hi ha actualment. Afegeix que 
les grans ciutats no descansen mai i que algunes s’estan plantejant com gestionar la 
seva vida de nit. 
 
D’altra banda, considera que, atès que finalment es podran fer promocions de la 
Guàrdia Urbana i, per tant, incorporar més agents, hi haurà més pressupost i no hi 
hauria d’haver cap excusa per no ampliar la plantilla de les unitats nocturnes 
operatives i donar una cobertura total a la ciutat que permetés, en aquest cas, atendre 
la idiosincràsia del districte. 
 
Per acabar, subratlla que no pot ser que la mateixa unitat doni cobertura al Poble-sec i 
a Vallvidrera o que districtes amb una gran vida nocturna com l’Eixample o Gràcia 
comparteixin patrulla, i que cal una seguretat de qualitat també a la nit, motiu pel qual 
cal descentralitzar, així com un calendari creïble i una Guàrdia Urbana que estigui 
implementada al territori i sàpiga gestionar de primera mà els problemes. 
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El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) diu al Sr. Cerrillo que el Grup del PSC 
coincideix amb la seva diagnosi i està d’acord que cal més seguretat a la nit, però no 
està d’acord a fer política amb la seguretat, com considera que fa aquesta mesura. En 
aquest sentit, insisteix que les patrulles s’organitzen d’acord amb criteris professionals 
dels mateixos cossos de seguretat i cal respectar les decisions professionals. 
 
D’altra banda, posa de manifest que gràcies als cossos de Guàrdia Urbana, 
actualment a Barcelona s’atenen totes les emergències. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 12 vots a favor, 10 en contra i 
1 abstenció. 
 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs.  
 
Instar al Consell Plenari de l´Eixample a que acordi implementar un PLA INTEGRAL 
DE SEGURETAT a l´EIXAMPLE i a la resta de districtes en el qual es garanteixi la 
seguretat als carrers mitjançant l´increment de la presència policial i la coordinació dels 
diferents COSSOS DE SEGURETAT per acabar amb l´increment dels delictes abans 
esmentats. Especialment instem a que aquest PLA INTEGRAL contingui major 
presència policial als parcs infantils i en les zones de compres i oci nocturn. Aquest 
PLA INTEGRAL aniria acompanyat d´una campanya en centres educatius dels 
districtes per conscienciar del perill del consum de drogues. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) assegura que el seu grup no vol fer ni 
alarmisme ni demagògia amb la seguretat, però el fet que aquesta sigui objecte de 
diverses iniciatives i protagonitzi tants minuts de la sessió demostra que és un tema 
molt seriós que preocupa i a l’entorn del qual cal actuar. 
 
Assenyala que al baròmetre municipal semestral de Barcelona de desembre del 2018 
s’identificava la inseguretat com el principal problema que preocupa els barcelonins 
(Oficina Municipal de Dades); que al PAD del 2016 es parlava de potenciar la policia 
de barri i impulsar les funcions de la Guàrdia Urbana, el foment del diàleg i la mediació 
com a única mesura relacionada amb el control de delictes; que de la informació 
recopilada per Mossos el primer que crida l’atenció és que, efectivament, la 
delinqüència contra el patrimoni, els robatoris i els furts han patit un increment 
substancial, especialment a Ciutat Vella i Eixample; que l’índex de victimització 
relacionat amb la percepció que té el ciutadà ha pujat del 20,8% al 23,7% segons 
l’última enquesta de la victimització de Barcelona, i que la Sra. Colau ha demanat a la 
Generalitat més inversió en Mossos d’Esquadra. 
 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup, 
conscient que la inseguretat ha esdevingut el tema que més preocupa els barcelonins, 
i subratlla que, a parer del seu grup, el pla integral que es proposa hauria de complir 
dues condicions: que augmenti el nombre d’agents de seguretat, tant de Mossos com 
de Guàrdia Urbana, i que el pla sigui coordinat amb criteris professionals dels cossos 
de seguretat. 
 
D’altra banda, destaca com a especialment positiva la part de la proposició referida a 
la conscienciació als centres educatius, que pot contribuir molt a evitar problemes de 
seguretat, com també ho faria una millor il·luminació. En aquest sentit, observa que la 
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il·luminació dels carrers de l’Eixample en general és bastant deficitària en algunes 
zones tot i ser el centre de la ciutat. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) assenyala que, segons les xifres que mostra 
el mapa digital que els Mossos d’Esquadra van publicar fa poques setmanes, 
l’Eixample va ser el districte de la ciutat on durant el primer semestre de l’any es van 
registrar més furts (hi va haver més de 22.000 denúncies per furt, és a dir, unes 120 al 
dia) i és el districte on més han augmentat els delictes. 
 
Dir això, afirma que el seu grup està a favor que es faci un pla integral de seguretat 
que prevegi l’increment de la presència policial i la coordinació dels diferents cossos 
per posar fi a l’increment dels delictes esmentats, però, atès que s’ha d’aprovar el pla 
estratègic «Barcelona ciutat segura», en el qual s’està treballant i que inclou diferents 
plans per als barris i també per al districte, s’abstindrà en aquesta proposició. 
 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) expressa l’acord del seu grup 
que la seguretat a l’Eixample és un tema que preocupa i que cal potenciar la policia de 
barri i impulsar les funcions de la Guàrdia Urbana fomentant el diàleg i la mediació. 
Subratlla, però, que no està d’acord a militaritzar els parcs infantils i les zones d’oci, ja 
que s’ha demostrat que posar el focus només en la persecució policial no garanteix la 
baixada de la delinqüència. En aquest sentit, demana que s’observin els resultats de 
Giuliani a Nova York, i qualifica de molt preocupant que es promogui el discurs de la 
criminalització i es vinculi l’augment dels delictes i de la inseguretat al col·lectiu de 
manters, als menors migrats no acompanyats, als migrants i, fins i tot, als pobres. 
 
Explica que el seu grup creu en polítiques inclusives, d’igualtat i de justícia social, i 
entén que una part important de les preocupacions veïnals s’han d’abordar amb la 
generació de polítiques públiques potents que resolguin les deficiències en els serveis 
públics d’atenció a les persones, com són els serveis socials i l’atenció a la infància, 
l’adolescència, la gent gran i els col·lectius vulnerables i amb necessitats especials. 
 
Pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) expressa el vot contrari del seu grup, que no 
està en desacord amb les mesures plantejades a la proposició, però entén que no té 
gaire sentit fer un pla de seguretat del districte quan el pla integral de seguretat que 
està fent l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb la Guàrdia Urbana ja preveu 
les línies de treball proposades i d’altres que es consideren prioritàries, com ara la 
seguretat viària i l’educació en aquest àmbit. 
 
