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ACT A del Consell Plenari del 7 de març de 2019
ACT A DE L A SESSIÓ ORDIN ÀRI A
DISTRICTE DE L’EI X AMPLE

DEL

CONSELL

PLEN ARI

DEL

A la Sala de Plens del Distr icte de l’Eixample de l’Ajuntament de la ciut at
de Barcelona, el dia 7 DE MARÇ DE 2019, s’hi reuneix el Consell del
Distr icte, en sessió ordinàr ia, sota la presència de la regidora de
l’Ajuntament de Barcelona la Il· lma. Sra. Trini Capdevila i Burniol.
Hi concorren les senyor es conselleres i els senyors conseller s:
Sr. Joan Rodr íguez i Portell
Sra. Laia Canet i Sarri
Sra. Cristina Caballer i Ferrater
Sr. Josep Lluis Soldevilla i Cabau
Sr. Xavier Ortega Codines
Sra. Isabel Pallejà i Milà
Sr. Carles Albert Ortega i Alemany
Sr. Albert Cerr illo Lladó
Sr. Francesc Magrinyà Torner
Sr. Eduar d Corbella Cer velló
Sra. Carme Méndez Bota
Sr. Jordi Matas Vilà
Sra. Mar ina Marcian Garcia
Sr. Eduar d Cuscó i Puigdellívol
Sra. Tània Raf í i Galindo
Sr. Albert Viladot i Solé
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo
Sr. Alejandro Muñoz Mateos
Sr. Roger Bujons i Tomàs
Sr. Joan Ramon Rier a Alemany
Assistits per la secretària del Consell del Distr icte, Sra. I mma Vergés
Llistosella, que certif ica.
Hi concorre també el regidor del Distr ict e de l’Eixample, Il·lm. Sr. Gerardo
Pisarello Prados.
Constat ada l’existència de quòrum legal, la pr esidència
assistents i obre la sessió a les 19.12 hor es, quan comença.

saluda

els
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A continuació es realit za una transcr ipció literal de les inter vencions dels
consellers i conselleres i regidors i r egidores del Consell Plenar i del
Distr icte de l’Eixample.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bon vespre a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut a aquest
consell plenar i, que, de f et, serà l’últim d’aquest mandat municipal; l’últ im
execut iu, perquè sí que en f arem un altr e ja un cop passades les eleccions
més o menys la prim era setmana del mes de juny. Però, ef ectivam ent, com
a plenari executiu, cosa que vol dir am b propostes polít iques que entren
els dif erents grups i el Govern, aquest és l’últ im del mandat.
No sé si juga el Barça, però, en tot cas, avui som poquets. M’esperaré cap
al f inal per agrair a les ent itats que durant aquests quatre anys han vingut
aquí interessades pel que f em i pel que passa al Districte de l ’Eixample.
Per tant, iniciar em el plenar i, com sem pre f em quan hi ha declaracions
inst itucionals, per les declaracions inst itucionals. Avui en tenim dues. Una
la presenta Esquerra Republicana, i, per tant, cedeixo la paraula al
conseller portaveu, Eduar d Cuscó.
Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC- AM):
Hola. Bé,
següent:

la

declaració

instit ucional

d’Esquerra

Republicana

d iu

el

«Atès que l’auge dels partits d’extrema dreta especialment a Eur opa i a
l’Estat espanyol és un dels grans desaf iaments als quals ens enf rontem
actualment; atès que aquestes f ormacions promouen discur sos basats en
l’odi envers el diferent, que relativit zen el f eixisme i f omenten el
masclisme, el racisme i l’homof òbia; at ès l’avenç que està exper imentant
l’extrema dr eta a l’Estat, amb una notable dif usió mediàtica del seu
discurs i la irr upció en algunes institucions, així com el paper que ha
exercit Cat alunya personant-se com a acusació particular contra els
presos polítics; atès el comprom ís històr ic del nostre district e en def ensa
de valors com la just ícia, la llibertat, els f eminismes, la inter culturalitat, la
def ensa de la llibertat religiosa en un m arc de laïcitat, la diversitat i el dret
de les minor ies, presentem la següent declaració institucional:
»Primer. Expressar la vocació del Distr icte de l’Eixample en la def ensa
dels dr ets f onament als i contra l’extrem a dreta, així com mostrar el rebuig
de l’Ajuntament ver s els discursos que f omenten l’odi, r elat ivit zen el
f eixisme i posen en perill la convivència.
»Dos. Manif estar el comprom ís del Distr icte de l’Eixample de denunciar i
aïllar l’extrema dr eta instant els part its que el conf ormen a no arribar a
acords amb aquestes f ormacions i entitats i comprometent-se a no
col· laborar ni f inançar cap entitat que def ensi idees ultradretanes que
atemptin contra el sistema de drets i llibertats democràt iques.
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»Tres. Denunciar l’actuació d’aquelles f ormacions polítiques que accepten
la connivència amb els part its d’extr ema dreta, s’impr egnen del seu
discurs, normalit zen les seves propostes i arriben a acords polítics que
suposen un blanqueig del seu idear i i un atac contra els drets individuals i
col· lect ius de la ciut adania.
»I quart, i últim, assumir el comprom ís, des de la diversitat democràtica,
de cont inuar implem entant polítiques en def ensa de la diversitat sexual, la
identitat de gèner e, els f eminismes, la interculturalitat, la def ensa de la
llibertat religiosa en un marc de laïcitat i els drets de les minor ies, amb
l’object iu de f er de la nostra ciutat i els seus districtes la capital de la
llibertat i els drets civils.»
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ara els grups que no han donat suport a la
declaració inst itucional tenen un minut per explicar per què no ho han f et,
a demanda d’ells mateixos.
Per tant, dono la par aula, primer, al conseller Joan Ram on Riera, del PSC.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Gràcies, presidenta. Molt ràpid. Nosaltres manif estem la pr eocupació per
l’auge de l’extrema dreta, com no podia ser d’altra maner a. El que passa
és que no hem pogut subscr iure aquest a declaració inst itucional perq uè,
com és sabut, des del PSC no compartim l’imaginari sobiranista sobr e els
presos polít ics. No els r econeixem com a tals; els r econeixem com a
polít ics presos, sobr e això sí que no hi t enim cap mena de dubte.
Però –ho hem manifestat en junta de portaveus – hem f et la proposta de
supressió de la paraula «presos» i no ha estat acceptada pel grup
proposant, de maner a que no podem suport a la declaració.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Ara té la paraula el Partit Popular. Conseller Zayas.. .
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Nosaltres també estenem la nostra preocupació per l’auge de l’extrema
dreta i de l’extrema esquerra. Aquí l’extrema esquerr a està a les
inst itucions, està a l’Ajuntament de Barcelona, i no ha passat res. Per
tant, compartim aquesta preocupació.
I el que no podem acceptar és aquest paràgraf tercer, en què se’ns acusa
d’impregnar-nos del seu discurs: ni hem normalit zat les seves propostes ni
hem blanquejat el seu idear i ni penso que f ins ara s’hagi arribat a cap atac
ni individual ni col· lectiu. Suposo que es ref ereixen a l’acor d de la Junta
d’Andalusia, que, per altra part, m’alegro molt que vostès estiguin molt
preocupats del que passa a una altra part d’Espanya tan estimada com
Andalusia.
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És per aquestes raons que no hem donat suport a aquesta pr oposta.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ara té la paraula la consellera Jiménez de
Parga, per Ciutadans.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Nosotros no hemos f irmado esta declaración inst itucional porque nos
parece cuando menos un ejer cicio de cinismo que un par tido que ha
protagonizado un golpe de estado y se ha saltado las leyes a la torer a en
un país democrát ico como el nuestro quiera dar nos a hora lecciones de
democracia. Sin est ado de derecho no hay democracia, y saltándose las
leyes no hay democr acia.
No sabemos con qué autor idad moral hablan ustedes, cuando son sus
dir igentes los que más comentarios racistas, supr emacistas y xenóf obos
han dirigido a los que no piensan como ustedes.
Nosotros, desde Ciudadanos, y tal como ha expresado en inf inidad de
ocasiones nuestro candidato a la alcaldía de Barcelona, el señor Valls, no
vam os a pactar ni con la extr ema derecha ni con el populismo ni con el
nacionalismo.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera.
Ara passar íem a la segona declaració institucional, que presenta el Grup
de la CUP.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Hola a tots i totes. En primer lloc, aprof ito per excusar l’Anna Serra,
consellera de distr icte, que avui ha assistit a una manif estació que es f a a
Horta-Guinardó i no ha vingut.
Dit això, passo a presentar aquest a d eclaració inst itucional, pactada a
darrera hora. És una declaració institucional en suport i adhesió a la vaga
general f eminista convocada per al proper 8 de març –demà–, i passo
directam ent als «atesos». Ara a tots els grups us n’hem lliur at una darrer a
ver sió transaccional, i us he de dir que hi ha un petit err or, perquè el
tercer dels punts que llegiré és dif erent del que us acabem de donar ,
perquè ens hem eq uivocat amb el cont rol de canvis. Llegir é el que hem
parlat ara, al darrer moment, i ja f acilit ar em la versió bona.
Els acords de la declaració quedar ien així:
«Declar ació inst itucional en suport i adhesió a la vaga general f eminista
per al pr oper 8 de març.
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»Primer. Donar suport a la vaga general f eminista convocada per al proper
8 de març i f acilitar que les treballador es del district e es puguin adherir a
la vaga.
»Segon. Treballar per l’extensió i la millora dels ser veis públics
relacionats amb la sanitat, ser veis socials i atenció a les dones i atenció a
la inf ància des d’escoles bressol i hospitals f ins als serveis de
dependència i atenció a les persones.
»Tercer. Cont inuar aplicant els cr iter is recollits en el decret municipal de
clàusules socials i de gènere per evitar l’esclet xa salarial entre homes i
dones als contractes i les licitacio ns que ef ectuï el districte, tot promovent
una contractació més justa i equitat iva que combati el sexisme en l’àmbit
laboral.
»Quart. Establir un protocol d’actuació per evitar la discr im inació laboral
de les persones trans.
»Cinquè. Continuar exercint la personació de l’Ajuntament en els casos
penals d’assetjament laboral.
»Sisè. Exigir la llibertat de les pr eses polítiques i el retorn de les
exiliades.»
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ara té la paraula, per f er l’explicació de per què
no hi han donat suport, el conseller Zayas, del Partit Popular.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Entenem que és una declaració politit zada i part idista, i lam entem que els
partits d’extrema esquerra pretenguin m onopolit zar aquesta convocatòr ia
buscant la divisió entre homes i dones i inclús entre dones de dif erents
ideologies.
Al Part it Popular sempre hem treballat –i continuarem f ent-ho– per garantir
la igualt at drets i oportunitats de tots. I demà celebrar em el Dia de la Dona
juntament amb les nostres candidates a les pr operes eleccions generals i
a les properes eleccions municipals i altres col·lectius que treballen pel
f utur d’una societat que premiï el mèrit, la capacitat i la igualtat
d’oportunitat entre homes i dones.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Consellera Jiménez de Parga...
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Nosotros respetamos el derecho a la huelga y que toda persona que pueda
ejercitar lo lo pueda hacer, per o no podemos suscr ibir semejante

Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

declaración institucional, en la que se habla de «presos políticos» y cosas
por el estilo.
Ciudadanos participará, como siempre hemos hecho, en todos los actos
inst itucionales y manif estaciones para celebrar el Día Internacional de la
Mujer y reivindicar la libertad, la igualdad y el f eminismo. Nadie puede
repartir car nés de f eminista ni patrimonializar la lucha por la igualdad.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Ara passar íem pròpiament a... (Veus de fons.)
Té la paraula el PSC.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
En la Junta de Portaveus he demanat la retirada del punt set è, que no ha
prosperat, i llavors...
Sí que volia dir que des del PSC part icipem de la cr ida a secundar la vaga
f eminista, com no podia ser d’altra manera. El que passa és que no
compartim l’estrat ègia de gota malaia que una vegada i una altra, amb un
paper i un altre paper –ar a sobre f eminisme, ara sobr e el que sigui –,
trobis novament el t ema el procés, el pr océs sobiranista o la DUI, diguem ho com vulguem, o el tema dels presos polítics.
I hem demanat la retirada justament del punt setè, sobre les pr eses
polít iques, i no ha estat assum ida, l’esmena, pel proposant, per la qual
cosa no hi donar em suport.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé, conseller Riera.
Doncs, si no hi ha res més sobre aquest punt, ara sí que passar íem al
primer punt de l’ordre del dia, que és l’apr ovació de l’acta de la sessió
ordinària del dia 4 de desembre. Si no hi hagués cap persona que t ingués
alguna objecció a f er, es donar ia per aprovada. (Pausa.)
I ja passem a la part inf ormativa, i donaré la la par aula a la secretàr ia
jur ídica, la senyora I mma Vergés.
Secret ària jurídica del Districte de l’Eixample, Sra. Imma Vergés
Llistosella:
Moltes gràcies, presidenta.
En primer lloc, es dona
contractes centralit zats:

compte

de

la

f ormalit zació

dels

següents

De manteniment de la via pública del Districte de l’Eixample per al per íode
2019-2021 per un im port de 448.749,35 euros amb Constraula Enginyeria i
Obres.
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De manteniment dels elements de les vor eres (lot 2) per un import de
134.759,56 euros amb Constraula Enginyer ia i Obres.
De lloguer d’inf raest ructures ( lot 2) per al District e de l’Eixample per un
import de 240.000,00 euros a La Llauna, SCCL.
De conser vació de l’enllumenat públic 2016- 2019 ( lot 1) per a les
connexions dels act es cívics de l’Eixample per un import de 90.000,00
euros a Citelum Iber ica, SA.
De ser vei postal or dinari per un import de 21.175,00 euros a Recerca i
Desenvolupament Empresarial SL.
Dels ser veis postals, cartes certif icades i not if icacions per un import de
22.506, 00 euros a Recerca i Desenvolupament Empresar ial SL.
De l’elaboració d’actes dels districtes 2019-2020 ( lot 3) per un import de
22.843, 50 euros a Manners Traduccions, SL.
Contracte m ixt de m anteniment d’edif icis 2019-2021 ( lot 4) per un import
de 164. 396,98 euros a Constraula Enginyeria i Obres.
De manteniment de sistemes seguretat i incendis (lot 2) per un import de
49.371, 27 euros a INV Protección, SL.
Es dona compte tam bé de l’apr ovació pel pr imer tinent d’alcalde i
del Districte de l’Eixample del contracte de lloguer del local
Granados, núm. 47, Espai Gent Gran Mar ia Aurèlia Capmany,
import de 42.108 euros anuals f ins al 2022 amb José Luis Amirola
celebrat en data 17 de desembre del 2018.