A continuació, posa de manifest que, tal com es va comentar al Consell de Seguretat, 
s’està en espera d’incorporar una nova fornada d’agents als cossos policials, tant de la 
Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra, per poder potenciar la presència als 
llocs de més incidència, i el Govern municipal té molta confiança en l’acció de 
prevenció i contacte amb la ciutadania mitjançant l’equip de la policia de barri, que 
enguany ha augmentat. Afegeix que la fluïdesa entre el veïnat i la policia fa que la 
detecció de conflictes i la gestió siguin positives. 
 
En darrer lloc, pel que fa a la pedagogia als centres educatius sobre el consum 
d’estupefaents per part de Mossos i de Guàrdia Urbana, indica que ja hi ha un servei 
específic que divulga de manera planificada els consells per prevenir el consum de 
drogues i altres tòxics als centres escolars, i a l’Eixample la Guàrdia Urbana està 
coordinada amb els 54 centres educatius del districte, de manera que quan un 
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professor o una professora detecta que hi ha un problema d’aquesta mena, es truca a 
la Guàrdia Urbana perquè hi faci acte de presència. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) expressa el vot contrari del seu grup, que 
ha cedit el seu temps al Grup Municipal del PSC. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) observa que, si bé és cert que la formació 
existeix, aquesta no funciona, ja que, si funcionés, la situació actual seria diferent, i 
subratlla que el que es fa (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana fan un dia una 
xerrada) no és suficient. 
 
Tot seguit, assegura que el seu grup no pretén militaritzar cap parc, sinó que la 
conscienciació augmenti i que el pla sigui més ambiciós, i posa de manifest que 
l’intendent de Mossos i el de Guàrdia Urbana que van donar resposta a una pregunta 
seva van confirmar que la presència policial dissuadeix i que moltes dones agraeixen 
que en determinades zones hi hagi més enllumenat i més presència policial. 
 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) subratlla que la lluita contra la 
delinqüència en una ciutat no es basa en «netegem els carrers», lema que genera 
polítiques discriminatòries i d’odi, sinó que les polítiques de seguretat han de ser 
transversals i anar acompanyades de mesures en molts àmbits (salut, social, laboral i 
urbanístic). 
 
La presidenta assenyala que la proposició, amb 3 vots a favor, 16 en contra i 3 
abstencions, no s’aprova. 
 
 
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi.  
 
1 Impulsar un estudi sobre la situació residencial dels joves a l’Eixample i la seva 
emancipació, amb la voluntat d’obtenir dades que ens permetin dissenyar eines per a 
facilitar l’accés a un habitatge assequible pels joves del districte així com l’atracció de 
joves d’altres districtes i/o nouvinguts; 2. Impulsar un estudi sobre les possibilitats de 
divisió d’habitatges de grans dimensions a l’Eixample i l’habilitació de solars per a la 
construcció de nous habitatges o altres mètodes per conèixer la situació residencial 
d’aquests habitatges i les seves possibilitats; 3. L’elaboració dels estudis per part del 
Govern es realitzarà en un termini màxim d’un any. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) explica que la proposició vol, d’una 
banda, facilitar l’accés a l’habitatge als joves i, de l’altra, que augmenti la població jove 
del districte gràcies a l’arribada de joves d’altres districtes o de fora de Barcelona. 
 
Posa de manifest que l’Eixample és el districte més poblat i més dens de la ciutat i la 
proporció de població jove és molt baixa, així com que durant els últims anys els preus 
de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, s’han desbordat, la qual cosa ha 
provocat que aquest sigui molt inaccessible, sobretot per als joves. 
 
A continuació, indica que ha acceptat la proposta de transacció del Govern, ja que la 
intenció inicial del seu grup era fer un pla integral però, com que ja n’existeix un, que 
ha de durar fins al 2025, el que vol és que s’impulsi un estudi sobre la situació 
residencial dels joves al districte i la seva emancipació per intentar facilitar-ne l’accés a 
un habitatge assequible, i un altre sobre les possibilitats de divisió d’habitatges de 
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grans dimensions, així com sobre l’habilitació de solars per a la construcció de nous 
habitatges i altres mètodes que es puguin estudiar. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, conscient 
del fracàs del Govern d’Ada Colau en la gestió de la política d’habitatge (va prometre 
4.000 habitatges i només va entregar les claus de 700) i conscient també que els 
darrers quatre anys el preu del lloguer va batre el rècord històric, que els preus 
continuen pujant, cosa que fa que viure a Barcelona sigui impossible i els joves hagin 
d’anar a viure fora de la ciutat. 
 
A continuació, posa de manifest que el Govern Colau-Collboni no ha aportat cap 
solució al problema de l’habitatge (el segon que més preocupa la ciutadania) més enllà 
de la «mesura estrella» dels contenidors, uns contenidors que el Grup del PSC va 
criticar molt quan era a l’oposició i que són «un invent més», com ho va ser la mesura 
electoralista de destinar el 30% de les noves promocions a habitatge protegit, i no ha 
volgut dialogar ni consensuar amb el sector immobiliari. 
 
D’altra banda, exposa que, segons dades del Consorci de l’Habitatge, a finals del 2015 
només 11 famílies que havien perdut el seu habitatge esperaven un habitatge 
d’emergència social, xifra que s’ha disparat en el darrer mandat: 582 famílies, 52 
vegades més que fa quatre anys. 
 
Per acabar, subratlla que ampliar el parc públic d’habitatge i de lloguer accessible és 
una prioritat i cal fer-ho amb negociació, consens i acord, i vota a favor de la 
proposició. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) explica que el seu grup està a favor que hi hagi 
un habitatge més assequible, però considera que per a això també cal que hi hagi un 
increment dels sous dels joves. 
 
A continuació, observa que, generalment, la divisió d’habitatges fa que, per exemple, 
un pis de 200 m² que valia 500.000 euros es converteixi en dos pisos de 100 m2 que es 
venen per 320.000 euros cadascun, de manera que els preus s’inflen encara més. 
Comenta que això fa anys que passa i que aquesta és l’eina més bàsica de 
l’especulació immobiliària. El seu grup, per tant, entén que és contraproduent. 
 
D’altra banda, comenta que l’habitatge a les ciutats és un problema complex i, per tant, 
requereix solucions complexes, és a dir, fer-hi front també millorant el poder adquisitiu 
de la gent jove i recorrent a solucions reals i no a obvietats que ja s’han provat i no 
funcionen. 
 
Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) posa de manifest que el Govern, per al qual 
l’habitatge és una prioritat, va arribar a una transacció de la proposició inicial per fer-la 
tan efectiva com fos possible i perquè tingués en compte els dos plans relacionats amb 
l’habitatge vigents actualment (Pla pel de dret a l’habitatge 2016-2025 i Pla 
d’adolescència i joventut 2017-2021), que contenen mesures específiques per al 
col·lectiu jove en matèria d’habitatge i en àmbit de ciutat, com ara que el 30% de tots 
els habitatges adjudicats en lloguer i amb dret de superfície han de ser per a joves 
menors de 35 anys. 
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Explica que el resultat de la transacció és que la proposició, a la qual dona suport, no 
insta a triar un tipus de política concret, sinó a fer estudis que permetin valorar les 
diferents casuístiques. 
 
D’altra banda, qualifica de molt pertinent la crítica sobre la divisió dels pisos i observa 
que la crítica als preus dels lloguers de Barcelona és la crítica a la Llei d’arrendaments 
urbans que va aprovar l’Estat espanyol fa uns anys i que el 2016 encara es va 
modificar i va empitjorar la situació de totes les persones que viuen a Barcelona, de 
manera que cal regular i canviar aquesta llei. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) expressa el vot favorable del seu grup, que 
considera que és una necessitat que les joves del districte puguin emancipar-se i porta 
al programa que s’ha de treballar per aconseguir que una part dels habitatges de 
promoció pública es destini al jovent, així com a establir una línia d’ajuts específica per 
permetre’n l’emancipació. 
 
Dit això, comenta que, si bé el seu grup entén que el Govern vulgui impulsar els 
estudis —seria un mal govern si no estudiés totes les possibilitats—, també li agradava 
la proposta original de crear un pla o, com a mínim, que es plantegessin algunes 
accions concretes, és a dir, que els estudis acabessin amb aquestes accions. Espera 
que quan el Govern, d’aquí a un any, presenti les conclusions d’aquests estudis, 
especifiqui les accions que durà a terme per capgirar la situació. 
 
Per acabar, agraeix la proposta i manifesta el desig que el Govern treballi en la línia 
proposada per garantir que les joves del districte i d’arreu es puguin emancipar en uns 
barris com els de l’Eixample. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix els vots, manifesta sorpresa pel 
vot contrari de JxCat i assegura que en absolut la proposició és una obvietat ni pretén 
afavorir l’especulació, sinó que la vol combatre. Respecte al comentari sobre els sous, 
comenta que el seu grup també voldria que pugessin, però això no és objecte 
d’aquesta proposició. 
 
D’altra banda, dona les gràcies al Grup d’ERC, a qui es deu la incorporació del 
concepte d’emancipació a la proposició, que en un primer moment pretenia que hi 
hagués més joves a l’Eixample gràcies a l’arribada de gent d’altres districtes o de fora 
de Barcelona, sense tenir en compte que els joves de l’Eixample també podien marxar. 
 
En darrer lloc, diu al Sr. Solé que qui té les eines i els mitjans per proposar mesures 
concretes no és el seu grup, sinó el Govern, que té un any per fer els estudis, i anuncia 
que el seu grup en farà seguiment. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) puntualitza que el seu grup no esperava que la 
proposició portés les accions concretes, sinó que instés el Govern a fer un pla o 
alguna cosa, perquè s’anés més enllà dels estudis. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 19 vots a favor, cap en contra i 
3 abstencions. 
 
 
D.2 Precs.  
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D.2.1. Grup Municipal ERC.  
 
D.2.1.1. Que el govern del districte de l’Eixample es comprometi, a garantir que en 
aquesta propera campanya de Nadal es torni a il·luminar la Diagonal, el carrer Balmes, 
així com altres carrers principals del nostre districte.  
Al mateix temps, donar tot el suport necessari a les entitats comercials del districte 
perquè pugin seguir posant els llums al seu territori, mitjançant més ajut econòmic.  
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) formula el prec, motivat pel fet que des de 
fa alguns anys s’han deixat d’il·luminar per Nadal carrers principals del districte que 
històricament sempre s’havien il·luminat i l’any passat l’avinguda Diagonal va restar 
sense il·luminació, quan la il·luminació dels carrers durant la campanya nadalenca és 
molt important per al comerç del districte. 
 
La presidenta dona la paraula a les persones del públic que han demanat intervenir 
en aquest punt, que parlaran abans que ho faci la portaveu del Govern que donarà 
resposta al prec. 
 
El Sr. Àlex Miró (Diagonal Barcelona) saluda tothom i dona les gràcies, en nom de 
l’associació de comerciants, restauradors i professionals de l’avinguda Diagonal a la 
qual representa, al Grup d’ERC per haver presentat aquest prec i, per tant, per haver 
pensat en el comerç de l’Eixample. 
 
Tot seguit, manifesta la sensació del col·lectiu que tothom es recorda del passeig de 
Gràcia, a tothom li agraden les Rambles i tothom parla del Born, però mai no es parla 
de la Diagonal, que és la gran oblidada o a la qual, per certs estigmes, les polítiques 
no paren gaire atenció. 
 
Confirma que l’any passat la Diagonal no es va il·luminar, i explica que hi va haver una 
fallida de l’empresa contractada i s’hi va sumar la negativa d’alguns operadors (grans 
marques que no són gens sensibles a les necessitats i a l’activitat de les 
associacions), la qual cosa no va afectar només la Diagonal, sinó també la resta de 
Barcelona, i Diagonal Barcelona i els comerços es van plantar sabent que hi havia dos 
carrers (Aragó i Gran Via) que tenien un enllumenat «de ciutat». No entenen per què 
aquests no han de pagar i ells sí, quan hi ha grans empreses que, si volguessin, 
podrien pagar tota la Diagonal. 
 
Afegeix que, si bé per a aquest any ja s’ha treballat un nou disseny amb una nova 
empresa i ja s’ha demanat la subvenció a l’Ajuntament, es vol reobrir un debat i 
treballar de manera serena i constructiva per fer possible una nova manera de treballar 
l’enllumenat i les campanyes de Nadal de la ciutat. 
 
Subratlla que els operadors de la Diagonal, restauradors i comerciants, continuen 
compromesos amb l’enllumenat nadalenc, volen llums de Nadal i l’entitat que 
representa no defuig la seva responsabilitat: paga i vol continuar pagant i escollir un 
enllumenat per a la Diagonal que agradi a la gent i doni vida a la Diagonal i a la ciutat 
(no volen una ciutat trista i fosca). Remarca que per cal reformular urgentment el 
sistema actual i, per això, demana als responsables del Districte de l’Ajuntament la 
creació d’una taula de treball amb entitats de comerç i els operadors que ha esmentat 
per reinventar les campanyes de Nadal conjuntament i aconseguir que estiguin a 
l’alçada de les d’altres capitals europees. 
 
Per acabar, observa que els comerços donen llum i també seguretat, i són importants. 
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El Sr. Sergio Moral (Eix Comercial de Nou Eixample) dona les gràcies al 
Sr. Colomina per haver-lo visitat a la botiga per exposar-li aquesta iniciativa sobre un 
tema que preocupa molt tant l’Eix com la fundació Barcelona Comerç, i que no només 
té a veure amb el Nadal, sinó també amb el consum i el turisme. 
 
Qualifica el model actual d’insostenible i exposa que els eixos comercials depenen 
molt de la subvenció que, a més, triga molt a arribar, ells fan la recaptació de la 
subvenció durant l’any, i si no la justifiquen, es retarda la següent. 
 
D’altra banda, assenyala que a Barcelona hi ha sis operadors que es reparteixen la 
ciutat, i el retorn que han de tenir és de cada set anys, de manera que es passen 
l’enllumenat d’un eix a un altre i, al final, a escala de ciutat queda pobre. 
 
Davant de la situació actual, l’Eix coincideix amb el company que l’ha precedit en la 
paraula que cal una taula que tracti això com un tema de ciutat. 
 
El Sr. Xavier Llobet (CorEixample) dona la benvinguda al regidor, a qui anuncia que 
els propers dies haurà de trepitjar el barri perquè sàpiga què és, i li diu que antics 
regidors «no el van poder trepitjar, però el van trepitjar». 
 
A continuació, comenta que aquest és el segon any que CorEixample no demana 
subvenció, ja que molts anys les despeses van ser de 45.800 euros, els ingressos pels 
socis, de 8.800 euros, i la subvenció, de 22.900, de manera que l’enllumenat de Nadal 
li va costar 14.100 euros a CorEixample, els diners que l’associació té per promocionar 
el comerç i fer actes per als comerciants al barri i del barri. 
 
Indica que el 2016 van abaixar el pressupost perquè se’ls va dir que eren molts diners, 
i aquell any hi va haver a 35.500 euros de despesa, se’n van recuperar 10.900 dels 
socis i la subvenció va ser de 17.750 euros, de manera que hi va haver un dèficit de 
6.850 euros, i el 2017 van decidir que il·luminarien els comerços en lloc del carrer, per 
reduir despeses, i se’ls va dir que els donarien subvenció, però després no els la van 
donar, van gastar 15.627 euros i en van ingressar 6.614, de manera que van tenir un 
dèficit de 9.000 euros. Després d’això, se’ls va dir que el proper any sí que els 
donarien la subvenció, però el 2018 tampoc no la van rebre, i enguany ja no l’han 
pogut demanar perquè com que no il·luminen el carrer, no tenen dret a subvenció, 
quan l’opció d’il·luminar els comerços redueix el cost a l’Ajuntament (la llum no va 
connectada al canal d’il·luminat públic, sinó que cada comerç en paga la seva) i 
igualment dona llum al barri. 
 
En darrer lloc, diu que ell creu molt en el tema de ciutat, barri i botiga, botiguer i veïns, i 
convindria que això fos una cosa de ciutat i que cadascú hi aportés el que pogués. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) agraeix les intervencions dels representants de 
les associacions de comerciants, i afirma que el Govern del Districte, que ofereix tot el 
seu suport al teixit comercial i associatiu de l’Eixample, recull les seves inquietuds. 
 
Assenyala, però, que el plantejament del prec impedeix que es pugui acceptar, ja que 
no es poden garantir unes actuacions que no depenen exclusivament del Districte. En 
aquest cas, la responsabilitat de la il·luminació nadalenca correspon a les associacions 
de comerciants, que presenten el projecte al Districte, els tècnics l’estudien i, 
generalment, s’acaba aprovant i el Districte aporta un 50% de la subvenció, tot sota la 
supervisió de l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample. 
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A continuació, explica que la proporció d’ajudes 50-50 a les associacions ve donada 
per acords de Casa Gran, és a dir, no depèn del Districte, també en el cas de la 
il·luminació de carrers com Aragó i la Gran Via. 
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) lamenta que el prec no s’accepti i que, per 
tant, s’ignori la demanda dels eixos comercials —el comerç de la ciutat fa una quarta 
part de les vendes de tot l’any durant la campanya de Nadal—, i de les veïnes i els 
veïns del districte —la ciutadania de l’Eixample i de tot Barcelona vol una ciutat 
il·luminada que estigui a l’alçada de qualsevol ciutat de l’Estat, però des de l’inici del 
mandat anterior, Barcelona cada any ha estat més pobra pel que fa a la il·luminació 
nadalenca. 
 
D’altra banda, lamenta també que el Govern, malgrat que a la sessió del 17 de 
setembre de la Comissió d’Economia i Hisenda s’aprovessin per unanimitat dues 
iniciatives per millorar la campanya d’il·luminació nadalenca, demostri, en no acceptar 
aquest prec, que no pretén portar-les a la pràctica i, per tant, complir el seu 
compromís. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) diu al Sr. Colomina que una cosa és el que 
pugui garantir el Districte i una altra, el que pugui garantir Casa Gran, acords que no 
depenen del Districte, i assegura que tant el Govern de Barcelona com el del Districte 
donen tot el seu suport a totes les associacions i a tot el teixit comercial del districte, i 
hi treballaran, amb la convicció que es poden assolir bons acords. 
 
 
D.2.1.2. 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) posa de manifest que el barri de Sant 
Antoni és una de les zones comercials més importants de l’Eixample, que inclou, a 
més del mercat recentment inaugurat, una gran quantitat de petites botigues i locals de 
restauració que li donen molta vida, són el sosteniment de moltes famílies i atreuen 
molta gent de la resta de Barcelona, que es desplaça expressament a Sant Antoni tant 
per comprar-hi com a gaudir-hi del lleure. Afegeix que gràcies a la pacificació de 
carrers i la creació de superilles, els veïns han guanyat espais per passejar, però, 
malgrat tot, a les vies públiques, especialment a les zones de contenidors, s’observa 
una manca alarmant de neteja, amb acumulació de bosses d’escombraries als voltants 
dels contenidors; els espais de les superilles destinats a la zona de gaudi, com ara els 
bancs, són ocupats per persones que en fan un mal ús i els deixen plens d’envasos i 
brutícia que sovint hi romanen hores i, fins i tot, de vegades, dies, i fan impracticables 
aquestes zones per a la resta d’usuaris, i les jardineres, un element decoratiu 
important que hauria d’embellir l’entorn, estan mal cuidades: hi creixen les plantes i 
herbes sense ordre, i això provoca una sensació de deixadesa. 
 