r egidor
d’Enr ic
per un
Olsina,

Es dona compte també de la signatura pel gerent del distr ict e del conveni
d’estudiant en pr àctiques a Patrimoni, amb la UPC, aprovat el 31 de gener
del 2019, per un import de 5.950,00 euros.
Es dona compte de l’adjudicació pel gerent dels següents contractes:
Gestió i dinamit zació Aula Ambiental Sagrada Fam ília, en dat a 14 de gener
del 2019, per un import de 96.759,50 euros a Espai Ambiental SCCL.
Dinamit zació acció comunitària del barri de Sant Antoni, en data 31 de
gener del 19, per un import de 30.654, 91 euros per al 2019 i 5.109,16
euros per al 2020 a l’Associació per la Cr eació i Estudis.
En el punt B.2.5 es dona compt e que la Comissió de Govern de
l’Ajuntament, celebr ada en data 24 de desembre, de 2018 ha acordat:
L’adjudicació de les obres d’adequació de les dependències de la Guàrdia
Urbana per un impor t de 558.839,91€ a IFL GESTIÓN, SL.
La cont inuït at de la gestió i explotació del Centre Cívic Ur gell de l’1 de
gener al 30 d’abr il del 2019 per un impor t de 73.821,00 euros amb Lúdic 3,
SCCL.
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La pròrroga de la gestió i explotació del Centre Cívic Cot xeres Borrell de
l’1 de gener al 31 de desembre del 2019 per un import de 310.391,53
euros amb Trànsit Pr ojectes, SL.
La pròrroga de la gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Fam ília de
l’1 de gener al 31 de desembre del 2019 per un import de 375.100,00
euros amb Ser veis a les Persones Encís SCCL.
La pròrroga de gest ió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc de l’1 de
gener al 31 de desembre del 2019 per un import de 253.921, 18 euros amb
Lúdic 3 SCCL.
En el punt B.2. 7 es dona compte de l’aprovació per l’alcaldessa, en data
31 de gener del 2018, de:
La pròrroga de gestió i explot ació del Centre Cívic Casa Elizalde del l’1 de
gener al 31 de desembre del 2019 per un import 159.713,92 euros a Lúdic
3, SCCL.
La pr òrroga de gestió i explotació del Centre Cívic Golf erichs i Espai
Fotograf ia Català Roca de gener a desembre del 2019 per un import de
214.048,24 euros a Lúdic 3 SCCL.
La pròrroga de la gestió Pist es Joan Mir ó i Fort Pienc de l’1 de gener al 31
de març per un import de 23.553,62 euros a l’Associació Esport iva
l’Eixample.
Això és tot.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, senyora Vergés.
Ara entrar íem ja en la part dels inf ormes. El pr imer serà l’inf orme del
regidor. Té la paraula el regidor del districte.
Sr. Gerardo Pisarell o Prados (GMBC-E) :
Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Com que és el
darrer ple execut iu, jo vull començar donant les gràcies a totes les
persones que des del Gover n han exercit aquesta tasca al llar g del mandat
–el regidor Agust í Colom, la regidora Montserrat Ballar ín... –, a tot l’equip
de gover n i, evidentment, a tots els tècnics i els grups de l’oposició, per la
seva tasca de control del Govern, que és el que correspon.
Nosaltres comencem també lament ant, un cop més, que aquest ple es
produeixi en una situació d’excepcionalitat polít ica i jur ídica que
considerem que s’ha traslladat f ins i t ot al judici que té lloc a Madrid
contra els dir igents independent istes. Creiem que no cal ser d’extr ema
esquerra per qüestionar des d’un punt de vista garantista... Qualsevol
coneixedor del dret penal vigent entén –i ho han entès així molt íssims
juristes de dif erents tendències, i no només independentistes– que les
presons prevent ives que s’estan produint són absolutament arbitràr ies,
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que els càrrecs són càrrecs arbitraris en la gran majoria dels casos. I, per
tant, lamentem des d’aquí un altre cop aq uesta situació.
Volia començar f ent un balanç del t ancament de l’exercici 2018. Un
tancament que, en t ermes de ciutat, és un tancament del qual nosaltres
estem bastant sat isf ets, perquè creiem que al llarg d’aquests quatre anys
s’ha mostrat que es podia gestionar el pressupost de l’Ajuntament de
manera rigorosa, de manera solvent.
Hem acabat amb un menor endeutament públic, hem dism inuït la
dependència de la banca convencional, i això s’ha f et amb uns
pressupostos que han estat clarament redistr ibut ius, uns pr essupost os que
a f inal de mandat comportaran uns 870 milions d’euros d’inversió social
més que en el mandat anterior. I això ens sembla que és una bona not ícia.
Quan vam arribar al Gover n hi havia molt s temes que s’havien de resoldr e.
Un dels pr incipals t emes i el que més ens preocupava era, ef ectivament,
la qüest ió de les desigualtats. I per això precisament celebr em que s’hagi
f et una gestió de ciut at –que també s’ha traslladat al Distr icte de
l’Eixample– on la inversió social ha crescut de manera notable, i en aquest
moment ningú nega, amb dades object ives –no és sim plement una opinió
del Govern–, que Barcelona és la gran ciutat de l’Estat on la inversió
social més ha crescut.
En el cas del Distr icte de l’Eixample, això s’ha not at en les inversions que
s’han f et en equipaments de proximitat, de gent gran, de serveis socials,
de teleassistència, etc. És ver itat que en el mandat anterior es van f er
inversions importants, per exemple, en temes de mercat ; jo això ho
celebro, perquè és cert que al Mercat del Ninot, de Sant Antoni, dels
Encants, es van començar aquestes obres, que s’han de reconèixer, i
algunes de les quals han continuat també en aquest mandat. Però és cert
que ens hem centrat sobretot en la inver sió social i a r ef orçar quelcom que
era molt important, que és la plantilla municipal: s’ha f et una inversió molt
gran en recursos humans. Teníem una legislació d’àmbit estatal que
posava molts lím its a la possibilitat d’enf ortir les plantilles municipals,
sense les quals no es poden f er bones polítiques públiques.
S’han posat en marxa 4. 600 nous habitatges de protecció. Podem dir
també –sense autocomplaença, perquè creiem que sempre es pot més–
que mai no s’havia posat tant d’èmf asi en polítiques públiques centrades
en el lloguer públic. S’ha f et, i s’ha f et també al Distr icte de l’Eixample.
Tenim 146 habitatges en construcció a les promocions d’Al í Bei, Borrell i
Viladomat; 238 apr ovats a Gran Via amb Glòries; 150 pr evistos a la f utura
Model. Per tant, és un creixement important.
El mat eix ha passat amb l’of erta de plaça pública a P3 al districte, que ha
augmentat un 50% amb quatre noves escoles. S’ha construït l’I nstitut
Viladomat, que vaig tenir l’oportunitat de visit ar ; és un instit ut que ja és i
que serà capdavant er, per exemple, en matèria cient íf ica i d’innovació, i
això és una gran not ícia per a Barcelona. I, per tant, des d’aquest punt de
vista est em bastant satisf ets. Per tant, s’ha f et una inversió social molt
important.
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En matèr ia econòmica i de transició cap a una ciutat més sostenible, més
amable, jo crec que una de les principals int er vencions que s’ha f et és la
que té a veur e amb la regulació de l’activitat tur ística per t ornar-la més
sostenible. Barcelona és una ciut at que li agrada rebre gent. L’act ivitat
tur ística és important, però teníem molt clar que aquesta act ivitat tur ística
no pot comportar la descaracterit zació dels nostres barr is.
I això ha est at especialment important al Distr icte de l’Eixample, on s’han
aplicat algunes mesures que han estat molt valent es, començant pel
PEUAT, pel Pla d’usos de Sant Antoni, el Pla d’usos del Par al·lel, que han
comptat sempre amb el suport del comer ç de proximitat, perquè el comerç
de proximitat ha est at el més protegit per aquestes iniciat ives amb el Pla
de souvenirs. Nosaltres estem molt satisf ets d’aquestes act uacions, així
com de les que s’han f et per intentar promoure barris sostenibles,
habitables. L’experiència de la super illa de Sant Antoni és una exper iència
d’èxit, i esperem que els f uturs eixos verds de Girona i Consell de Cent
vag in en la mateixa línia.
També, com deia abans, s’ha avançat m olt en matèr ia de casals inf antils,
d’espais per a jocs inf antils, per tal de fer el districte més habitable. S’han
consolidat també alguns projectes, com el Festival de les Arts, a
l’Eixample, que és una iniciat iva que té la petjada del consell er Riera, que
hi va dedicar molts esf orços. Nosaltres celebrem que això s’hagi
consolidat al Distr ict e de l’Eixample.
Despr és, com deia abans, potser hi ha un seguit d’acords que s’han f et en
aquest mandat que també són acords importants; alguns ja venien de
mandats anter iors, però ara s’han aconseguit tancar. Per exemple, els
acords en el que er a l’ant iga presó de la Model, en què ja està en mar xa
un procés de canvi que recull les dem andes veïnals i que convertirà la
Model en un nou centre de ref erència i de centralitat a la ciutat en matèr ia
d’habitatge, de memòria, d’espais verds, culturals, i que nosaltres
celebrem.
El mateix es podr ia dir de l’acord assolit amb el temple, després de cent
trenta anys, que permetrà que el temple destini 36 milions d’euros al llarg
de deu anys..., que es corresponsabilit zi de l’impacte q ue l’activitat
tur ística pot tenir en termes d’habitatge i d’espai públic. I, per tant, ara el
que s’ha de decidir amb el conjunt del veïnat és com s’inverteix tot això. I
també ent omar alguns dels reptes de f utur, com ar a la regulació dels
espais de gran af luència.
Finalment, volia f er una breu consideració sobre el que s’ha fet en matèria
de seguretat. Hem aconseguit, també gràcies al suport i a l’impuls de
molts grups que estan representats aquí..., en alguns llocs emblem àtics
del distr icte, com és el cas del Fort Pienc, teníem una situació d’una certa
alarma veïnal, i s’hi ha pogut inter venir d’una manera m olt ef icient a
través del desplegament no només de mediadors i mediadores municipals,
sinó també d’un pr ojecte de desplegament de la policia de barri.
Vaig tenir l’oportunit at no f a gaire de f er la cloenda de la f ormació del que
serà la policia de barri que es desplegarà al conjunt de la ciutat , i la
ver itat és que l’exemple de Fort Pienc era absolutament central. De la
mateixa manera que el paper de la policia de proximitat ha tingut, per
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exemple, a les taules d’habitatge, on el Distr icte de l’Eixample és
absolutament pioner –no hi havia taules pel dr et a l’habitatge als
distr ictes, nosaltres hem estat pioners–..., i el paper de G uàrdia Urbana
aquí, implicant-se en f enòmens com la lluita contra el mobbing immobiliar i,
contra l’assetjament del veïnat més vulner able, és un exemple per al
conjunt de la ciutat.
I, f inalment –i am b això acabo aquesta pr imera inter venció–, volia
esmentar una altra iniciat iva de la qual la ciutat pot estar orgullosa, que és
el cas de la inauguració del pr imer gran centre LGTBI – dir ia que és el
primer gran centre del conjunt de l’Est at. Va ser una f esta absolut a, i,
malaur adament, al cap d’una setmana d’estar inaugurat, va patir un atac
que tots els grups han r ebutjat, entenc jo –ens vam trobar am b
represent ants de molts dels grups.
La inauguració del centre i l’at ac que va patir i la resposta veïnal són una
raó més per les quals nosaltres, com a govern també, est em convocant,
com molts dels grups aquí repr esentats, per a les manif estacions de demà,
del 8 de març. Perquè una cosa que és provada llargament a la històr ia és
que, si els drets no es def ensen constantment a les institucions i als
carrers, el que es produeix són retrocessos. I, per tant, aprof item avui
aquest inf orme del r egidor per f er una crida a tots els veïns i veïnes de
l’Eixample perquè s’impliquin en aquesta manif estació.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, regidor. Ara té la paraula, pel PSC, el conseller portaveu,
Joan Ramon Rier a.
Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):
Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair el to conciliador del
regidor. Es f a dif ícil f er un resum d’un mandat tan complex, no? Aleshores,
si m ’ho permeten, anir é a dues ref lexions clau, perquè si entrem en el
detall de les coses... En algunes de les coses que ha dit el r egidor, doncs,
hi estic d’acord, i f ins i tot les hem f et junts, i en d’altres no, i ser ia més
discutible de qui és mèrit i de qui és demèrit.
Però sí que voldr ia f er un parell de ref lexions més àmplies sobre com hem
viscut aquest mandat, i m’agaf o a una ref erència literàr ia. No sé si vostès
han llegit El médico, de Noah Gordon. Tracta d’un noi que és orf e de pare
i mare i que descobreix la seva vocació de metge gràcies al cirujano
barbero. Gràcies a ell, aprèn els primer s tractaments, els més bàsics, les
primeres cures, i descobreix la seva vocació i decideix anar a la
universitat a f er-se metge. Doncs bé, quan mor el cir ujano barbero, el seu
deixeble no té cap problema a enterrar -lo sota l’epitaf i «Humus vendi»,
que vol dir «Venedor de f um». No té cap tipus de rancúnia per enterrar el
que va ser el seu mestre com a venedor de f um. I jo crec que aquest és un
dels epitaf is que es pot posar en aquest mandat, perquè cert ament no han
estat a l’altura de l’expectat iva que van crear el 2015.
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I és cert que vostès han despertat moltes vocacions, molt d’interès per la
polít ica, molta il·lusió de gent jove per la polít ica, però cr ec que ser an
aquests mateixos els que els enterrar an amb l’epitaf i «Humus vendi».
En puc posar exem ples, eh?, d’això. Explicava el conseller Magrinyà al
plenar i passat que van tir ar endavant la compra de dues f inques per f er
habitatge per llançar un missatge a la societat: «Ens hem gastat 10
milions d’euros per llançar un m issatge a la societat, per dir als propietar is
i a les immobiliàr ies i tal que no s’hi val, a Barcelona...» Bé, això està molt
bé, però jo vull dir, des del punt de vista socialista, que els 10 milions ens
els gastem f ent dues escoles br essol i que els missatges són gratis, en
una roda de premsa.
Des del nostre punt de vista, no cal gastar 10 milions per f er f um, i més
quan hem vist exem ples f rancament f racassats en matèria d’habitatge. I en
puc posar un que l’altre dia sort ia a la Junta de Portaveus, que és
Entença, 151. Ara els veïns d’Entença, 151 ja no estan aquí queixant -se.
Per què? Perquè és que ja no hi ha veïns, a Entença, 151. Ho inf ormava
l’altre dia el conseller de la CUP. A Entença, 151 ja no hi ha veïns, ja han
marxat. I el Govern no ha reaccionat.
Un altre exemple de venda de f um és la super illa. Fa dos anys i mig que
sabem –a més, jo vaig participar en la neg ociació– que es dedicarien els 3
milions de superilles de l’Eixample –tot– a f er la ref orma urbanística de la
super illa de Sant Antoni, i tot i així s’han seguit f ent múltiples reunions,
anades i vingudes. I a mi m’ha sabut molt de greu, f er perdre el temps a la
gent, quan jo sabia que allò ja no es f aria f ins al proper m andat, que es
negociar à en les inver sions del mandat que ve. Són molts els veïns als
quals se’ls ha f et perdre el temps, i em sap molt de greu per ells. I jo, a
qui m’ha volgut escoltar, doncs, li ho he dit.
I, després, una altr a cosa que, a l’hor a de f er balanç, penso que val la
pena posar sobre la taula, perquè marcarà el f utur. Hi ha una qüestió
pertinent, i m’agaf o també a una cita llatina, que diu així: « Dr aco dorm iens
nunquam titillandus », que vol dir «Q uan el drac dorm, no li f acis