Conclou que tot plegat afecta greument l’entorn de Sant Antoni i perjudica tant els 
comerços com els veïns, i enuncia el prec. 
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El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) indica que el Govern accepta el prec, atès 
que va en la línia del que ja està fent. 
 
Comenta que quan es fan intervencions urbanístiques i s’obren nous espais, els canvis 
requereixen un període d’adaptació tant per part dels serveis que facilita l’Ajuntament 
com per part de la ciutadania, i cal un període d’anàlisi dels nous usos, dels fluxos i 
dels hàbits de la ciutadania davant d’aquests espais. Assenyala que en el cas de la 
superilla, ara s’està en aquesta fase d’estudi i d’ajustos, que es fan amb tots els 
departaments de la casa implicats (Neteja, Parcs i Jardins, Mobilitat, Ecologia Urbana, 
Guàrdia Urbana), així com amb les entitats que formen part del grup impulsor 
(l’associació de veïns, l’associació de comerciants i diversos col·lectius del barri), que 
va fer el disseny de tota la superilla durant més d’un any i mig de procés participatiu. 
Afegeix que d’aquí a poques setmanes es farà una reunió amb el grup per fer el 
seguiment de com estan evolucionant alguns usos. 
 
D’altra banda, confirma que algunes de les jardineres necessiten millores, i informa 
que en aquests moments hi ha en marxa un procés de contractació amb un centre 
especial de treball per al manteniment d’aquestes jardineres, i sobre la recollida 
selectiva, indica que es tornarà a visitar, com es va fer al juliol, els comerciants del 
voltant de la superilla i del mercat un per un per explicar-los els horaris i altres 
qüestions. 
 
Per acabar, observa que per mantenir el barri net cal la corresponsabilitat de la 
ciutadania, ja que, malgrat les campanyes de comunicació que es facin i els agents 
cívics que informin, no tothom cuida el barri com es mereix, i indica que amb el nou 
contracte de neteja, que entra en vigor el 2020, s’espera que aquesta qüestió millori 
molt. 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) agraeix l’acceptació del prec, que 
beneficiarà els comerços i els veïns, i ofereix la col·laboració del seu grup per a 
qualsevol cosa que es necessiti en aquest sentit. 
 
 
D.2.2. Grup Municipal Cs.  
 
Que el Govern del districte insti la Guàrdia Urbana a dur a terme el desallotjament 
(passatge escola Tres Tombs) de manera immediata de les persones que s’hi 
instal·len permanentment i que els Serveis Socials de l’Ajuntament valorin com i en 
quina mesura es poden suplir les necessitats de les persones desallotjades. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) enuncia el prec, motivat per l’estat d’insalubritat 
actual del passatge que hi ha al costat de l’escola Tres Tombs, una zona de pas de 
moltes mares i molts pares que porten els fills a aquesta escola i cada matí es troben 
amb nombroses persones sensesostre que obstrueixen l’entrada al parc públic i a 
l’escola bressol, persones que, a més d’ocupar l’espai públic, fan fogueres a la nit i fan 
les seves necessitats al passatge o al parc, la qual cosa fa que augmentin les 
mosques i els mosquits i que la pudor sigui insuportable. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) explica que el Govern fa temps que 
treballa per solucionar la problemàtica de l’interior d’illa a què fa referència el prec, on 
hi ha dos equipaments (l’escola bressol i el centre de Serveis Socials) i una zona 
d’esbarjo de jocs infantils, però el Govern ni desallotja persones ni fa accions d’aquest 
tipus, de manera que no pot acceptar el prec. 
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Tot seguit, indica que la Taula de Sensellarisme del Districte treballa de manera 
transversal amb Guàrdia Urbana, Mossos i centres d’inserció social (CIS), que són els 
educadors de carrer que treballen individualment amb cadascuna de les persones 
sense llar. Afegeix que també es treballa amb Parcs i Jardins i Guàrdia Urbana 
conjuntament perquè moltes vegades hi ha problemes a l’hora de tancar i per evitar 
que quedi algú a dins. 
 
Per acabar, assegura que els veïns i les veïnes estan al corrent del que es fa, i també 
s’està en contacte amb l’escola bressol. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) comenta que el parc d’interior d’illa no es pot 
tancar perquè el pany del carrer Manso no serveix i tota la nit resta obert. 
 
Demana que qui en tingui la competència, desallotgi les cinc persones que hi viuen, 
algunes des de fa més de dos anys, ja que generen un perjudici a les mares i els pares 
que porten les criatures a l’escola bressol, i manifesta el desig que les actuacions 
interdisciplinàries que es duguin a terme serveixin per donar solució a les persones 
que ara mateix estan vivint allà, tal com demana la segona part de la proposició. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) insisteix que ja es treballa individualment 
amb cadascuna d’aquestes persones, de les quals els educadors coneixen la 
trajectòria personal i a les quals s’han ofert, com a totes les persones que hi ha a 
Barcelona en situacions similars, els serveis municipals, però cadascuna és lliure 
d’acceptar-los o no i, per tant, d’assistir o no als albergs, els menjadors, etc. 
 
 
D.2.3. Grup Municipal BxCanvi.  
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample retiri de forma immediata el llaç groc que 
llueix la façana de la seu del Districte i s’abstingui de tornar-lo a col·locar per mantenir 
la imparcialitat i neutralitat deguda d’aquesta administració pública 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que la setmana 
passada el Tribunal Superior de Justícia va ordenar als Mossos d’Esquadra retirar de 
la façana de l’edifici del Palau de la Generalitat tant el llaç a què fa referència el prec 
com la pancarta en defensa dels suposats presos polítics i així es va fer, i la Junta 
Electoral Central va ordenar a la Generalitat que abans d’aquest divendres a les 15 h 
retirés dels seus edificis tots els símbols partidistes, com ara banderes, estelades, 
llaços grocs o altres d’anàleg significat —molt important—, fotografies de polítics —
molt important també—, pancartes o cartells. 
 
Celebra que el Districte s’hagi donat per al·ludit amb la decisió del TSJ i de la JEC i 
hagi actuat amb imparcialitat i neutralitat, tal com correspon a una administració 
pública, que representa tots els ciutadans, però observa que el prec també demana 
que el Govern s’abstingui de tornar a col·locar el llaç, i assenyala que, si el prec no 
s’accepta, el seu grup hi continuarà insistint. 
 
El Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC) contesta al Sr. Pons que el seu grup hi haurà de 
continuar insistint, ja que el llaç s’ha retirat perquè durant la campanya electoral es 
retiren tots els símbols de la façana, però serà la Junta de Portaveus del Districte, que 
és lliure i sobirana, qui torni a decidir, a partir del 10 de novembre, si torna a posar-lo o 
no (tot indica que serà que sí). Per tant, el Govern rebutja el prec. 
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El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) lamenta la resposta, que entén que 
hauria estat molt diferent si l’hagués facilitat un portaveu del PSC, i subratlla que el seu 
grup va donar suport a la formació del Govern de Barcelona (i, per tant, de l’Eixample) 
perquè no hi hagués un govern independentista liderat per ERC i, independentment 
del que acordi la Junta de Portaveus, que ja es veurà, continuarà defensant el mateix i 
demanarà al PSC que sigui conseqüent amb el que creu. 
 
El Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC) respon que el pacte de govern de la ciutat és molt 
clar en aquest sentit, i entén que els companys del PSC defensaran les seves 
posicions a la Junta de Portaveus igual que ho farà el Grup de BC. 
 
D’altra banda, diu que, a parer seu, pensar que el llaç groc només té a veure amb si 
ets independentista o no i obviar tota la part repressiva i tot el patiment dels presos i 
exiliats no ajuda a arribar a cap bon port. 
 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal JxCat.  
 
D.3.1.1. Que el Govern del districte informi de les mesures concretes que aplicarà 
durant aquest mandat, en quines zones i amb quin calendari amb la finalitat de reduir 
la contaminació de l’aire i la reducció del vehicle privat.  
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) formula la pregunta. 
 
La presidenta dona la paraula a la persona del públic que ha demanat intervenir en 
aquest punt. 
 
El Sr. Xavier Llobet (CorEixample) comenta que el regidor, en la presentació de 
l’informe, ja ha explicat que aviat es posarà en marxa un procés participatiu relacionat 
amb l’eix verd de Girona, i lamenta les dificultats sorgides des que al febrer es va 
concedir la moratòria, com en el cas de la Granja Vendrell, un local emblemàtic, 
singular, que ha tingut un problema de llicència. Observa que tots aquests retards de 
vegades afecten comerços centenaris del barri . 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) constata que el regidor ja ha donat 
resposta a la pregunta en l’informe i posa en relleu el fet que el Govern municipal 
prioritzi moltes intervencions al districte de l’Eixample, com ara les superilles de 
Consell de Cent, Sagrada Família i Girona, els eixos verds, les zones 30, el tramvia i la 
zona de baixes emissions, i, a la Taula d’Emergència Climàtica, el carrer Aragó i treure 
un carril al carrer Mallorca els primers dies que es fa la intervenció, així com l’Escola 
Respira, els entorns escolars i els refugis climàtics, qüestions que apareixen a l’acord 
de Govern. 
 
Pel que fa a la preocupació pels comerços —entén que és important tenir-la en 
compte—, assenyala que, a parer seu, el moment en què s’instal·li l’eix verd de Girona 
serà molt positiu. 
 
D’altra banda, indica que a l’octubre es faran les sessions de participació informativa 
sobre el pla d’usos (ja estan previstos el seu procediment i la seva aprovació); diu que, 
com a urbanista, està convençut que els comerços aposten perquè la urbanització de 
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la Diagonal per al tramvia es faci al més aviat possible, ja que serà aquí on de veritat 
guanyaran, i manifesta el desig que en aquell moment la dinàmica ja porti a posar en 
valor aquesta avinguda, que ara el trànsit perjudica totalment. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) exposa que, segons dades de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, entre el 2010 i el 2017 a Barcelona hi va haver 
3.393 morts atribuïbles a la contaminació, una dada preocupant, i subratlla que la 
causa principal de la contaminació són els vehicles, majoritàriament els cotxes, motiu 
pel qual el seu grup voldria conèixer el calendari i saber en quines zones es preveu 
reduir la contaminació de l’aire i el vehicle privat. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) esmenta com a primera mesura i més 
important la instauració, a partir de l’1 de gener, de la zona de baixes emissions, un 
pas en la lluita contra el cotxe que mai no s’havia fet i que anirà acompanyat de molts 
d’altres. 
 
D’altra banda, comenta que els projectes ja s’encarreguen a partir dels acords dels dos 
eixos i s’hi vol anar molt més enllà a partir dels acords del Govern. 
 
 
D.3.1.2.  
 
Quan s’iniciarà i quin és el calendari per la reforma de la ronda de Sant Antoni?  
Quins han sigut fins ara els costos de la reforma?  
Per què s’ha endarrerit la reforma de la ronda de Sant Antoni?  
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) formula les preguntes. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) respon que es va redactar un primer 
projecte que va costar 126.000 euros i, de moment, ja s’han fet unes cales per tirar 
endavant el projecte d’uns 22.000 euros, però a les sessions informatives (se’n va fer 
una al novembre del 2018) es va posar una mica en qüestió quina havia de ser la 
secció de l’antic mercat, i això va donar lloc a un replantejament. 
 
Explica que es va adequar la llosa, actuació que va tenir un cost de 350.000 euros 
(considera que és una molt bona inversió per l’ús que s’està fent d’aquest espai), i ara 
s’ha fet una aturada i el Govern està fent una reflexió sobre el que s’ha de fer en el 
futur respecte d’això, així com a via Laietana i sobre els efectes que ha tingut la 
superilla. 
 
Afegeix que es vol fer una reflexió sobre tot el sistema de rondes —se’n donaran 
notícies properament— i, a partir d’aquí, es faran unes sessions informatives amb la 
participació del veïnat de l’Eixample i de Ciutat Vella per prendre una decisió sobre 
què es fa en aquest eix, i es plantejaran propostes concretes. Observa que el 
programa va lligat a aquestes sessions de participació i és per això que s’ha endarrerit. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) confirma que es va presentar un 
projecte que era un carrer guanyat per als vianants i que s’ha fet una reforma de les 
lloses, i comenta que el Govern deu estar al cas de la degradació de la neteja i de la 
venda ambulant que hi ha a la plaça del Pes de la Palla. 
 