pessigolles». Sembla molt literat, sem bla Heròdot i tal; doncs això és
l’emblema de Hog warts de Harr y Potter. Quan el drac dorm, no li f acis
pessigolles. I, sincerament, l’independentisme català –i, aquí, t otes les
f orces indepes, que se sent in al· ludides...– i el populisme d’esquerres, i
també el de dret es –per què no dir-ho?–, han participat de despertar un
drac que ja està marcant l’agenda polít ica avui de tres partits polít ics: el
seu mateix –que és Vox–, el de Ciudadanos i el del Part it Popular. Estem
polarit zant la societat.
Fa alguns anys el Junqueras deia a TV3 que la gran f àbrica
d’independentistes eren els discursos de Rajoy, i tenia raó –tenia raó–,
però és que ara s’han girat les t ornes, i són tots vostès, els còmplices
d’aquest procés, els que han despert at un dr ac que, m alauradament,
marcarà la polít ica dels propers anys.
I m’agradaria que aq uesta ref lexió no només quedés en un consell plenar i
de l’Eixample, sinó que també f os traslladada a tots i cadascun dels
espais on s’hagi de fer balanç del mandat municipal. Perquè crec que això
està posant en risc les victòr ies socials que tants anys ens han costat
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d’aconseguir, des de la política vers les dones –que avui en parlem i demà
tots estarem de vaga– f ins a ser veis públics, estat del benestar, etc.
Jo, si li sembla, ho deixaria aquí. Oi que em deu quedar algun minutet?
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Sí.
Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):
D’acord.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Riera. Li queden quaranta segons per al segon
torn.
Ara té la paraula, pel PP, el conseller Óscar Zayas.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Yo también quier o dar las gracias al señor regidor por el inf orme que ha
expuesto. Yo, para no ser menos que mi compañero, t ambién voy a
empezar con un dicho –hoy est amos poéticos, parece. Hay un dicho que
dice: «Puedes tener resultados o puedes tener excusas, pero nunca
ambas cosas.» Y el hecho de que el balance se presente aquí embutido
dentro de un pleno ordinario es la pr imera señal de que, evidentemente…
Yo no voy a decir que no se han hecho cosas bien – evidentemente que se
han hecho cosas bien–, pero el balance es f rancamente modesto, por
decirlo de una manera conciliadora. Si no, entiendo que se habr ía hecho
un pleno monográf ico dedicado a valor ar qué han supuesto estos cuatro
años de gobier no.
Yo le he estado dando vueltas a cómo podía ejemplif icar estos cuatro
años; es muy dif ícil sintet izar lo, porque hay cosas buenas. Para m í el
balance, ya se lo digo, vuelvo a insistir, es muy modesto frente a las
expectat ivas que ustedes m ismos se habían creado. Y la r espuesta me la
dio ayer un pequeño restaurador de un pequeño restaurant e en paseo de
Gracia, ¿no? Estaba con ellos en una reunión y me dijo: «Mire, es que
esta mañana vengo de pagar una multa del D istrito de l’Eixample.» Y digo:
«¡Ostras! Y ¿por qué?, ¿por qué, la multa?» «No», dice, «es que es por
una planta, por una planta que está f uera». Sin duda... No sé si a este
señor se le debía sancionar por la planta que ten ía f uera, no lo discuto;
pero la incongruencia de esa sanción, cuando unos metros más allá de
paseo de Gracia los señores del top manta campan libremente y han
hecho de Barcelona un auténtico zoco de la vergüenza, pues, es un
contrasentido, y ejemplif ica muy bien lo que ha supuest o su mandato: una
contradicción perpetua entre su act ivismo polít ico y las necesidades de
gobierno de este Ayuntamiento.
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Ustedes no han gobernado para la globalidad de Barcelona. No lo han
hecho; no sé si no han querido o no han podido, no lo sé, y no sé si a
ustedes les benef icia o no, me voy a abstener de hacer una valor ación de
eso. La realidad es que ustedes han trasladado el act ivismo al G obierno y
han dejado a amplios sectores sociales fuera del Gobierno de Barcelona.
Mir e, usted siempr e comienza con lo mismo, de..., excepcionalidad por el
juicio, y yo siempre le respondo lo mismo . Mire, excepcionalidad es lo que
ustedes hacen, que han m arginado en este aspecto a los que no somos
separat istas y han creado una doble vara de medir . Lueg o traemos una
proposición al respecto de esto, del cort e de la calle Diputación en un día
laborable, que nos parece gravísimo. P ero no es la pr imera vez; no es la
primera vez que est o pasa y no es la primera vez que yo le af eo esta
conducta en est e plenario –no es la prim era vez.
Mir e, ustedes han convert ido –volviendo a lo que decíamos al inicio –
Barcelona en una ciudad insegura. Ese es el pr incipal pr oblema que los
ciudadanos de Bar celona han señalado en la últ ima encuesta, el
barómetro que ustedes hacen: la inseguridad. Per o, claro, hasta ahora
esto se disf razaba, ¿no?: «No, es que esto es percepción, pero esto no es
realidad.» Mir e, oiga, los datos son clar ísimos, son suyos: las inf racciones
penales en el Eixample, comparación 2018-2017 –penales–, se han
incrementado un 21%; las detenciones, un 28%; el robo con f uerza en
domicilios, un 48%; en empresas, un 33%; robo con intim idación, un 18%;
uno de cada cuatro barceloneses ha suf rido –un 25%– ha suf rido algún
tipo de delito en 2018, y en el Eixample, con el 28%, es el segundo distrit o
con mayor vict imización después de Ciutat vella. Esta es la realidad de su
Barcelona.
Mir e, es muy dif ícil –ya lo han dicho ant es– entrar en todos los temas, es
prácticamente imposible. En vivienda, r especto a las 4.600 que usted ha
dicho..., ya le digo: perdone, se lo t engo que decir así, es mentira. No s on
ver dad, esas 4. 600 viviendas que ustedes están diciendo aquí, en casa
gran y en varios sit ios y en var ios f oros más. No es verdad.
Tema de equipam ientos: otra sit uación k afkiana pr ovocada por ustedes.
Podr íamos poner otr o ejemplo: el taller Masr iera, ¿no?, que ya lo hemos
dicho muchas veces.
Pero también me g ustar ía decir..., el amiguismo, ¿no? –el amiguismo.
Mir e, en Caspe, 43 –yo lo he dicho varias veces aquí– hay un f oco, no sé,
debe ser algo telúr ico o, en f in, de las estrellas, porque allí se concentran
asociaciones, algunas amigas suyas, usted las conocerá, ¿no? En
DESC..., creo que usted mismo había trabajado en ella o había colaborado
con ella. ¡6 millones de euros! No, claro, es que r epart iendo 6 millones de
euros que nosotros tengamos localizados en est as asociaciones es muy
dif ícil hacer otro tipo de polít icas.
Yo lo ent iendo, no lo voy a crit icar, ustedes han decidido eso, pero lo
demás son excusas, ¿eh? El hecho de no poder ir mas allá en políticas de
vivienda, en polít icas de educación o en otro tipo de polít icas son
excusas, porque ust edes han decidido gastar el dinero en ot ras cosas. Me
parece respetable, pero esto hay que asumirlo.
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Y como veo que me quedaré sin tiempo, pref iero dejar lo para la segunda
vuelta.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula ara la consellera Jiménez de
Parga.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Este es el último pleno de este mandato, y es también el último pleno para
usted, porque por lo visto va a dejar ust ed la polít ica municipal y va optar
usted por la polít ica nacional o la europea, no lo tengo muy claro.
Le deseo toda clase de éxitos, pero me ha apenado tremendamente cómo
ha empezado usted este inf orme: hablando del contexto polít ico en los
términos en los que ha hablado, diciendo que se estaba celebrando un
juicio sin garant ías. Pero ¿cómo puede usted decir eso, si se está hast a
retransmit iendo por televisión y lo está viendo tod o el mundo?
Hablándome de pr esos prevent ivos. Pero, oiga, si no se hubieran
escapado los que se escaparon, pues, a lo mejor a estos no los hubieran
metido en la cárcel. Pero me apena, sinceramente, que usted me haya
hecho semejante descripción de la situación.
En cuanto al tema del asalto de la sede del centro LGTBI recién
inaugurado, pues, por supuest o, condenamos los actos vandálicos, porque
desgraciadament e hemos suf rido muchos en nuestras propias sedes, y,
evidentemente, los condenamos enérgicamente.
Bueno, entrar on ustedes en este Ayuntam ient o con una m inor ía
mayoritar ia y hablando mucho de procesos participativos, y salen
exactament e igual que entrar on, en m inor ía, porque no han sido capaces
de llegar a acuerdos con ningún partido, si exceptuamos el acuerdo que
tuvieron con el PSC, acuerdo que rom pier on ust edes por el tema de la
aplicación del 155. De modo que eso de la part icipación, del diálogo, que
tanto nos vendier on a nosotros y a las personas que les votaron, pues,
vam os a dejar lo.
No han sido ustedes capaces de consensuar en cuatro años las cuent as
de la ciudad con la oposición, y además las han descuadrado. Yo le hago
una pregunta: ¿usted cree realmente que Barcelona est á m ejor que hace
cuatro años? Según el barómetro municipal, el 60% de los barceloneses
cree que está peor.
La segur idad es un hecho que ha empeorado, porque, claro, ustedes, eso
de mandar a la G uardia Urbana, eso de ser duros, pues, no va con
ustedes. Pero, claro, es que no sé si se dan cuenta de que en una ciudad
como Barcelona hay que aplicar las normas, porque, si no, esto se
desmadra, y así ha pasado: tenemos el f enómeno del top manta en la
plaza Cataluña, que es una verdader a vergüenza; c omo ha dicho m i
compañer o, en cambio, han multado ustedes a los f loristas por poner unas
plantas en las acer as. En f in, le han quitado ustedes la autoridad a la
Guardia Ur bana y hay menos Guardia Urbana, y por eso han crecido los
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pequeños hurtos y también han crecido los robos con violencia, incluso las
escenas con t iros y los ajustes de cuent as.
En econom ía, también el 51% de los barceloneses consider an que la
situación ha empeorado durante este último año. Y es evidente: con la
f uga de empresas q ue ha hab ido..., solo con eso ya suponemos que ha
empeorado la situación.
También acabar con los desahucios f ue otra de sus grandes promesas, y
tampoco es que hayan disminuido, y la construcción de las 4.000
viviendas públicas, pues, no llegará a ser más que de 800. ¿Para cuándo
van a entregar los pisos de las 462 f amilias que llevan casi un año en list a
de espera?
Venden..., ya hablar emos después del t ema de la vivienda, que también
han vendido ustedes como un éxito esto de la reser va del 30% de las
nuevas promociones. Veremos si esta medida va a poder llegarse a
realizar o no.
Como he dicho antes, el f enómeno del t op manta ha indignado a pequeños
comerciantes y a la ciudadanía en gener al.
Hemos padecido también varias huelgas de metro, que tampoco han
sabido ustedes gestionar, y la última del taxi, que, bueno, ha salido como
ha salido. Ahor a es cosa de la Generalit at, pero ustedes t ampoco han
hecho nada. Bueno, un desastre.
Se proclamaron ustedes también, la señora Colau, com o Barcelona,
ciudad de los ref ugiados, que vinieran todos aquí. ¿Y qué es lo que se les
of rece a estas personas que llegan? ¿Un asentam iento irregular? ¿Dormir
en la calle o en los parques? Porque hay muchísimos... El r esultado de su
gestión es que la pobreza y la exclusión social han aumentado hasta el
22% en Barcelona, mientras que en 2004 eran el 14%.
¿Por qué no se ocupan t ambién de las 1.000 personas que viven en la
calle y de todos aquellos que viven en los asentam ientos irregulares? Por
no hablar de las ocupaciones ilegales, que ya dijeron ust edes que iban a
tener manga ancha, así como la han tenido.
La obra de la plaza de las Glòries, pues , ahí está, atrasadísima. Y ahora
van a inaugurar un mirador para que todo el mundo pueda asomarse a ver
cómo van las obras. En f in...
Lo de la movilidad, también. Los carriles bici: sí, han construido, es
ver dad, muchísim os carriles bici, muchos de ellos sin ningún tipo de
consenso vecinal, mal puestos. Yo creo que han aumentado los atascos,
por el tema de los carriles bici, pero, bueno, ahí están.
Y lo de la implant ación de la red or togonal tampoco ha sido con el
consenso de los vecinos, lo que quedaba, y por eso tenemos el problema
todavía del bus 41, que no sé si le han dado ustedes alg una solución.
Lo único que ha quedado claro dur ante estos cuatro años es que
empezaron ustedes en la equidistancia respecto al procés y ahora están
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posicionados claramente a f avor. Espero – esper o– que sus electores
hayan tomado buena nota de ello.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Ara, pel gr up de la CUP, té la par aula el
conseller Buj ons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Hola a tots i a totes. Bé, és per nosaltres la pr imera vegada que ent ràvem
a la inst itució, a l’Aj untament, i veig que avui va més de mandat general o
balanç de mandat.
Plat ejant, potser..., ja que parlàvem de la situació general, doncs, deu f er
quatre anyets i escaig aquest país venia del que havien estat les
consultes del 9N, del setembr e del 2014, i realment acabem en una altra
situació, on desgraciadament –i estan molt bé les ref erències que f eia el
regidor– ens trobem amb un judici, amb un seguit de presos prevent ius,
amb un judici que té un bon punt de f arsa segons el que anem veient dia
rere dia i amb moments còmics que passaran a la història més enllà de
com vag i la sentència, amb un seguit de persones pr ivades de llibertat
prevent ivament...
Cal recordar que les primeres persones a qui es va pr ivar la llibertat, Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez, ho van ser abans que cap persona marxés del
país; per t ant, s’acaben d’abocar aquí uns comentaris que no són ver itat.
És a dir, hi ha persones que van entrar a presó quan Jordi Cuixart va anar
a declarar un dia i a la setmana següent se’l va f er tornar i ja no va tornar
a Barcelona, com en Jordi Sànchez, i, per tant, les persones que després
han decidit marxar ho han f et sabent quin pa s ’hi donava en l’àmbit de
l’Estat espanyol.
Tothom ha tingut les seves per sones a qui vet llar. En el cas de la CUP,
recordem que tenim una persona com l’Anna Gabr iel –que va haver de
marxar –, però també una Tamara, un Valtòn yc, un Adr ià Carrasco, i, per
tant, està bé... Vivim a l’Eixample, vivim a Barcelona, i en el cas de
l’Eixample hem vist, durant aquest quatre anys, un munt dels
esdeveniments que estan marcant-nos com a país, no?: les grans
mobilit zacions independentistes, les consultes, també el pas del 20 de
setembre, una intendent dels Mossos d’Esquadra de l’Eixam ple també
pendent de judici si ho t inc ben present a l’Audiència Nacional, que diria
que f a quatre o cinc anys no sé si era aquí, però es cuidava de
l’Eixample... Per tant, són f ets que ens han tocat de pr op.
També algunes mobilit zacions socials: s’ha par lat dels taxist es... Crec que
també les manif estacions de «Volem acollir » van néixer al seu moment a
plaça Urquinaona i t ambé ser ia en aquest mandat. Per t ant, hem vist un
seguit de coses, i està bé que les puguem tenir presents i que les puguem
denunciar, i agraïm que es puguin denunciar des de la instit ució.
De f et, nosaltres també vam participar en unes eleccions per f er servir les
inst itucions per presentar la nostra f orma de veure les coses , i si surt bé i

Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

hi ha major ies..., en molts casos es veu com en les delegacions
inst itucionals aprovades avui hi ha m ajories àmplies que aposten per
solucions àmplies. I en aquest aspecte és on, com a país, cal treballar.
Dit això, això no deixar de ser un ple de distr icte, parlem de l’Eixample.
Segurament ha estat una inter venció m assa generalista en aquest primer
torn. És possible que el f et que sigui el tercer regidor en quatre anys f aci
complicat que des de regidoria es f aci un balanç de mandat , i en aquest
aspecte des de la CUP el que s í que voldr íem transmetre o valor ar és que
en el seu moment Barcelona en Comú naixia d’una iniciativa del que volia
ser Guanyem Barcelona, el discurs més en clau estatal d’assalt ar los
cielos. Podíem pensar que apareixia una nova f orma de f er polít ica,
participada, encapçalada per persones provinents dels moviments socials
durant molts anys a la ciutat en dif erents espais, bona part de les quals
han acabat en càrr ecs institucionals i altres no, i que convergia am b
l’entorn de l’aparell «iniciat ivero», ja que durant m olts anys el que ha estat
Iniciat iva, doncs, ha f et part del que ha estat aquesta marca Barcelona de
govern, no?
Segurament l’experiència en aquest mandat..., em sumo –aquí sí– a coses
que s’han dit des de l’oposició: des del punt de vista de l’esquerra,
l’extrema esquerra, l’esquerra ant icapitalist a o com se ’ns vulgui dir,
esperàvem que es f os més valent en algunes mesures, no?
Sí que en el primer torn volia dir que la música..., i a més va molt bé
parlar darrere de PP i Ciutadans, perquè, bé, són un punt preocupants
coses que es diuen o es deixen de dir: urbana, segur idad, r obos i demés;
pref erim la música que parla de ser veis socials, que parla d’accés a
l’habitatge, que par la de com f er f ront al turisme, que parla de medi
ambient i Eixample. Creiem que la música ha anat cap aquí. Esperava que
es concr etessin més coses a l’inf orme regidor, però, realment, també hem
de ser cr ítics amb algunes coses que s’han f et i com volem aportar una
mica la nostra tasca, que ha estat provar d’empènyer, no?
Considerem que el PEUAT ha estat una mesura, però insuf icient, que en
primera instància no aprovava pel decreixement en algunes zones de
l’Eixample, i així i tot no acabava f ent-ho en tota la ciutat. Per tant, no
resolem l’accés als pisos tur íst ics.
El problema de l’habitatge..., no dic que sigui culpa de l’Ajuntament , la
situació actual, per ò ha empitjorat al llarg d’aquests anys. Per tant, les
mesures preses f ins ara són, de totes totes, insuf icients.
No af rontem el t ema de problemes d’accés al sòl públic, no hem resolt el
problema dels desnonaments, sinó que han anat a més i han aparegut a
l’Eixample, i, per tant, cal ser molt cr ític en aquest sent it.
Ens trobarem un Eixample amb més problemes de contam inació que anys
enrere, amb mesures insuf icients en els casos de les part ícules i les
emissions contam inants, i no hem reduït t ot el que caldr ia am b el cot xe.
I en alguns temes de participació, que també en parlarem avui en algun
altre moment, hem trobat mesures que a vegades han sigut cosmèt iques,
en el pitjor dels casos, o insuf icients, amb bona o mala voluntat: des dels
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pressupostos part icipatius f ins a processos participatius com els que es
van f er a Germanetes, processos de mediació com el que hi ha hagut –ho
comentava el conseller del PSC– en el cas d’Entenç a, 151, que, per cert,
en aquell moment el PSC f ormava part del Govern i el paper va ser,
diguem-ne, justet, perquè avui mirarem de ser educats en respondr e a les
necessitats dels veïns. I avui t indrem un cas pràctic com el d’Entença,
151, que sembla que es desencalla molt posit ivament, però ha calgut que
el teixit associat iu de la ciutat –en aquest cas, una AMPA– es mogués més
del que s’esperava a darrera hora per arrencar un acord que serà positiu.
En aquest aspecte s í que preocupa, escoltant part de les int ervencions de
l’oposició, que tot és top manta, el problema de los taxist as, los robos en
la calle i demés. I en aquest aspect e..., sí que en certa mesura el distr icte
ha agaf at una música que va cap on ha d’anar, però això ha d’aprof undir,
ha de poder anar molt més enllà, i, com a CUP, aquí estarem.
I res, em reservo per al segon torn, si hi ha una m ica més de debat.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ar a té la paraula, per Esquerra Republicana, el
conseller Cuscó.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Gràcies. Bé, en primer lloc m’agradar ia agrair les ref erències als pr esos
polít ics i a la situació que estan passant amb el judici. En aquest sentit,
sembla que, per la premsa lleg im, potser vostè va a un altre parlament, al
Congrés, etc.; doncs, allà on vagi, li demanem que no deixi de f er
aquestes ref erències, perquè segur ament allà encara seran més
necessàries que aquí.
I, dit això, passo ja a f er el nostre apartat de balanç, que, com a impuls i
control que ens toca a l’oposició, també ressaltarem alguns aspectes que
considerem que cal treballar o que no s’han treballat pr ou i que, per tant,
cal treballar el proper mandat.
Per començar, és cert que hi ha hagut, probablement, més despesa
corrent. L’Ajuntament ha pogut f er aquesta despesa, hi ha hagut més
inversions, per ò també és ver itat que ha estat una època d’expansió
econòm ica, i, per tant, és lògic que l’Ajuntament, amb el mat eix sistema de
recaptació d’impostos, com aquell que diu, ha t ingut més diners, però no
perquè hagi canviat el sistema dels ingressos de l’ Ajuntament , no?
De la mateixa maner a, també hi ha hagut qüestions més lamentables, com
per exemple l’apujada dels lloguers, que a Barcelona estaven a l’entor n
dels 700 euros el pis el 2015 i ara, en canvi, estan als 900 i escaig. Això
també és f ruit d’una situació d’expansió econòmica i del baix control que
té l’Ajunt ament de Barcelona i de l’històric que arrossega en relació amb
el que és el control del preu de l’habit atge i del parc d’habit atge social que
té. Això, d’una banda.
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Despr és, també, aq uests dies ha sortit a la premsa que el 90% del pla
d’actuació municipal s’havia complert. També és veritat que, bé, això és
molt relatiu, perquè molt es mesur es com «m illorar », «vet llar»,
«impulsar»..., són paraules molt relatives, no? Es podria dir que s’han
complert f ent una mínima actuació, però, en qualsevol cas, es considera
que és un 90%, i nosaltres considerem que, en termes generals,
probablement no és tant.
Qüestions que sí que s’han acabat i que celebr em? Doncs, per exemple, la
inauguració del Mer cat de Sant Antoni, no?, que ja tocava i ha estat un
èxit. O el tancam ent de la Model; aquí m’agradaria recordar la
determinació del conseller Mundó, va haver-hi moments dif ícils en què
això no era pas tan evident ni tan f àcil. Des d’Esquerra Republicana vam
viure escraches per part de treballadors i vam haver de condicionar f ins i
tot els pressupost os del 2016 a poder signar aquest conveni. Per tant,
recordar la determinació del conseller i al paper d’Esquerra Republicana
en el trasllat de la Model.
I, a partir d’aquí, també altres qüestions que han quedat pendents, que
són posit ives, algunes, segurament, per ò que també en alguns casos el
més calent és a l’aigüera. Per exemple, s’ha esmentat el pacte en relació
amb la Sagrada Fam ília. Nosaltres vam votar a f avor al conveni i al canvi
de planejament, per ò evidentment el més calent és a l’aigüera. En tot el
que són els af ectats davant la f açana de la Glòr ia..., 2026 acaba el
temple, i, per tant, s’haurà de decidir què es f a amb aquell espai, no? Per
tant, diguéssim la g ran part del planejament pendent de decidir què es
f arà, per dir-ho d’alguna manera..., no dic que s’hagi de f er, eh?, dic que
el que s’ha de f er està encara per votar, per decidir i per treballar, no?
També pesa molt que –després en par larem, d’habitatge– que no s’hagi
pogut acabar cap promoció de pisos socials. Despr és en parlarem, en
relació amb l’inf orme d’habit atge.
També, per exemple, ha quedat pendent la ref orma de la Ronda Sant
Antoni, en el marc de repensar tot el que són el conjunt de les rondes de
Ciutat Vella, no? Començant també pels autobusos –que també han sortit
molt en aquest consell plenari– de la Ronda Universitat, de quin ha de ser
el paper d’aquesta ronda per al veïnat, diguéssim, i quines mesures
urbaníst iques podem prendre per tal de millorar la qualitat de vida de la
gent que viu en aquestes rondes.
També ha quedat pendent el que és la sentència judicial de la Caserna de
Bombers de Joan Miró, que encar a està, doncs, en una situació irregular,
i, per tant, s’ha d’acabar determ inant on anir an aquests bombers.
S’ha aprovat un pla de solars –és verit at–, però no se n’ha comprat cap.
En aquest sentit, com comentava el conseller Roger Bujons, la música és
bona, però en canvi la lletra..., poder avançar a comprar aquests solars,
doncs, encara no s’ha f et i quedarà pendent.
Les pacif icacions de Consell de Cent i Girona, que també han sortit. Hem
f et grups de treball, hem estat perseguint-ho durant anys, per ò sembla que
de moment encara no..., són qüestions q ue encara no arr iben.
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Més coses. Per exemple, nosaltres des d’Esquerra Republicana vam
presidir la t aula del top manta –aprof item que s’ha par lat del top manta.
Les conclusions ja des del primer moment, des del 2015 , van ser que
calien plans d’ocupació, f er un mercat social, f er un programa
d’inspeccions a l’àr ea metropolitana als magatzem que poguessin tenir
productes il·legals. I , en tot cas, si s’han f et, han estat insuf icients.
També tenim el taller Masrier a, que va quedar pendent del m andat passat.
Ef ectivament, vam votar a f avor també del pla especial ur baníst ic
d’allotjaments tur ístics, però ho vam condicionar a una plant illa de
visualit zadors i inspectors que en aquest moment, doncs, s’ha vist
retallada. I a bona part d’aquest visualit zadors se’ls acaba el contracte a l
maig, i, per tant, considerem que cal estar alerta i renovar-los de car a al
mandat que ve; si no, la contenció d’of erta legal es tr adueix en un
augment de l’of erta il·legal, i és una qüestió que caldrà estar -hi a sobre.
És veritat que s’haurà acabat una par t de les obr es de Canòpia, de
Glòries, però també és ver itat que es va retardar un any per poder relicitar
una part de l’obra, f et que, en part, no entenem per quina raó. Però, en tot
cas, consider em que es va per dre f orça temps, i, per tant, encara queden
pendents les obr es de Glòries.
I un apunt: s’ha publicat ja la proposta de pressupostos de la Generalitat , i
sembla que, si no s’aprovessin, la inversió de l’Escola Angeleta Ferrer no
només quedar ia pendent, sinó que s’ajor naria, perquè aquest s 2,2 milions
que hi hauria en la inversió sobr e la construcció d’escoles, doncs...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, se li ha acabat el temps.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Doncs, molt bé. Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capde vila
i Burniol:
Gràcies a vostè, conseller. Té la paraula el Grup Municipal Demòcrata, e l
conseller Rodr íguez.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Bé; gràcies, presidenta. Jo voldr ia començar agraint al r egidor el seu
inf orme, agraint-li també el seu t o, sumant-me en nom del meu grup a les
paraules que ha ting ut respecte a la vaga f eminista de demà, respecte a la
situació dels presos polít ics i dels exiliats i exiliades i del judici injust que
s’està produint aquests dies a Madrid i respecte també a l’ atac al centre
LGTBI de Sant Antoni.
Pensava deixar-ho aquí, però la inter venció del senyor Riera m’obliga a f er
un apunt. Senyor Riera, escolti, em sembla vergonyós, i li dic des de
l’af ecte que li t inc, el que ha dit: que se’ns acusi a nosaltres d’haver
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despertat el drac. És a dir, def ensi el que vulgui, per ò..., no def ensis les
teves idees, que despertaràs el f eixism e. Escolt i, no és culpa nostra, que
creixi el f eixisme. Q uè hem de f er? Mir i. .. I li dic un dia 7 de març: això és
com dir a la dona que la maltracten per què va amb minif aldilla, o dir-me a
mi que si f aig un petó al meu xicot a Sant Antoni estic provocant que
ataquin el centre LGTBI.
Per tant, escolt i, no llegeixi tant i entengui més el que llegeix, i si vol que
anem de cites jo n’hi dic dues. Una, el savi digué, el 13 de setembre de
2013: «Apoyaré la reforma del estatut o que aprueb e el Parlamento de
Cataluña»; aquesta és una cita. I despr és n’hi ha una altra que va dir un
altre savi el 30 de març de 2006, que va ser: «Nos hemos cepillado el
Estatut.» Si busquem l’or igen, potser que el busquem una mica més enllà.
I disculpin, perquè aquest no era el tema, però m’he vist obligat a f er
aquestes ref lexions.
Tornant a l’inf orme del regidor, s í que li voldr ia agrair el to –ja ho he dit–,
que hagi r econegut que les coses positives que hagin passat en aquest
distr icte també tenen una participació dels grups de l’oposició –com la
Model o Sant Antoni, per exemple –, però també ens ha ag raït el nostre
paper de cr ítica, i, doncs, per tant, f ins a l’últ im dia vaig a donar-li el goig,
i ara passaré a f er-li una cr ít ica al que ha anat dient.
Vostè ha par lat de despesa social, de l’increment de la despesa social –jo
no par laré de númer os. Ho ha vinculat a la nostra despesa en mercats, no
sé si volent dir que no teníem despesa social, per ò és evident que tenim
un problema en aquest àmbit: tenim un 40% de persones dormint al carrer
a la ciutat. Segueixen havent-hi desnonaments, 12.000 en aquest mandat;
per ser una ciutat que havia d’estar lliure de desnonaments, doncs, no
està malament, que n’hi hagi hagut 12.000 –ja dic, està f atal, diguéssim.
En habitatge..., ja en par larem després, perquè tinc poc tem ps, però hi ha
hagut un increment dels preus del lloguer del 34% durant el seu mandat.
Despr és, ha par lat d’un seguit d’èxits aconseguits en educació, etc. Però
escolti –jo li ho he de recordar, és la meva obligació–..., vostès van
prometre f er trenta escoles br essol i n’han f et sis. Vostès van prometre
8.000 habitatges que després van ser 4. 000 i q ue acabaran sent 700; ja en
parlarem despr és.
Despr és, ha parlat d’una ciutat més verda, més saludable. Escolti, vostè
era aquí la setmana passada? Vostè va veure, oi?, com teníem l’aire de la
ciutat? Doncs jo crec que no és per tenir gaire..., i no dic que sigui culpa
seva, eh?, que hi hagi un ant icicló a sobre de Barcelona, per ò tampoc cal
que en f em una victòria quan no ho és.
Més que re perquè, al llarg d’aquest mandat, hem vist un canvi de f ilosof ia
que nosaltres considerem equivocat, que és la de l’abandó del model
d’inter iors illa de l’Eixample i la seva substit ució pels eixos verds. Els
eixos ver ds a nosalt res no ens semblen malament mentre no abandonem ,
com s’ha f et, la política de generació de nous interiors d’illa. Perquè els
eixos verds, com a tals, privilegien uns certs carrers sobre altres: en el
moment en què t u agaf es un carrer i el converteixes en un carrer sense
trànsit, verd, etc., el privilegies sobre un carrer que està al costat i que ha
d’absorbir immediat ament aquell trànsit , i d’alguna manera això atempta
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directam ent contra el que era la f ilosof ia de la trama Cer dà. Per tant ,
nosaltres, en aquest sent it som molt cr ít ics, perquè la polít ica de
generació d’inter ior s d’illa, quan s’at ura, com s’ha at urat d’aquesta
manera..., trigarem molts anys a tornar a inaugurar un interior d’illa a
l’Eixample.
Despr és, vostè ha parlat de la seguretat. Jo no f aré, com deia el company
de la CUP, un discurs tremendista –tots ho sabem, està al bar òmetre
municipal: la seguretat és la principal pr eocupació dels barcelonins a dia
d’avui–, però sí que em ser veix per lligar-ho a una altra idea que vostè ha
utilit zat per parlar seguretat, el cas de Fort Pienc. Escolt i, el cas de Fort
Pienc..., ens va costar tres proposicions en dos anys d’aq uest grup que
represent o que vost ès admetessin que hi havia un problema a Fort Pienc.
Celebro que hi posessin remei, o que hi treballessin, i així ho ha dit, però,
tres proposicions...
I això per què ho dic? No ho dic per par lar de seguretat; ho dic pel que per
a mi ha estat una tònica general d’aquest Gover n, ara que acaba el
mandat, de poca escolta i de poc r especte a les decisions que es prenen
en aquest plenar i. Aquest plenar i ha acordat..., aquest i el de casa gran, i
en com issió i a tot arreu, tres mil vegades que es f es la D30 mentre no es
f es el tram via, f ins i tot deixant el marge el tram via... No s’ha f et. Quantes
vegades ho havíem d’aprovar ?
O ara veig el senyor Llobet, de Cor Eixample. Vam aprovar en aquest
plenar i tres proposicions o quatre –ja no ho recordo– en un plenar i sobr e
el local d’Aragó, 317, perquè tinguessin un espai allà. Doncs resulta que
no l’hi tindran.
Per tant, les f ormes, la nova política que venia a ser una polít ica de
participació..., sincerament, escoltin, això ha quedat molt curt, molt curt
respecte al que ens venien. I ho recordo ara als nostr es companys
consellers i a molts dels que són aquí al públic: vam començar el mandat
amb no sé quantes sessions en què se’ns enganxaven no sé quants
gomets de no sé quants colors per repensar els consells de barr i,
perquè... Escoltin, de tot això, re.
Per tant, bé, aquest és el balanç que f em nosaltres en el poc temps que
tenim. O sigui que, agraint-li el t o, em veig en l’obligació de f er-li aquestes
consideracions. I em reser vo una mica de temps.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Rodr íguez. Té la paraula el regidor. Al regidor li
queden set minuts.
Sr. Gerardo Pisarell o Prados (GMBC-E) :
Molt bé. Moltes gràcies. No, la prim era qüestió té a veure amb les
expectat ives. Jo estic d’acord, no?, q ue quan un es presenta a unes
eleccions genera m oltes expectat ives, i aquestes expectatives es poden
complir en f unció de moltes coses; una és la quantitat de vots i de
regidors que tens. Aquest Govern ha ting ut onze regidors.
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En moltes de les coses que s’han f et ens haur ia agradat poder anar més
lluny del que hem f et. Moltes vegades ho hem pogut f er per les aliances
polít iques que hem tingut, i per això a nosaltres evidentment ens
agradaria, en les pr operes eleccions, tenir més f orça, i que tinguin també
més f orça les f ormacions progressistes, les f ormacions d’esquerres,
gràcies a les quals hem pogut tirar endavant molts projectes. I també en
alguns casos, que tinguin més f orces, simplement, les f ormacions
polít iques que simplement siguin democràtiques i que est iguin en contra
d’algunes de les bar baritats que s’estan plantejant , per exemple, quan jo
escolto el Part it Popular, quan escolto Ciutadans.
Per tant, també les expectatives tenen a veure amb això. No som un
govern negacionista . No negarem, evidentment, que hi ha problemes
socials. No només no ho negarem, som conscients que aquest problemes
existeixen: la contaminació, les desigualtats... Ara, la qüestió és que s’ha
f et davant de tot això. I jo crec que aquí. .., no podem dir que és un govern
que ha venut f um, eh? És a dir, les dades són les que són.
Que Barcelona sigui la ciutat de l’Est at que més ha crescut en inversió és
una realitat, i això no és producte del cicle, només, eh?, perquè la
Generalitat no ha crescut en aquests ter mes. Al contrar i –al contrari–: aquí
s’han anat a buscar les grans empreses que comet ien f rau f iscal, aquí s’ha
f et una modif icació de la polít ica f iscal, per exemple, per no castigar en
matèria d’IBI les f am ílies que pitjor est aven, aquí... És a dir, s’han f et un
seguit de polít iques. .. S’ha impugnat la l lei Montoro... No er a que el cicle
que obligava a f er el que s’ha f et; s’han pres decisions polítiques. I, de
f et, nosaltres hem pogut aprovar m odif icacions pressupostàries, per
exemple, per acords a què hem arribat amb Esquerra Republicana, amb el
Partit Socialist a i amb la CUP, que han canviat la polít ica pressupostàr ia
en aquest ajunt ament, en alguns casos, f ins i tot invertint molt més que les
administracions que hi estaven implicades.
Quant inverteix l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’habitatge? El 80%,
i la Generalitat i l’Estat, el 20%, que són qui tenen les competències.
Podem parlar d’això o no podem parlar d’això? I de qui porta aquestes
regidories o aquestes conselleries i de q ui en té la responsabilit at? Perquè
això també s’haur à de dir. Evidentment que tenim problemes d’habitatge a
Barcelona, per ò quan abans s’havia actuat contra els f ons voltors com
s’ha actuat ara? Quan abans s’havia actuat multant en casos de mobbing
com s’ha f et ara? Quin gover n ha pressionat més que aquest perquè es
ref ormi la Llei d’arr endament urbans i perquè es controlin els preus del
lloguer? Si, de f et, la gran dif erència que tenim amb el Part it Socialista és
aquesta. Amb el Partit Socialista, estem d’acord que s’ha de protegir el
dret a l’habitatge, però per protegir el dret a l’habitatge s’haurà de ser
valent contra el poder f inancer. I la gran crisi de la socialdemocràcia a
Europa després de la postguerra, doncs , és aquesta, que hi va haver un
moment en que els partits anomenats «socialdemòcrates » van decidir
anar-se’n al llit amb els bancs. I mentre no es trenqui aquesta relació o
vincle amb el poder f inancer, evidentment , tindrem un problema.
Molts d’aquests canvis..., és cert, hi ha coses que podr íem discut ir: el
model d’interior d’illa, etc. Jo tot això li accepto i ho podr íem discutir, però
és cert que nosaltres hem def ensat un canvi en el model econòm ic: per
tenir un model econòmic que sigui més plur al, per tenir un model econòm ic
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que apost i per altres sectors. El senyor Zayas diu: «Són els seus amics.»
No, perdoni. És cert que hem apostat per la petita i mitjana empresa. És
cert que hem f et una contractació pública per donar - li espai. És cert que
hem f et una polít ica econòm ica per donar espai a l’econom ia social. És
cert que hem f et una polít ica de contr actació perquè el cooperat ivisme
tingui un paper. Per ò no em parli vostè d’amics; és que vostè pertany al
Partit Popular... Vol que li recordi que hi ha condemnes al Patit Popular
per casos de corrupció f lagrant per vincles amb les grans empreses? Clar
que tenim un model econòm ic dif erent , i això ho def ensem amb molt
d’orgull.
Despr és, hi ha també el tema de seguretat, que s’ha esment at. Molts dels
temes que s’han esmentat són temes que estan sobre la taula. É s a dir, el
tema de Cor Eixample, que els tenim avui aquí, i que discutirem una
qüestió que té a veure amb ells: clar que estem a f avor que el Cor
Eixample tingui un lloc; el que estem discutint i el que hem discut it sempre
és si aquest lloc ha de ser compartit o no amb altres entitats del distr icte,
però no és negar aquesta realitat. Si els PEUATs i els plans d’usos que
hem f et han estat precisament per pr otegir el comerç de b arri, el comerç
de proximitat, que és el que més valorem nosaltres de l’Eixample.
I, en matèria de seguretat –i acabo, diguem-ne, amb això aquesta
inter venció–, també dir ia el mat eix: què és el que li molesta en realitat a la
dreta? El que li molesta són dues coses: primer, que si nosaltres no hem
pogut avançar més en matèria de seguretat, en molts casos, és per les
polít iques que ha aplicat el Partit Popular. Tres-cents dinou guàrdies
urbans –la major quantitat de places que es podien convocar–, i no n’hem
convocat més perquè la llei Montoro no ens ho permetia. Per tant, com
tenen la indecència, en aquest sentit, de dir que això és un problema,
ef ectivament, del Gover n?
La conseller a Jiménez de Parga..., ella porta els seus paper s i els llegeix.
A mi em sembla molt bé, no li diré res sobre això, però com a m ínim
actualit zats. «Plaça Catalunya, la sit uació que tenim allà, el subsòl de la
plaça Catalunya...» Però si a plaça Catalunya s’ha f et una int ervenció. S’hi
ha f et una intervenció de Mossos d’Esquadra i de Guàrdia Urbana,
ef ectivament, perquè hi havia allà un problema de seguretat.
Ha esmentat el tema del bus, del 41. Però que no sap les negociacions
que s’estan produint amb els veïns, els acor ds que s’estan produint en
aquest sent it...? Evidentment que hi ha coses. El que passa és que no és
el model de seguretat que vosaltres def enseu. Què voldr íeu vosaltres?
Que a plaça Catalunya hi hagués una catàstrof e, que hi hagués
enf rontaments... No, perquè aquest Govern el que ha def ensat sempre és
que en una qüest ió com el top mant a cal una inter venció policial que no
sigui una inter venció que empitjor i la situació, però cal, sobretot, donar
sortides que siguin socials.
Clar, vostè parlava –el conseller d’Esquerra Republicana – dels plans
d’ocupació. Nosaltres hem tret més de cent persones del carrer, f ins i tot
impulsant una cooperativa. Saps quant s plans d’ocupació ha apr ovat el
Gover n de la Generalitat per a tot Catalunya? Vuitant a, per a tot
Catalunya. I estem parlant de més de cent a Barcelona.
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Per tant, jo entenc la cr ítica, clar que hem d’anar més lluny, però hem de
recordar el que cada administració ha f et quan comparem. La CUP
governa a Berga, la CUP governa a Sabadell. Fem la comparació i veiem
què s’ha f et en matèria de política pressupostàr ia o de política f iscal. Clar
que nosaltres volíem arribar més lluny i ho seguim considerant , seguim
def ensant aquesta idea. Nosaltres no hem aprovat el pressupost de Junts
pel Sí, per exemple; no l’hem aprovat. I no li dono la culpa de tot això. El
que dic és que tot és més complex, ef ectivam ent, del que sembla.
Bé, ho deixo aquí, i em reser vo quaranta segons.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Gràcies, regidor. Ara té la paraula el conseller Rier a, que li queden
quaranta segons.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
El Sr. Rodr íguez vol aplicar massa sovint el consell que m’ha donat,
perquè..., «gover nar» és governar per a tots o només per als teus?
(Pausa.) Tenir el lideratge i la direcció pública d’una societ at i no assumirne la responsabilitat per mi és def ugir el deure de governar. Però vostès ja
ens hi tenen acostumats.
I la comparat iva am b el tema de la violència que vostè ha f et jo la trobo
desaf ortunada i no la f aria mai, perquè vostès no s ón víctimes de res, al
contrari, són responsables de molt del que ha passat en aquest país els
últ ims tres, quatre, cinc, sis anys. Són responsables de molt. També s ón
responsables del f iasco del seu propi pr ojecte.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, se li ha acabat el temps. Té la paraula, ara, el conseller Zayas,
pel Partit Popular. Li queda un minut i mig, conseller.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
(Per problemes tècnics, una part d ’aquesta intervenció no ha quedat
enregistrada.)
Mir i, vostès han estat incapaços d’acordar res estable amb els altres grups
–ja no dic amb el Partit Popular, amb la r esta de grups.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, se li ha acabat el temps. Té la paraula, ara, la consellera
Jiménez de Parga, per Ciutadans. Li queda un minut, consellera.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
(Per problemes tècnics, aquest a interv enció no ha quedat enr egistrada.)
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Acércate más el micro.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
A ver…
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Ara, ara sí.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Bueno, pues, vuelvo a empezar. Digo que var ios de mis compañeros
portavoces le han agradecido ant es el buen tono que había utilizado usted
en el inf orme. Me r ío yo del buen tono de la cont estación, porque, vamos,
se ha puesto usted totalment e histérico.
Ha recurrido, como muchas veces hace, o casi siempr e, al at aque
personal. Ya le dije en el anterior pleno que no atacar a a mi compañer o
del PP porque había leído. Yo tam bién podr ía meter me en cosas
personales de usted y no... (Veus de fons.) No, había sido Alejandro,
estaba Alejandro, s í, y se lo dije. Pero usted está claro que no lo puede
evitar, va al ataque personal. Hombre, yo también podr ía decirle cosas
personales, y, la verdad, mi educación me lo impide, pero bueno.
Entonces, usted habla de la derecha, de la izquierda, no s é qué, alaba a
los independent istas... Bueno, pues, t odos estos que le han dado las
gracias por haber hecho esta ref erencia a los presos, todos estos que le
han dado las gracias son los que han hecho caer al Gobierno del PSO E en
el Estado, que, según decían, habían elaborado los presupuestos más
sociales de la histor ia…