Assenyala que la preocupació dels veïns ve de la temporalitat indefinida i manifesta el 
desig que aviat s’informi sobre el projecte real, ja que l’altre s’entenia que era un bon 
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projecte, bastant complet, amb carrils bici bidireccionals i un únic carril de circulació 
per sentit, però es va aturar no se sap ben bé per què, tot i que el Govern va dir que 
era per replantejar-lo. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) exposa que la pregunta de si ha de passar 
l’autobús o no (els processos d’accés de càrrega i descàrrega sí que s’hauran de 
produir, com a l’avinguda Mistral) és prou important perquè es plantegi d’una manera 
més organitzada i ordenada, i assegura que tan aviat com es tingui una resposta, es 
plantejarà. 
 
 
D.3.2. Grup Municipal Cs.  
 
De quina manera es fa la reposició de bicicletes a les estacions i amb quin nombre 
mínim de bicicletes, tant mecàniques com elèctriques, es procedeix a la reposició? En 
quin període de temps es reposen les bicicletes i quins paràmetres se segueixen en la 
reposició quan una estació s’està quedant sense bicicletes?  
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) formula les preguntes, en part relacionades amb 
l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i recorda que la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat va acordar el 14 de març de 2018 introduir millores en el Pla de 
mobilitat, i va establir que la mobilitat havia de ser segura, sostenible, equitativa i 
eficient i que el 2024 els desplaçaments en bicicleta havien de passar del 2,1% al 
3,5%, objectiu que el seu grup espera que s’assoleixi. Observa, però, que actualment 
en moltes estacions de Bicing del districte els usuaris no poden fer ús del servei 
perquè no hi ha bicicletes. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) explica que la reposició de bicicletes segueix 
una estratègia logística basada en l’agrupació d’estacions properes. És a dir, no té en 
compte el nivell de buits de manera individual, sinó el nivell de buits en un conjunt 
d’estacions. D’altra banda, la gestió es fa mitjançant una aplicació que treballa amb 
l’històric de moviments de bicicletes i preveu les necessitats de cada estació a tres 
hores vista. Cada vehicle de reposició porta una tauleta on, gràcies a l’aplicació 
esmentada, li arriben les ordres: col·locar o retirar bicicletes. Seguint aquesta 
estratègia, la reposició es realitza de manera constant les 24 hores del dia. A més, en 
el plec de condicions del concurs del Bicing hi ha detallats uns indicadors de nivells de 
servei i un d’aquests indicadors mostra el percentatge mitjà de buits en cada una de 
les zones d’un conjunt d’estacions, i actualment es compleix sobradament l’objectiu de 
nivells de servei indicat al plec. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) respon que, a parer del seu grup, no s’està 
complint al cent per cent el servei, ja que, com ha dit, hi ha moltes estacions que al 
llarg del dia no tenen bicicletes. Afegeix que això passa molt al perímetre de la 
Sagrada Família (hi ha moltes estacions, per exemple als carrers Lepant i Sardenya, 
on mai no hi ha bicicletes). 
 
Davant d’aquesta situació, el seu grup voldria que l’empresa gestora fes alguna 
variació en el pla de reposició de bicicletes quan una estació quedi buida per tal que 
els usuaris puguin fer ús del servei. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) repeteix que l’estratègia no mira només una 
estació, sinó un grup d’estacions que són properes entre si, de manera que pot ser 
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que una estació estigui buida, però hi hagi bicicletes en una estació propera, i insisteix 
que, d’acord amb aquest indicador, els nivells de servei es compleixen sobradament. 
 
 
D.3.3. Grup Municipal BxCanvi.  
 
Què pensa fer i quines mesures té previstes el Govern per tal de ser més efectiu en la 
neteja dels carrers del Districte?  
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que molts veïns del 
districte fa temps que es queixen de la gran quantitat de brutícia que hi ha a molts 
carrers, amb contenidors desbordats, escombraries a peu de carrer, papers, plàstics, 
ampolles, llaunes, caixes, excrements d’animals, etc., situació que s’agreuja encara 
més a l’estiu, posa en qüestió el nivell de salubritat de la ciutat i genera problemes a 
comerços i vianants. 
 
Tot seguit, enumera alguns dels punts negres pel que fa a brutícia, que han estat 
exposats pels veïns i recollits per la premsa local (Casanova – Buenos Aires, Vilamarí 
– Consell de Cent, avinguda Mistral – Entença, Comte Borrell – Manso, Enric 
Granados entre París i Provença, passatge Mercader, passatge Domingo, Bailèn – 
Provença i passatge de la Font) i formula la pregunta. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) respon exposant algunes dades sobre 
l’estratègia de neteja: 
- El buidat dels contenidors de recollida selectiva de l’Eixample és superior a la mitjana 
de la ciutat, atès el caràcter comercial del districte. 
- El 70% dels contenidors de paper i cartró es recullen dos cops al dia (hi ha hagut un 
augment del 33% respecte al 2018). 
- Els contenidors, d’acord amb les inspeccions internes, no estan ni plens ni 
desbordats. 
- Els equips de repàs dels entorns dels contenidors, que recullen el que es deixa al seu 
voltant, s’han reforçat durant l’estiu, ja que durant aquesta època hi ha un augment de 
la brossa a causa de l’increment de l’activitat ciutadana (a finals de setembre es reprèn 
la temporada habitual). 
- A partir del 2020 comença el nou contracte de neteja, amb un nou plec de 
condicions, en el qual s’inclouran auditories externes, contenidors intel·ligents i 
possibilitat de millora de la recollida selectiva, elements que milloraran el servei. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix la resposta i demana que es 
faciliti l’accés al contracte de neteja per poder analitzar més profundament el 
funcionament de l’estratègia. 
 
 
E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1. Grup Municipal JxCat 
 
El Consell Plenari de l’Eixample en el cent vint-i-cinquè aniversari de la inauguració de 
la Biblioteca Pública Arús (24 de març de 2020) reconeix que aquesta s’ha 
desenvolupat en la vocació d’investigació, de difusió de la cultura i del saber 
especialment en el seu dia entre les classes populars de finals del segle XIX i principis 
de segle XX i, reconeixent tota la important investigació i recopilació dutes a terme 



   
 

Districte Eixample 
durant aquests anys en camps com el dels moviments socials, el moviment obrer, 
l’anarquisme i la maçoneria que s’ha dut a terme a la biblioteca.  
Així com en reconeixem el deganat sobre les biblioteques públiques de Barcelona, 
essent la Biblioteca Pública Arús la primera de caràcter públic de la ciutat, essent 
pionera en aquest fet i ensenyant el camí a les biblioteques que vindrien després.  
I acabem per homenatjar a la figura de l’insigne filantrop Rossend Arús, mort al 1891, 
sense el llegat del qual no hagués existit aquesta biblioteca que tant ha aportat al 
districte i a la ciutat, així com agrair la feina duta a terme durant aquesta anys pels 
treballadors que han dut a la biblioteca al nivell d’excel·lència actual. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) posa de manifest que la Biblioteca Pública 
Arús, fundada el 24 de març de 1895 gràcies al llegat del filantrop Rossend Arús i 
situada al número 26 del passeig de Sant Joan, el 2020 fa 125 anys i ha esdevingut un 
centre de recerca especialitzat en moviments socials contemporanis i de producció 
bibliogràfica del segle XIX i inicis del XX, amb col·leccions destacades sobre el 
moviment obrer, l’anarquisme i la maçoneria, sense oblidar el fons originari, que 
comprenia totes les àrees del saber, i és una biblioteca d’accés públic, la primera de la 
ciutat a ser-ho, tot i que per la singularitat del seu fons actualment va adreçada als 
investigadors o persones interessades en la cultura i la societat del segle XIX i principis 
del segle XX, així com als estudiants universitaris. 
Dit això, llegeix la declaració. 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 
 
El Sr. Xavier Llobet posa de manifest que hi ha una aplicació gratuïta que es diu 
«Bústia ciutadana», mitjançant la qual qualsevol ciutadà només amb tres clics pot fer 
arribar una aportació a l’Ajuntament, i després aquest contesta i actua. Convida tothom 
a descarregar-la i utilitzar-la, ja que cal queixar-se menys i ajudar més —diu que en 
lloc de queixar-se de la brutícia, es pot fer alguna cosa per solucionar-la—, cosa que la 
tecnologia facilita. 
 
Tot seguit, indica que l’aplicació esmentada et bloqueja quan arribes a les 102 
aportacions, però hi pots continuar aportant si t’hi registres amb una altra adreça 
electrònica (és el que farà ell, que està a punt d’arribar al límit). 
 
 
La presidenta dona les gràcies als veïns i les veïnes que s’han quedat fins al final de 
la sessió per l’assistència i per les aportacions que han fet arribar, que espera que 
augmentin en el futur; agraeix als consellers i les conselleres el to, la col·laboració i, 
sobretot, la comprensió que han mostrat davant els errors que hi ha hagut, i dona per 
finalitzada la sessió. 
 
S’aixeca la sessió a les 22.05 hores. 
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A.- Presa de possessió de la Regidora-Presidenta Il·lma. Sra. Eva Baró Ramos  
 
La secretària formula a la Sra. Baró la pregunta a la qual ha de respondre 
afirmativament per prendre possessió del càrrec de presidenta del Consell: «Jureu o 
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de presidenta del Consell de Districte de l’Eixample amb lleialtat al rei i respectar i fer 
respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de 
Barcelona?». 
 
La Sra. Eva Baró i Ramos respon: «Prometo per imperatiu legal». 
 
 
B.- Donar compte de la presa de possessió del Conseller Sr. Xavier Farrés 
Torrecabota com a Conseller del grup municipal JuntsxCat al Districte de l’Eixample.  
 
La secretària dona compte que el 2 d’octubre del 2019 va prendre possessió del 
càrrec de conseller del Grup Municipal de JxCat al Districte de l’Eixample el Sr. Xavier 
Farrés Torrecabota. 
 
 
C.- Proposta de nomenament de la Vicepresidenta o Vicepresident del Consell del 
Districte.  
 
La presidenta posa de manifest que el Grup Municipal de JxCat ha proposat la 
Sra. Cristina Caballer Ferrater com a vicepresidenta del Consell del Districte i, després 
de constatar que no hi ha cap altra proposta, demana als grups que emetin els seus 
vots. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa l’abstenció del seu grup. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa l’abstenció del seu grup. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) expressa el vot favorable del seu grup, que 
entén que hi ha un acord de la Junta de Portaveus. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
La presidenta indica que, amb 19 vots a favor i 3 abstencions, la Sra. Cristina 
Caballer Ferrater és la nova vicepresidenta del Consell. La convida a incorporar-se a la 
mesa i demana un aplaudiment per a ella. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater, vicepresidenta del Consell, agraeix la confiança de 
tots els consellers i afirma que intentarà ajudar la presidenta en tot el que pugui i fer-ho 
tan bé com la seva predecessora, la Sra. Laia Canet. 
 
 
D.- PART INFORMATIVA  
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La secretària dona compte dels acords presos: 
 
a) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 10 i 26 de juliol de 
nomenament dels Regidors/es i Presidents/es dels Consells de Districte.  
 
b) RESTAR ASSABENTAT dels Decrets d’Alcaldia de data 2 d’agost de nomenament 
del Sr. Xavier Farrés Torrecabota i del cessament del Sr. Gabriel Morcillo Figueras 
com a Consellers del Districte.  
 
c) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de data 5 d’agost 
per la quals s’estableix el règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial dels 
consellers i Conselleres de Districte.  
 
d) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de data 25 de 
setembre sobre comunicació al Plenari del Consell del Districte de la composició de la 
Junta de Portaveus  
 
e) RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del Regidor del Districte de 25 de 
setembre de nomenament dels Consellers/es membres de la Comissió de Govern del 
Districte.  
 
f) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte de 25 de setembre 
per la qual es nomenen els consellers/es ponents en cadascun dels diferents àmbits 
d’actuació sectorial.  
 
g) RESTAR ASSABENTAT de la composició dels grups municipals.  
 
h) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 5 de setembre, pel qual es 
nomena el Sr. Joan Cambronero Fernàndez com a gerent del Districte de l’Eixample.  
 
 
E.- PART DECISÒRIA  
 
- Aprovar el Cartipàs del Districte, amb constitució de les Comissions Consultives de 
Govern, Comissions de Treball i Consells Sectorials i d’Equipament, Consells de Barri, 
Consell Ciutadà i Audiència Pública, previstos a les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes i designació dels seus membres.  
 
La presidenta llegeix aquest punt de l’ordre del dia i demana als grups que emetin els 
seus vots. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) expressa el vot favorable del seu grup. 
 



  
 
              Districte Eixample 

La presidenta explicita que el cartipàs del Plenari del Districte s’aprova i recorda a 
tothom que la sessió ordinària del Consell començarà d’aquí a deu minuts, a les 
19.30 hores. 
 
S’aixeca la sessió a les 19.20 hores. 