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller a, se li ha acabat el temps.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
...pues gracias a estos partidos el Gobier no ha caído.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller a Jiménez de Parga, gràcies. Té ara la par aula el conseller
Bujons, per la CUP. Li queda un minut.
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Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
De f et, no tinc molt més a dir, perquè em repetir ia en coses que hem dit
abans, i tampoc s’ha entrat molt més en detalls. És a dir, abans es parlava
de cit es. En podr íem dir una que diuen en castellà, que és: del dicho al
hecho hay mucho trecho.
La ref lexió que f ar íem: entenc que agaf em un cicle nou del que es vulgui
f er; emplaçar el Gover n dels comuns en coses que han sortit avui..., a
veure cap a on es vol anar en un segon mandat, què es vol f er i cap a
quina banda es vol anar: si seguir amb partits del sistema, amb polít iques
del sistema, amb seguretats, congressos de mòbils i «ara dic una cosa i
ara en dic una altr a» –que en el cas del PSC és f lagrant–, o buscar
estratègies de transf ormació absolutes.
Com a anècdotes..., par lava abans de despertar la bèst ia o el drac, citar,
doncs, que un veí de l’Eixample, com l’actual diputat al Par lament, Ferran
Pedret, pel Partit Socialista, f a cosa d’uns quants anys es dedicava a
provar d’impulsar una entitat com Unitat contra el f eixisme i el racisme al
barri i avui anem veient, no?, a mesur a que han passat els anys, com
queda aquest partit
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Bujons, em sap greu, eh? Se li ha acabat el temps.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
...i quines accions i actuacions estan im pulsant.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. El conseller Cuscó ha esgotat en el pr imer torn el temps. I li
queden, al conseller Rodr íguez, del Grup Municipal Demòcr ata, cinquanta
segons.

Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Bé; gràcies, presidenta. Mir i, senyor Riera, jo ja no vull aprof undir més en
això. Jo no eludia cap hipotètica responsabilitat; era vostè, el que l’eludia
al pr incipi de tot, i és el que li he volgut recordar.
I al regidor, doncs, es f a molt dif ícil ara, en un minut, rebat re- li tot això.
Jo, simplement, a les portes de les conteses electorals i f ent balanç,
doncs, sí, li f aig la cr ítica que li f aig . Per nosaltres ser em prenedor no et
converteix en sospit ós, voler portar els teus f ills a la concertada o a la
pública no et f a pitj or o millor persona. .. Nosaltres sí que apostem pels
inter iors d’illa i gens per les super illes o no tant pels eixos verds. I, per
tant, aquí hi ha dos models de ciutat dif erents. Jo li he reconegut virtut s
del seu, vostè no n’ha reconegut mai cap del nostre...
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, se li ha esgotat el temps.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
...però estic segur que podr em treballar per f er-los possibles tots dos.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. I ar a li queda al regidor molt poquet, també. Cinquanta
segons, regidor.
Sr. Gerardo Pisarell o Prados (GMBC-E) :
Conseller Rodr íg uez Portell, he començat elogiant la política de mercats
que es va f er en el mandat anterior. Però, evidentment, la qüestió de f ons
és..., jo he f et una primera inter venció que he intentat f er-la molt tranquil,
perquè és ver itat que tenim projectes dif erents, i per això em rebel·lo quan
escolto els part its de la dret a. El seu candidat a alcalde diu que és el
candidat de les elit s; nosaltres no som el partit de les elits i no ens
interessa ser- ho. Gover nem per la gran majoria dels barcelonins i
barcelonines, però no gover nem per les elits. La gent no ens escull
democràt icament per f er-ho. I per tant, def ensem models de ciutat
dif erents: el del seu partit, el que def ensa el Partit Popular. I per això
responc com responc, perquè son interessos completament dif erents.
I els continuarem def ensant, perquè creiem que necessitem una Barcelona
per a les grans m ajories: per a la petita i m itjana empresa, per a ls
comerciants, per a la gent treballador s, per a la gent que pitjor ho ha
passat..., no el projecte polít ic que vosalt res def enseu.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, regidor.
Passar em ja al pr oper punt de l’ordre del dia, que és l’inf orme d’habitatge
que ens present a el Govern. I té la par aula el conseller Magrinyà. (Veus
de fons.) Doncs, conseller Corbella, quan vulgui.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Gràcies, presidenta. Avui presentem l’inf orme d’habit atge. Feia molt temps
que volíem ajunt ar t ota la f eina que s’havia f et en matèr ia d’habitatge en
el nostre districte, perquè aquesta ha estat una de les pr ior itats i un dels
principals àmbits d’actuació en aquest mandat, no només a l’Eixample,
però especialment aquí, ens hi hem dedicat en cos i ànima.
Som plenament conscients que la sit uació avui en dia, i malgrat els
nostres esf orços, doncs, continua sent de moltes dif icultats per accedir a
un habitatge i, si pot ser, que aquest habitatge, a sobre, sig ui digne, que
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és el que es reclam a; que hi ha lleis que ens desempar en, directament,
lleis d’inst itucions que son competent s en matèria d’habitatge, i això
provoca que duem anys de permissivit at amb aquells qui especulen amb
un dret bàsic com és l’habit atge; i que ens estan buidant els barris, els
barris de Barcelona, els barr is que componen la nostra ciutat, i si els
buiden ens quedem sense allò que els manté vius, que són els veïns i les
veïnes.
A més a més, portem un endarreriment molt llarg –perquè portàvem
quaranta anys sense una inversió com cal en l’àmbit de les polítiques
públiques d’habitat ge– que ara a Barcelona estem, precisament,
començant a rever tir. De f et, preveiem acabar el mandat amb un
pressupost de despesa mitjana anual de 182 m ilions i mig d’euros, que és
un esf orç pressupost ari que augmenta en un 80% el de l’anter ior mandat.
I, en def initiva, aquest dret bàsic d’accés a l’habitatge, que està reconegut
per la legislació vigent, però que no està garantit per les seves polítiques,
creiem que s’ha de seguir bat allant f ins a aconseguir, com han f ent molts
altres països europeus, en els quals se suposa que nosaltres ens
emmirallem, que la ciutadania vegi cobert el seu dret bàsic a tenir el que
se’n dir ia «una casa».
Dit tot això, entrant en aspectes una mica més tècnics, per saber que hi ha
una mica a l’inf orme..., hi trobareu l’estratègia d’habitatge de ciutat
territorialit zada en el nostre distr icte, amb dades act uals sobre l’estat de
la qüest ió, i el det all de les mesures desplegades per f er f ront a aquest a
emergència habitacional que hi ha a Bar celona.
Hem intentat sintetit zar al màxim. De f et, hem començat f ent una visió de
la situació a l’inici del mandat perquè en puguem veure tot a l’evolució al
llarg d’aquests quatre anys, aportant-hi dades bàsiques del cont ext
immobiliar i al nostre districte. I, al f inal, detallem les actuacions f etes en
les dif erents línies estratègiques, des de la construcció d’obra nova,
passant per les dades de la borsa de lloguer, f ins a les mesures que hem
desplegat per evitar desnonaments, els ajuts a la r ehabilitació, el cens de
pisos buits o molt es altres act uacions.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ara té la par aula el conseller Joan Ramon Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
A veure, molt ràpid. No és ironia, eh?: celebrem que el Gover n posi en
valor la f eina f eta pels socialistes. I no és cap ironia, eh? Celebrem que es
posin en valor les t res promocions públiques i en mar xa, i les úniques,
impulsades pel PSC: les dues de Germanetes i la d’Alí Bei.
Perquè hi ha una cosa que no diu l’inf orme, i és que Barcelona en Comú
no volia f er l’habitat ge de Germanetes. De f et, el primer regidor, l’Agust í
Colom, que vam tenir, es va gastar 800. 00 euros a r ef ormar un parc que
sabíem que en q üestió de mesos s’havia d’inter venir allà per f er
l’habitatge. No volien f er aquell habit atge, perquè hi havia tota una
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plataf orma de comuns que demanaven f er zona verda allà. I , sortosament,
va haver- hi un pact e de govern que va f acilit ar l’impuls de t irar endavant
les obres de Germanetes, que són les que tenim ara.
En matèr ia de lloguer, bé, jo m ’he llegit les dades, i m’han semblat tan
inf lades, aquest dem at í. M’ha semblat tan..., allò, sumar el del Trias, el de
l’Hereu, amb el de la Colau... M’ha sem blat un agregat tan barroer, que
me n’he anat direct ament a la Borsa d’Habitatge, i he f et una captura de
pantalla de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona, eh? He posat
«districte de l’Eixam ple» per veure quants habitatges hi havia a la borsa
d’habitatge ara mateix. I la resposta és: «S’han trobat zero of ertes
coincidents amb la teva cer ca.» Zero! Ara mateix hi ha zero habitatges
of erts a la Borsa d’Habitatge.
També me n’he anat a l’inf orme i he anat a buscar... «Ostres, però alguns
se’n deuen haver f et...» I sí, sí: seixanta-set, que equivaldrien,
aproximadament, a 1,3 habitatges de lloguer al mes. Jo cr ec que un api
autònom treballa més, té més product ivit at, en contractes de lloguer, que
seixanta-set...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Riera, ha acabat el temps.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
...en tot un mandat de Barcelona en Com ú.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
El conseller Zayas, pel Partit Popular.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Sí; gràcies, presidenta. Mir i, això és una captura de pantalla , una captur a
de pant alla del programa de Barcelona en Comú del 2015. Ada Colau,
s’obren cometes: «Crearemos 8.000 nuevos pisos de alquiler social.»
D’això a això altre, que és de f a quatre dies i escaig: «El alquiler alcan za
en Barcelona el precio más alto de su histor ia»..., ¿qué ha pasado en
estos cuatro años? Pues, m ire, lo tengo aquí anot ado: al pr incipio la culpa
era del turismo, después f ue de los apartamentos tur íst icos, después f ue
de los hoteles, después f ue de LAU –esto, hasta que entró el nuevo
presidente Pedro Sánchez en el Gobierno–; después f ue de los f ondos
buitre, después la culpa f ue de la Generalit at... La culpa ha sido de t odo el
mundo menos de ust edes. Ya lo sabemos, esto es así.
Yo entiendo que ustedes se quieran sacar esta espina de esta mala
gestión e intenten hacer esf uerzos por vender lo que era su caballo de
batalla, es decir, lo que ustedes vendier on para entrar en el Ayuntam ient o
de Barcelona. Ya he dicho antes..., en el inf orme del r egidor : «No, hemos
creado 4.600 viviendas.» No, ya se lo he dicho antes, es mentir a, es
sencillamente ment ir a. Se han f inalizado trece promociones que suponen
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720 viviendas, y 500 en construcción. En total son 1.500, 1.600 viviendas,
ni una más y ni una menos, y todo lo que se diga f uera de eso es
realmente f also.
Podemos hablar también de los desa hucios. Se dijo que Bar celona ser ía
una ciudad libre de desahucios; era otra gran medida populista, otra
medida f ácil para pr oblemas dif íciles, o sea, lo que ust edes hicieron en su
campaña elector al. Es f also. Creo que las medidas, las cif ras ya las han
dicho antes…
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, ha esgotat el temps. És que dos minuts dona per a poquet; ho
sento, eh? Conseller a Jiménez de Parga, per Ciutadans.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Gracias, presidenta. Es evidente que el problema de la vivienda, del
precio de la vivienda, es uno de los más graves con los que se t iene que
enf rentar la ciudad de Barcelona en est os momentos. Y no le voy a echar
la culpa a usted de eso, solo, no, por que es evidente que en cuar enta
años nadie, ningún gobierno de los q ue han estado en los dif erentes
ámbitos, se ha ocupado de desarrollar el art ículo 47 de la Const itución.
Eso es una evidencia, y revertir esta situación es complicado.
Pero, claro, ustedes se ponen a promet er cosas que no pueden cumplir, y
deber ían saber lo. ¿Para qué ustedes pr ometen la construcción de primer o
8.000, luego 4.000 viviendas, si saben q ue no lo pueden hacer? ¿Y cómo
es posible que ahor a el alquiler sea el m ás caro y haya subido de esta
manera? ¿Qué pasa? ¿Que ustedes par a esta gente no gobiernan, les da
igual que haya una serie de personas que tengan que pagar …, bueno toda
Barcelona, esos precios de alquiler y de compra a los que no pueden
llegar? Algo ha f allado en su polít ica.
Hace unos meses aprobaron ustedes esta obligación de destinar el 30%
de las nuevas prom ociones a vivienda social. Veremos si eso se pone en
marcha. Ustedes lo han vendido a bombo y platillo, pero eso lo queremos
ver. Y tantas cosas así… O sea, ustedes se han colgado medallas que,
sinceramente, no les correspondían.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula ara el conseller Bujons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Com a veí del barr i –i ja em corregireu–, si recordeu quan vam començar
el mandat, jo dir ia que Barcelona en Comú i també la CUP duien al
programa electoral obrir un procés participat iu per veur e què es f eia en la
promoció que ha acabat sent la de Germanetes, un procés que, entre
d’altres, havíem aprovat al primer plenar i: que f aríem processos
participatius vinculants amb el suport de tots els grups polítics que avui
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estem aquí. I realment –s’ha explicat molt bé– va haver-hi un acor d per
darrere que va f er que no es f es aquest procés i que no hi hagués la
promoció de pisos que encara ara no estan tancats, perquè realment les
prior itats en deu anys podien haver canviat.
Sobre el pla d’habit atge, possiblement –és un pla una mica més llarg que
el que ha explicat l’Eduar d– cal agrair que no sigui triomf alista, però cal
denunciar que no sigui suf icientment cr ític. És a dir, hi ha un seguit de
dades..., no entrarem en el que pugui ser compet ència estatal, que és un
f et, però quan es parla dels desnonaments en què s’ha mediat i que s’han
aturat estar ia bé que s’hagués posat l’accent en els desnonaments que
s’estan produint a dia d’avui en un Eixam ple que, a dif erència d’altres
distr ictes de la ciut at, durant el mandat anter ior no es f eien. No dic que
sigui culpa d’aquest Govern, però és una realit at que tenim ara mateix a
l’Eixample.
El cas Entença, 151 ha ser vit per veure les mancances on..., assabentats,
es f eien obres i es f omentaven desnonaments. L’inf orme que es presenta
avui haur ia d’anunciar que encara aquestes coses a dia d’avui estan
passant. Per tant, s’ha de ser més cr ít ic i apuntar quines coses ens estan
passant avui per veure com hi incidim.
Els lloguers han seguit pujant, els plans d’usos han arribat en alguns
casos més tard del que tocar ia quan el pr océs gentrif icador ha anat f ent la
seva f eina. Hi ha alg unes mesur es t ím ides; pot haver-hi el tema del tant eig
i retracte. Sempre hem dit, des de la CUP, que el pla d’habitatge un dels
problemes que t é és creure que a l’Eixam ple serà amb o bra nova, que
resoldrem el tema d’incidir amb of ertes i demandes al districte, però hi ha
algunes eines que en el seu moment s’han de poder treballar –com ara
podem tenir el tanteig i retracte– per a alguns casos concrets...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller...
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
...i planif icar any rer e any.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. Té la paraula ar a el conseller Cuscó, per Esquerra
Republicana.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Des d’Esquerra Republicana agraïm l’inf orme i poder posar negre sobre
blanc les xif res. La música ens agrada, diguem-ne, però és ver itat que
objectivament no estem contents. És evident que podr íem tenir un debat
sobre la Generalitat de Catalunya o sobre l’Est at, etc., però com que
l’inf orme és sobre l’Ajuntament de Barcelona, doncs, par lem del f et que
les xif res que ens presenta l’Ajuntament de Barcelona són millorables.
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En aquest sentit, és el que dèiem: no s’ha pogut acabar cap promoció de
lloguer social. A l’Eixam ple f alten solars, és ver itat. Vull dir, això és una
qüestió que admetem, però també llavors s’ha d’invertir més en t anteig i
retracte; s’ha f et, si no m’equivoco, en 5, 8 milions.
I un tercer punt que també ens agradaria destacar en el poc temps que
tenim és que l’Ajunt ament de Barcelona durant molts anys el que ha f et és
cedir en dret a superf ície, i, per tant, perdre la propietat de molts
immobles, i encara hi ha avui en dia promocions en què es dedica una part
al dret en superf ície. Si ja tenim pocs solars, com per exem ple el cas de
Glòries, en què se’ns presentava un 40% de dret de superf ície, i nosaltres
vam f orçar que f os un 30%, tot i que el nostre objectiu era que el
percentatge de lloguer f os més alt..., doncs, creiem que amb tant poc
espai que hi ha no podem est ar cedint espai en propietat de dret a
superf ície al District e de l’Eixample.
I em reservo el que em queda per al segon torn.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ara té la par aula ara el conseller Rodr íguez, pel
Grup Municipal Dem òcrata.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Gràcies, pr esident a. Crec que el regidor hi deurà estar d’acord, i també el
grup de govern, que d’aquesta qüest ió al llarg d’aquest mandat no n’hem
f et un tema partidista. Hem donat suport a totes i cadascuna de les
iniciatives que s’han present at des del Govern. Segurament des del mat ís i
introduint-hi esmenes, perquè evident ment hi ha coses que no les
compartim, però hem donat suport al p la de l’habitatge, al 30%, al dret de
tanteig i retracte...
I ho hem f et per responsabilitat, perquè entenem que el tema de
l’habitatge s’ha d’af rontar des de consensos amplis, am b una mir ada
metropolitana, també, i a llarg termini. I , per tant, a partir d’aquí, i tenint
en compt e tot això, sí que ens sent im legitimats per f er certes cr ít iques. I
s’ha dit aquí: jo, personalment, i el nostre grup no podem entendr e com
quatre anys després, havent deixat els planejaments urbanístics f ets, els
projectes execut ius aprovats, i 232 milions d’euros a la caixa..., com pot
ser que no s’hagin acabat les pr omocions de Germanetes i Al í Bei. És
bastant increïble, perdonin-me.
I aquí sí que f aig r ef erència al que deia el conseller Riera: un operador
privat qualsevol no t riga tres anys, tenint el projecte execut iu i els diners,
per edif icar dos blocs de pisos com els de Germanetes. Ja sabem que a
Alí Bei hi va haver un problema amb l’empresa, que va dallò, però
escolti... Ha f altat agilitat.
I em sumo a tot el que s’ha dit, perq uè també ho he dit : el preu dels
lloguers està desbocadíssim, els desnonaments no s’aturen.. . Per tant, no
n’hi ha prou –no n’hi ha prou.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Rodr íg uez. Ara té la paraula ar a el conseller
Corbella. Li queda un minut i m ig .
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Gràcies, pr esidenta. No af egiria gran cosa més. Algunes de les cr ít iques
que s’han f et crec que compete ixen més alguns dels grups que estan aquí
i que tenen representació, com heu dit també, a altres administracions; és
cert.
El document creiem que és prou realist a i que f a prou aut ocr ít ica de la
situació, no és triomf alista.
I poc més, per ara.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Per al segon t orn, el conseller Riera ha esgotat
el temps; el conseller Zayas, del PP, t ambé ha esgotat el temps. A la
consellera Jiménez de Parga Maseda li queden trenta segons, si en vol f er
ús.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Bueno, no quiero añadir nada más. Creo que todos mis compañeros ya lo
han dicho. Nosotros también apoyamos el pla d ’habitatge, pero al f inal la
gestión de todo ello no ha sido la esperada.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. El conseller Bujons ha esgotat el temps,
també. Al conseller Cuscó li queden trenta segons. (Veus de fons.) No els
utilit za; molt bé. Doncs, conseller Joan Rodr íguez, que li queden vint
segons. (Veus de fons.) Tampoc. Conseller Cor bella, hi vol af egir alguna
cosa?
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Res, agrair els comentaris. Dir que en quatre anys hem intentat arrencar a l
màxim tota una cosa que no estava arrencada, i que segurament els
següents quatre anys donaran molt més de si.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies.
I passem al proper punt de l’ordre del dia, la part decisòria, amb les
propostes d’acord. La primer a diu: «Inf ormar l’acord de la Comissió de
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Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en
sessió del 12 de desembre del 2018, pel qual es va aprovar inicialment la
modif icació dels límits territorials dels deu distr ictes de la ciutat de
Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a
l’expedient.»
Té la paraula el G overn. (Veus de fons.) No té la paraula el Govern.
Passem a l’altra o ens esper em? (Pausa.) Els sembla que passem a la
següent i després ho tornem a repetir ? (Veus de fons.)
El segon diu: «Inf ormar l’acord de la Comissió de Govern, en sessió
celebrada el dia 24 de desembre del 2018, pel qual es va aprovar
inicialment, de conformitat amb l’art icle 68.1.a de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla especial urbanístic d’establiments de concurrència
pública i altres act ivitats de l’a vinguda del Paral·lel d’iniciat iva municipal,
d’acord amb el contingut de l’inf orme de la Direcció de Ser veis de
Planejament que consta a l’expedient, i a ef ectes de motivació s’incorporà
a aquell acor d.»
Té la paraula el conseller Matas.
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):
Bona nit. Bé, bàsicament..., si ho recordeu, hi va haver el Pla d’usos del
barri de Sant Antoni. Havíem deixat tota la vorera de Paral·lel lliur e de pla
urbaníst ic justament per poder-ho tractar com una única unit at amb l’altra
banda del Paral· lel, perquè enteníem que aquesta era la f ilosof ia. I, per
tant, doncs, ara pr oposem inf ormar f avorablement en aquest districte el
pla del Paral· lel.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Des del PSC f arem una abstenció, perquè això ens ho volem mirar amb
calma i probablement hi presentarem algun tipus d’al·legació. Ens ho
estem mirant amb bons ulls, per ò d’entrada f arem el vot de pr udència.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el conseller Zayas, del Part it
Popular.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
(Per problemes tècnics, aquest a intervenció no ha quedat enr egistrada.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
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Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula la conseller a Jiménez de
Parga.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Nosotros también vamos a abstenernos. Quizá luego se apruebe, per o por
el momento nos abstenemos.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el conseller Bujons, per la CUP.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
(Per problemes tècnics, una part d ’aquesta intervenció no ha quedat
enregistrada.) ...posar recentment a nivell de ciutat. N’hem parlat amb els
companys i companyes de Sants i, transitòriament, el que f arem primer és
f acilit ar-ho i inf ormar f avorablement per seguir -ne par lant properament.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. El conseller Cuscó, per Esquerra Republicana.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Nosaltres t ambé f arem una abstenció. En principi, hem com ençat a mirarnos-el i ens sembla semblant a altres plans d’usos que hem aprovat, molt
semblants i molt pr opers, i, per tant, en general ja avancem que ens
sembla bé, per ò de moment, a l’esper a de poder f er alguna al· legació i
alguns canvis, ens abstenim.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
El conseller Rodr íguez, si us plau.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Bé, nosaltres, una mica en la línia del que ja s’ha dit, per tenir un marge
de mirar-nos-ho i de presentar-hi al· legacions si s’escau, f em una
abstenció.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ar a passo la paraula al conseller Zayas, perquè
em f a la sensació que s’ha conf ós, pensant...
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Ens abstindrem per presentar al· legacions. Jo estava pensant en el tema
de Sant Antoni, que no hi té res a veure. Discu lpeu.

Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Doncs quedaria inf ormada f avor ablement, amb l’abst enció de tots
els grups i el vot a favor del Govern i de la CUP.
Passar íem a la pr imera, que torno a llegir –perquè no hi hagi conf usió,
estem al C.1.1–: «Informar l’acord de la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió del 12 de
desembre del 2018, pel qual acorda apr ovar inicialment la modif icació dels
lím its terr itorials dels deu distr ictes de la ciutat de Barcelona, en els
termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient.»
Té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí, perdoneu pel moment anter ior. Bàsicament, el tema és q ue s’ha f et una
regularit zació de tot s els lím its de tots els districtes de tot a la ciutat. A
nosaltres el que ens af ecta és un lím it que va lligat al passeig de Sant
Joan, que s’ha posat a una banda, i és un lím it menor del passeig.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Gràcies, conseller Magrinyà. Té la paraula el conseller Riera, pel PSC.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Sí. Bé, des del punt de vist a de l’Eixam ple, és un expedient indif erent, o
sigui, és absolutam ent innocu, perquè jo crec que des d’una volunt at
polít ica expressa no s’ha volgut abor dar el tema ser iós de limitació
territorial del distr ict e, que és la plaça de les Glòr ies.
El f et de no abordar la plaça de les G lòr ies obliga a f er que el proper
govern, sigui qui sigui, haurà de f er un expedient exactament igual que
aquest, de manera que estarem f ent dues vegades el mateix.
Per tant, nosaltres ara f arem una abstenció, per ò sí que voldria posar de
manif est això, que és un expedient en què s’ha decidit expressament no
resoldre el tema dels lím its territor ials que realment hi ha a l’Eixample i
s’ha posposat.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula al conseller Zayas, pel Part it
Popular.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Ens abstindrem.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. La conseller a Jiménez de Parga, pel Grup de
Ciutadans.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. Té la paraula el conseller Bujons, per la CUP.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Ens abstenim.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. El conseller Cuscó, per Esquerra Republicana.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
El conseller Rodr íguez, del Grup Municipal Demòcrata.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Bé, nosaltres inf ormarem desf avor ablem ent, primer per un tema de f ormes,
perquè consider em que això és un tem a prou important per haver estat
inf ormat en una consult iva.
En tot cas, el que deia el senyor Riera és la base del nostre raonament .
És a dir, que es modif iquin els límits del distr icte i no es toqui el límit de
l’Eixample amb Sant Mart í, que està def init amb la f orma que tenia el
tortell de Glòries, quan el tortell ja no existeix i quan estem f ent un parc...,
o sigui, que es f aci la modif icació dels límits i no decidim si el f utur parc
de Glòr ies si cau a la banda de l’Eixamp le o cau a la banda de Sant Mart í
o si queda partit entr e tots dos...
Per nosaltres no té cap mena de sentit, aquest expedient , i, per tant,
l’inf ormem desf avor ablement.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller.
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Doncs quedar ia inf ormat f avorablement, amb els vots a f avor de
Ciutadans, ERC i del Govern, el vot en contra del Gr up Municipal
Demòcrata i les abst encions del PSC, el PP i la CUP.
Passar íem a la pròxima, que diu: «I nf ormar l’acor d que la Comissió
d’Ecologia, Ur banisme i Mobilitat, en sessió celebrada el dia 16 de gener
del 2019, pel qual s’adopt a el següent acord: aprovar inicialment, de
conf ormitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la
Modif icació del Pla General Metropolità per a la incorpor ació al sistema
d’habitatges dotacionals dels sòls situat s als emplaçaments carrer Ciut at
3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724- 726, i Nàpols
132-134, Avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidr e 1-5, carrer
Alzina 6-8, Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31 -35 i Passeig
de la Vall d’Hebr on 138-160; d’iniciat iva municipal.»
Té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí. I contestant una mica al tema d’abans, perquè tenia un temps que no
he utilit zat, m’agradaria dir..., home, que ens cr itiquin pel que f em, a veure
si està bé o malament, però no pel que no f em, però bé... (Veus de fons.)
No, perquè si no també podr íem crit icar a tothom. Vull dir, jo el que penso
és que en principi hem de valor ar el que es presenta.
I en aquest cas torna a ser el mateix: s’han f et per a tota la ciutat aquelles
accions d’habitatge en què hi ha una iniciat iva de l’Ajuntament. En el
nostre cas són dues, el solar de Talia i el solar del Bingo Billares. Són els
dos que ens af ecten i, doncs, els qualif iquem com a dotació d’habitatge.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Té la paraula el conseller Rier a.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Moltes gràcies, pr esidenta. Est em davant d’un altre..., l’expedient anter ior
era un bon exemple de mala gestió municipal, però aquest encara ho és
més.
Nosaltres també f arem una abstenció esperant poder negociar i que això
es rectif iqui. Ja en vam parlar a la Comissió de Ser veis T ècnics, sobr e
aquest expedient. O sigui, aquest expedient preveu 9. 000 metres de sòl
d’habitatge dotacional a Bingo Billar es, d’acord?, a Gran Via - Nàpols.
Però és que resulta que hi ha un conveni f irmat amb el Departament de
Salut que allà hi pr eveu un CAP, de la mateixa manera que hi ha l’acord
polít ic que a Paral· lel, 100, a la plant a baixa hi va un equipament cultural.
I, en canvi, et m ir es aquest planejam ent i tot, tot, tot és habitatge
dotacional.
Clar, llavors, on són els equipaments? En parlàvem amb la cap de Ser veis
Tècnics. Jo li vaig dir: «És que els planejaments poden reg ular usos.» I,
en canvi, ar a est arem aprovant una cosa en què tot s els metres
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quadrats..., pum, habitatge. I haurem de tornar a f er, al proper mandat, un
altre planejament, un pla especial, per al CAP, si és que algun dia s’arriba
a f er. Jo espero que sí, que algun dia s’arribi a f er.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller...
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Perdó, acabo, eh? Haurem acabat tramitant tres planejaments sobr e el
mateix sobre el mateix solar del Bingo Billares –tres planejam ents. Per mi,
home, es podia f er millor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Doncs el conseller Óscar Zayas, pel Partit Popular.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Sí, nosaltres també ens abstindrem. No f arem..., però, per les mateixes
raons que ha comentat el company del PSC, no entenem el t ema del Bingo
Billares, perquè sabem que hi havia aquest acord per f er -hi un CAP i ar a
no entenem aquest canvi. I tenim dubtes que aquesta sigui la f igura
jur ídica per f er aquest canvi.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula la conseller a Jiménez de
Parga.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Sí. En la Comisión de Ecolog ía y Urbanismo del Ayuntamient o ya
Ciudadanos se abst uvo por esta ser ie de…, que han hecho una mezcla de
solares destinados a dif erentes cosas, ahora todos para lo mismo. Bueno,
cuando aclaren t odo este tema y se sepa lo que se va a hacer, pues,
supongo que nuestro regidor votará lo que consider e conveniente.
Nos abstenemos.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el conseller Bujons, per la CUP.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Sí, pel que f a l’Eixample, el mat eix, eh? Entenem que aquí no es vota,
sinó que s’inf orma f avorablement o desf avor ablement . Es barregen
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situacions dif erents, algunes de les quals no les coneixem, al barr i. Per
tant, transitòr iament ens abst enim, i en seguirem par lant.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el conseller Cuscó, per Esquerra
Republicana.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Gràcies. Nosaltres, en coher ència amb el que hem comentat abans
respecte a l’inf orme d’habitatge, votarem a f avor. Entenem que aquest
habitatge no ha de ser incompatible am b els equipaments que hi hagi a
sota. I en tot cas, doncs, esper em que tiri endavant.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el conseller Rodr íg uez, pel Grup
Municipal Demòcrata.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem f avorablement, per què entenem
que el que estem aprovant és que a Bingo Billar es s’hi pugui f er també
habitatge, i això no implica que no s’hi hagi de f er un CAP a sota o on
sigui. En tot cas, per coherència també –com deia el company d’Esquerra–
inf ormem f avorablement que es pugui f er habitatge, si s’escau, a la
cantonada de Gran Via - Nàpols.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé, moltes gràcies. Conseller Magrinyà, té la par aula.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Estic totalment en la línia del que diu el company del PDeCAT, és a dir, és
aquesta, la línia. Perquè ens entenguem , en el cas del Bingo Billares e l
que s’ha f et és: es preveu planta baixa més altell per al CAP, i la
superf ície que queda pel damunt, que són cinc plantes ..., seria f er
obligatòriament la requalif icació dins de l’equipament de dotació
d’habitatge perquè s’hi pugui f er habitat ge dotacional. Era una necessitat,
i això no treu que s’hi pugui f er el CAP.
I el mateix passa pel Talia, exactament: es podrà f er un equipament
cultural amb planta baixa i altell, i en les plantes super iors, habitatge.
Però era necessar i i imprescindible f er aquest procediment per ara poder
f er habitatge. Aquesta és la raó.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
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Moltes gràcies, conseller Magrinyà.
Doncs aquesta proposta d’acord també quedaria inf ormada f avorablement ,
amb els vots a f avor d’Esquerra Republicana, el Grup Municipal
Demòcrata i Barcelona en Comú, i les abstencions del PSC, el Part it
Popular, Ciut adans i la CUP.
Passar íem a la pròxima, que diu: «I nformar les següents propost es per
elevar-les a la Ponència de Nomenclàtor : la Proposta de denominació de
la plaça de Sant Antoni de Borrell am b Tamarit amb el nom de Conxa
Pérez i la Proposta de denominació de la placeta de Villarroel amb
Rosselló amb el nom de Concepció Aleixandre Ballester. »
Té la paraula la consellera Méndez.
Sra. Maria Carme M éndez Bota (GMBC- E):
Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres proposem el nom de Conxa Pérez
perquè, a part de ser una proposta arribada de les dif erents entitats de
Sant Antoni, volem lloar la vida d’una persona que est à ínt imament
entrellaçada amb la històr ia de la ciutat del segle XX. Una vinculació que
no només neix de ser nascuda en un dels seus barris, sinó d’haver
participat en la vida cultural i polít ica de Sant Antoni.
Però el motiu principal de la proposta és que va ser una persona que en
tota la seva vida va ser una lluitador a. Va tenir una parada en el Mercat de
Sant Antoni durant cinquant a anys, que va ser un punt de trobada de
companys de lluites, de persones que perseguien el somni d’un món més
igualitar i, més just i més solidari.
I també volem proposar a la placeta de Villarroel amb Rosselló el nom de
Concepció Aleixandre Ballester, perquè pensem que un indret com
l’Hospit al Clínic, que està a tocar d’aquesta placeta..., volem que porti el
nom d’una metgessa, la Concepció Aleixandre, una ginecòloga que a
principis del segle X X va estar vinculada a la divulgació i la pedagogia en
tota la seva activitat com a metge. Va ser una activista f eminista,
def ensora dels drets de les dones, i va f ormar part de dif erents
organit zacions f emenines per treballar pel benestar de tot es les dones i
per posar en valor la medicina i la seva vinculació amb les dones.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Doncs moltes gràcies, consellera Méndez. Conseller Rier a.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Favorable.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Vot f avorable. Conseller Zayas.
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Sí. Nosaltres ens abstindrem.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula la conseller a Jiménez de
Parga.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Nos abstendr emos.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Conseller Bujons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Favorablement.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. Conseller Rodr íguez.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Favorablement.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Vol af egir alguna cosa, consellera Méndez?
Sra. Maria Carme M éndez Bota (GMBC- E):
(Per problemes tècnics, aquest a intervenció no ha quedat enr egistrada.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Doncs també queda inf ormada f avorablement, amb els vots a
f avor dels grups municipals Barcelona en Comú, Grup Municipal
Demòcrata, Esquerr a Republicana, CUP i PSC, except e les abstencions de
Ciutadans i del Partit Popular.
I passar íem a la propera proposta d’acord: «Aprovar la pr opost a
d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2019 per al Districte de
l’Eixample i elevar- les com a tals als òr gans centrals competents per a la
seva apr ovació.»
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Té la paraula el regidor del districte.
Sr. Gerardo Pisarell o Prados (GMBC-E) :
La primera propost a de medalla d’honor és a la Gisela Boronat, de
l’Associació de Veïns del Fort Pienc, que ens acompanya avui aquí, per la
seva trajectòr ia en el moviment veïnal, per la def ensa dels dr ets de veïns i
veïnes del barri, per la seva lluita veïnal i f omentant la creació d’entitats
per donar caràcter i personalitat al barr i.
Fonamentalment, per la tasca desenvolupada des de l’Associació de Veïns
i Veïnes del Fort Pienc des de l’any 1994, l’impuls de l’ar xiu hist òric del
Fort Pienc, que va ser pioner al dist ricte i una peça clau per a la
recuperació de la m emòria veïnal. També per la seva participació en la
creació de l’Associació de Comerciants, l’Eix Fort Pienc, per def ensar el
comerç de barr i i de proxim itat.
També li agraïm –i per això f em aquesta proposta – la seva lluita per
guanyar nous espais per als veïns i les veïnes, per la creació de sinergies
cohesionadores. Concretament l’any 1998 va pot enciar la creació de la
Festa Major del Fort Pienc –la pr imera f esta major. També va liderar la
creació del grup de consum Pixapins, per reivindicar el món cooperat iu
veïnal. I el 2002 va impulsar un espai d’entitats –el pr imer de l’Eixample–
per potenciar i consolidar noves entitats.
Al cap i a la f i, aquesta proposta és per la seva f eina anònima, però
constant, que al llarg de més de trenta anys ha est at diversa i s’ha
caracter it zat per la vitalit at i la def ensa a ultrança dels valor s comunitaris
del barri.
I la segona propost a és per a l’Esplai Totikap, de Sant Antoni –apr of item
la presència dels joves aquí, també–, per la seva tasca imprescindible en
l’educació en valors dels nostres inf ants i joves en el temps de lleur e que
desenvolupen des del 1988, ara f a trenta anys.
Això va començar quan un grup de j oves de Sant Antoni, de f orma
voluntàr ia, va decidir organit zar-se per crear al barri un espai on tothom hi
cabés –d’aquí el seu nom. El Totikap i l’educació del lleure del nostre país
són una eina de transf ormació social, una escola de democràcia,
d’assembleisme, un projecte col· lect iu d’autoorganit zació, un espai que
f orma ciutadans i ciutadanes en el pensament cr ític, en el valor de la
igualtat i de la lliber tat, i que f a bona aquella vella consigna de l’Anselm
Clavé, del segle XIX: «Instruïu- vos i sereu lliures; associeu- vos i sereu
f orts; estimeu-vos i sereu f eliços.»
Tot això és el que volem reconèixer pr oposant- vos a la medalla d’or de la
ciutat: el vostre comprom ís amb la coeducació dels inf ants i j oves i amb el
barri de Sant Ant oni, que tant heu contribuït a dinamit zar i omplir de vida,
per trenta anys més de compartir els campaments. Us volem agrair, en
nom de la ciutat de Barcelona, tota la f eina que f eu. Per molts anys.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
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Això es va parlar, evidentment, i es va proposar a la Junta de Portaveus i
va t enir el suport de tots els grups exceptuant la CUP – i ho explicaran–,
però ara deixeu-me..., jo, com a presidenta, prenc la par aula –que no
parlo mai, no dic mai re.
Bé, doncs, Gisela, enhorabona. La Gisela és una vella amiga meva,
personal, de f a molts anys. Ella, treballant al Fort Pienc, i jo, a l’Esquerra
de l’Eixample. I, sincerament, penso que ets de les persones que t’ho
mereixes de ver itat. Jo ja sé que quan parlis diràs que això és un treball
col· lect iu, perquè tu ets com ets, Gisela, però tu saps que al capdavant de
l’Associació de Veïns del barri de For t Pienc i al capdavant del barri,
perquè has estat en totes les mogudes del barr i, has treballat durant molts
i molts anys de la t eva vida... Per tant, jo crec que t’ho m ereixes, i te’n
dono l’enhorabona.
I el mateix he de dir a l’Esplai Tot ikap, un esplai molt pioner al barri de
Sant Antoni. Heu f et molt bona f eina. Heu f et aquesta f eina t an important,
que és educar els nens a través del lleure, per la llibertat i per f er-los una
mica més f eliços cada dia. Per tant, també us ho mereixeu molt i també,
com a president a del districte, us en vull donar l’enhorabona.
Gràcies a l’Esplai T otikap i gràcies a la Gisela Bor onat i a l’associació de
veïns per la f eina que heu f et durant tants anys al Distr icte de l’Eixample i
al barr i de Fort Pienc. Molt es gràcies.
I ara sí que cediré un moment la paraula al conseller . I després cediré la
paraula també a la guardonada i als guar donats, perquè ens diguin alguna
cosa.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Felicitar la Gisela i l’Esplai Totikap. Del Totikap, sent del bar ri, n’ha sort it
una f ornada d’act ivistes, algun dels quals ha acabat sent militant de la
CUP a altres llocs del país ara mateix.
Dit això, sí que vull traslladar que, tot i aquest reconeixement, des de la
CUP se sol ser bast ant escèptic amb el concepte de medalles. I tot i que
em toca dir- vos que. .., ple reconeixement, a la vegada em toca dir, doncs,
que ens abstindrem, perquè com a CUP considerem que aquest model és
una mica obsolet.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Moltes gràcies, conseller. Ara té la par aula la Gisela Boronat.
Sra. Gisela Bor onat ( Associ ació de Veï ns del Fort Pienc):
Bé. Us vull donar les gràcies per aquest premi. La ver itat és que no m’ho
esperava, de cap de les maneres.
Dir- vos que en realitat és un premi compartit. O sigui, jo f ormo part de
l’associació de veïns, i l’associació de veïns som gent que ens reunim per
millorar la vida del nostre barr i. Llavors, totes les coses que he f et, que sí
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que les he f et – vol dir que soc molt vella, ja–, si no hi hagués hagut tota la
gent que ha estat treballant braç a braç al meu costat..., tot això no ho
haur íem aconseguit.
Jo penso que aquest és un reconeixement a l’associació de veïns i a t ots
els membres que en f ormen part. En tots aquests anys..., hi ha companys i
companyes que ja no són amb nosaltres, d’altres que sí, i és un
reconeixem ent per a tots.
Ara, això sí, dir- vos que no nos rendimos, que els que continueu la
pròxima legislatura ens tindreu f ent barrila, perquè per desgràcia encar a
f alten per f er moltes, moltes, moltes coses. I jo crec que a l’ar xiu no hi
treballem prou, per què el solar aquest que dieu, el Bingo Billares, en
realitat és de la f àbrica Eucor, que és on es va f abricar el primer cot xe
100% espanyol.
Llavors, doncs, bé, moltes gràcies. I amenaço directament (l’oradora riu):
continuarem endavant.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
Sr. Martí Saldes (Esplai Totikap):
Hola. Quina vergonya em f a, eh?, això... (Rialles.) No ho sé, des del
Totikap, agrair molt aquest reconeixement; no ens esperàvem pas res. Ho
vam saber per W hatsApp, va ser una il·lusió... «Oh, una m edalla, quina
il· lusió! » De debò, ens f a molta il· lusió.
I res, donar- vos-en les gràcies, que aq uests trenta anys han sigut molt
macos i seguirem petant-ho. Molta il·lusió des de les monitor es que porten
aquests anys f ent-ho i dels que ho f em actualment. Acabo ja, que estic
molt ner viós. (Rialles.)
Moltes gràcies, ho agraïm molt íssim.
(Aplaudiments.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Enhorabona als guardonats i a la guar donada. I endavant, a
continuar treballant per l’esplai i pel barr i.
Ara ja passar íem a la part de pr oposicions declaratives. En aquest plenari
ens hem trobat que hi ha tres proposicions i una pregunt a que par len
sobre el mateix tem a, que és la pr oblemàtica de l’Escola Entença. I, per
tant, el que f arem és f er un debat conjunt; primer cadascun dels grups f arà
l’exposició –començant pel Grup Municipal Dem òcrata, després Esquerra
Republicana i despr és la CUP– i després el PSC f arà la pregunta. Després
hi haurà una intervenció per part de l’AFI de l’Escola Entença i
seguidament passar em, com sempre, a donar la paraula als grups, perquè
f acin l’explicació de vot.
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Per tant, passem la paraula al conseller Joan Rodr íguez, del Grup
Municipal Demòcrata.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Bé, jo seré molt breu, perquè, com ha dit la presidenta, hi ha tres
iniciatives sobre aq uesta qüest ió, i, a més, segur que molts de vostès ja
saben de què tracta la problemàtica.
És una proposició que presentem per demanar al Govern que abans que
acabi el mandat quedi clara i def initiva quina serà la ubicació que ocuparà
l’Escola Entença, que va néixer el curs 2016-2017 i que segueix a l’espera
de tenir una ubicació def initiva. Ha passat per dif erents est adi s. Se’ls va
intent ar portar a l’edif ici de Londres - Villarroel, que era clar ament
inadequat per acollir un centre com el de l’Escola Entença, i, per tant,
doncs, el que venim a demanar aquí és el que demanen les f amílies de
l’AFI de l’Escola Ent ença: que es clar if iqui quina serà la ubicació def init iva
del centre.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. Ara té la paraula, per Esquerra Republicana, el conseller
Cuscó.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Gràcies, pr esident a. No voldr ia r epet ir el que ja ha dit el conseller
Rodr íguez, però la històr ia de l’Escola Entença és llarga. Des del seu inici
ja va ser problemàtica, perquè és una escola que es deia Entença perquè
havia d’anar a la Model; no va acabar anant a la Model, va anar a l’Escola
Industrial.
Allà també vam tenir polèm ica. Recordo la regidor a Ballar ín dient que la
Diputació havia de cedir un espai i no ho volia f er. Bé, tot i així, va iniciar
el curs, diguéssim. Despr és es va comentar que, com a ubicació def initiva,
anir ia a l’edif ici de Londres - Villarroel, però es va considerar que no
complia els m ínims requerits.
Despr és es va t ornar a parlar de l’Escola Industr ial com a espai def initiu.
Va sortir entrem ig tota la problemàt ica vinculada a la subestació elèctr ica,
que suposava un perill tant provisionalment com def init ivam ent. Per tant,
aquesta ha estat una problemàt ica que s’ha anat af egint a la problemàt ica
de la ubicació def init iva.
És per això que ara utilit zem aquesta proposició, per sabem exactament
com acabarà. D’una banda, ens ha arr ibat que es preveu el solar del Clínic
com una possible ubicació def init iva, però no sabem com estan les
converses amb el Clínic. Sabem que n’hi han hagut, però no sabem com
han avançat ni quins terminis hi ha. I es torna a par lar un altre cop de la
Model, t ambé, però t ampoc sense saber com anirà, o sigui, si és una opció
def init iva, si hi ha espai –que en principi s’havia dit que no. En qualsevol
cas, el més calent és a l’aigüer a, i per això encar a té tot el sentit del món,
f er aquesta proposició.
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També esmentar que avui ens hem assabentat que hi ha hagut un acord
per al trasllat provisional dels mòduls que hi ha a l’Escola Industrial i que
això és una bona not ícia, que celebrem. Però la proposició d’Esquerra
Republicana és sobre la ubicació def initiva, i proposem que es f aci una
iniciativa per concr etar la ubicació def initiva o perquè s’avanci en la
ubicació def initiva, si pot ser, abans d’acabar el mandat.
De moment, ho deixar íem aquí. Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Cuscó. Aquí ja hi havia una paraula demanada,
però com que tam bé hi ha una paraula demanada per l’AFI en la
proposició de la CUP, si els sembla bé, parla la CUP i després inter venen
vostès. D’acord? (Veus de fons.)
Conseller Bujons, té la par aula.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Bé, tercer a inter venció sobre el tema. S’ha exposat el cas. Dir que
aquesta és una pr oposta que planteja la CUP a instància de la mateixa
gent de l’AFI Entença, com hem provat de f er durant aquests anys.
Avui la pr oposta que f èiem ha quedat, per sort, en bona part caducada;
per tant, molt íssimes f elicit ats a la gent de l’AFI Entença pel que ha f et. I
f elicit ats també, per la part que els toca, a l’Ajunt ament, per aquest esprint
f inal de tres dies.
L’Eduar d f eia un símil que he anat f ent sovint, no?, que és l’AFI Entença
de l’Escola Viladomat. Exemplif ica una m ica el debat que hem t ingut
primer amb l’inf orme regidor ia, que és com una qüest ió positiva, que és
que durant aquest mandat hi hagi una ampliació i una aposta per la
posada en mar xa d’of erta pública en dif erents àmbits –en aquest cas,
d’escola–: passa que, per f er les coses a vegades no tan bé com tocar ia,
una pr imera escola acaba trobant-se víctima d’un seguit de problemes i de
qüestions curtterministes que f an que una Xirinacs –que està molt bé que
hi sigui– es consolidi com a nova proposta, i una AFI com l’Entença, que
neix en uns barracons que estan molt bé, f rancament, i que estan prou ben
previstos, acabi trobant-se en una crisi de creixement, de com es gestiona
tot això, i que calgui –i aquesta és la gràcia, més enllà del paper que
puguin f er les f ormacions polítiques–..., que f aci que la gent s’organit zi i
que f orci també un esprint f inal els darr ers mesos perquè no tanquem un
mandat sense algun tipus d’acord.
Bé, al proper mandat no sé qui hi serà; j o no hi seré, el Govern no sé quin
serà, els com issionats no sabem quins seran... Per tant, ara és acabar...,
que aquests dies es concret i, però sembla que tota la música que ha anat
sonant aquest a darr era setmana és posit iva.
Música que passa per una ocupació de l’Ajuntament per f orçar les
inst itucions a reaccionar. Sembla que la ubicació provisional nova, que ha
aparegut a Buenos Aires, és bona. Sí que ens f eien saber –i suposo que
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sortirà ara– que aquesta nova ubicació no alteri la qualitat aconseguida
f ins ara i que no minvi el projecte educatiu vigent actualment, i que, per
una altra banda, es pugui t ambé concr etar aquesta ubicació del solar del
Clínic i, bé, f er un impuls per aconseguir que, per molt que el Cl ínic
estigui esperant un canvi de local per entrar a la Diputació, doncs..., les
inst itucions han de ser capaces de trobar mecanismes perquè solars que a
dia d’avui no hi són donin solució a... És tancant el cas de l’Escola
Entença, que podem anar plantejant noves necessitat s educat ives
d’escoles o inst itut s. És important plantejar temes, tancar-los, i anar
abordant els següent s.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Bujons. Conseller Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Moltes gràcies, pr esidenta. Comentar que nosaltres, en junta de
portaveus, vam ret irar la pregunta precisament per sumar -nos a f er un
únic debat i f acilitar el diàleg, per així no parlar en dos moments dif erents
del mateix.
Jo crec que per abordar la qüestió de l’Escola Entença el prim er que
caldria f er és demanar disculpes, demanar disculpes en nom de
l’Ajuntament de Bar celona, perquè aquí hem f et patir moltes f amílies per
un problema..., no vull que es f rivolit zi, però per un problema que potser
no era tan dif ícil. I hem allargat la inquietud i l’ansiet at a un seguit de
f amílies per una qüestió que..., ostres, jo me’n f aig creus. Perquè l’altre
dia ens vam reunir i en una hora, amb el plànol sobr e la t aula, això, això i
això; tres opcions, no més, o sigui... I s’ha allargat, i s’ha allargat, i s’ha
allargat...
I jo ho recor do, eh?, i en soc part ícip perquè això és de les coses que va
començar a discutir -se mentre nosaltres érem al Govern. I quan es va
començar a treballar el tema de la part super ior de l’estació
transf ormadora nosaltres no ho vam veur e clar des del pr imer moment : des
del pr imer moment nosaltres vam apost ar per la Model i per Germanetes.
Però bé, ara, avui, ens porten una alternativa, i, de f et, tenim moltes
ganes d’escoltar això dels Jardins de Marcos Redondo.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Rier a. Ara sí, té la paraula l’AFI de l’Escola
Entença. Tenen quatre minuts, perquè han demanat dos torns de paraula;
per tant, els sumaré els dos minuts pr imers i els dos m inuts segons, en
total quatre m inuts. Però si en necessit en més, ser é gener osa en aquest
aspecte.
Sra. Constanza Saavedra ( AFI Escola Entença):
D’acord; moltes gràcies, presidenta. Soc la Constanza, de l’Associació de
Fam ílies de l’Escola Entença. Agrair- vos l’espai de paraula, i, pr imer de
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tot, volia f er un reconeixement públic a la nostra comunitat, t ant des de la
part de les f amílies com des de la part de l’equip dir ectiu.
Portem tres anys complicats. És un pr ojecte que va néixer amb molta
il· lusió, amb convenciment per part del Gover n municipal i nostre, com a
f amílies de l’escola pública, i aquestes últimes setmanes han estat encara
més cr ít iques, tant per a la comunitat... Recor dava el conseller de la CUP
que ens vam tancar a l’Ajuntament amb el convenciment que era l’única
manera de resoldr e el problema, tot i que vull deixar constància que
portàvem tres anys en converses i en una taula de diàleg oberta amb
l’Ajuntament de Barcelona. Va ser una decisió complexa per a la
comunitat, però la vam prendre perquè necessitàvem que el tema es
resolgués d’una manera def init iva.
Volia donar les gràcies també a l’Ajuntament, perquè ha est at a l’altura.
Sabíem que no és senzill, que l’Eixample té una situació complicada quant
a espais, i tenim el convenciment que la vostra aposta per la pública és
f erma. I la veritat és que la darrer a set mana han f et l’esf orç i avui hem
rebut una proposta que encara no hem comentat amb l ’assemblea de les
f amílies, però que mirem amb bons ulls, perquè compleix els requisits
bàsics que havíem demanat com a comunitat.
En pr imer lloc, no separar inf antil i pr imària, que era un tema bàsic per a
una escola pública –cap escola a Barcelona té separades inf antil i
primària, i menys encar a pel projecte educatiu. Demanàvem també
capacitat de creixement, que no f os una solució que ens per metés trobar nos a dos anys vista una altra vegada amb el pr oblema d’on anir íem,
tenint en compte que la ubicació def initiva de l’Escola Entença encar a no
està tancada. I, f inalment, demanàvem un espai que f os adient al projecte
educat iu, perquè no sé si sabeu que l’Escola Entença t é un project e
educat iu innovador, que dins de la pública la ver itat és que ha estat una
ver itable apost a de l’Ajuntament.
Avui ens han f et l’of erta, des del Govern municipal, dels Jardins de Marcos
Redondo, i, ja dic, d’entrada l’hem vist amb bons ulls, i la setmana vinent
l’acabarem d’aprovar en assemblea.
I ara bàsicament el que volíem demanar als grups, una vegada passats
aquests dies bastant crít ics, és comprom ís transversal i f erm en relació
amb la ubicació def init iva de l’escola. Com deia el conseller, hi ha d’haver
una aposta de planif icació, no només de creació. El que necessitem és
que ara, des de la tranquil·litat de tenir una ubicació provisional que ens
permet, diguéssim, respirar i no est ar sota pressions que no poden
resoldre el projecte educat iu..., int ent ar per tots els f ronts tancar la
ubicació def initiva de l’escola.
Res més. Per la meva part i per part de la comunitat, moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
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Ho ha clavat, eh? Q uatre minuts. Moltes gràcies a vost è, i moltes gràcies
per la f eina que han estat f ent durant aquests tres anys des de l’AFI de
l’Escola Entença. Transmetin-ho també, des de la presidència del districte,
a totes les seves companyes.
Molt bé. Doncs ara passar íem als grups municipals. Com ho volen f er? Les
volen votar totes tres juntes o les votem individualment, cada una?
(Pausa.) Com ho f em? (Veus de fons.) Bé, jo li donar é la paraula. (Veus
de fons.) Doncs té la paraula el Part it Popular.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Nosaltres evidentment no podem f er res més que donar suport a aquestes
propostes que es van presentar. Hem de recordar que el tema de l’Escola
Entença nosaltres el vam portar el desembre del 2016, i vam demanar
solucions i vam demanar un calendari, i això es va aprovar, en aquest
plenar i, i ningú va f er cas d’això. I ho vam tornar a portar el 4 de juliol del
2017, i va passar el mateix.
I el que esperem és que això ser veixi perquè aquesta ubicació provisional
ser veixi perquè no t orni a passar una cosa com aquestes. I és que jo ar a
veig un to molt conciliador, però estic esperant que algú m’expliqui les
raons per les quals es va canviar de criteri i no s’ha perm ès a l’Escola
Entença anar a la Model. Perquè no he sentit a ningú del Govern, ni a
casa gran ni aquí, j ustif icar això. Es va decidir que canviàvem això i que
posàvem altres escoles a la Model i que l’Escola Entença no hi anava,
però jo no he estat capaç de trobar les raons que just if iquessin aquest
canvi, que, com s’ha dit abans, ha produït angoixa, perquè és lògic, amb
els nens..., un sistema educatiu que no sabíem cap a on anava o cap a on
podia conduir. I aquesta situació ha est at mantinguda deliberadament...,
bé, no vull f er ser vir aquesta paraula..., pel Govern, perquè s’havia par lat
molt d’aquesta qüest ió.
Llavors, m’agradaria saber les causes d’aquesta situació, i si pot realment
tornar a la Model, que seria el més desitjable de tot.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Zayas. Ara té la paraula, pel Grup de Ciutadans,
el conseller Pedro Juan Sánchez.
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
Gràcies, senyora pr esidenta. El nostre vot serà f avorable, però jo li volia
f er esment, a la representant, que el meu prec, que l’he passat aquí per
poder- lo comentar... , arran de l’audiència pública que hi va haver, la
vostra representant em va comentar... L’audiència pública és de f a dues
setmanes. M’alegro que hi hagi hagut aquest acord, per ò el meu comentar i
va en el següent sentit.
La ubicació provisional t inc entès que serà Clínic. (Veus de fons.) No?
(Veus de fons.) D’acord. Aleshores, tot el tema d’ones de la subestació
elèctrica, avui per avui est à resolt? Ho pregunto.
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Segona cosa: l’inf orme de l’Agència de Salut Pública m ’han comentat avui
que us l’han f et arribar. Jo invito, per no haver d’estar aquí, en un moment
donat... La nostra missió i la missió del Gover n és vet llar per la seguretat;
no té sent it que ens trobem amb un problema d’ones de la subestació. I
això sí que caldr ia ara, per un tema que el senyor Pisar ello deu entendre,
com a jurista, que es diu culpa in vigilando..., estem obligat s a preveur e i
posar tots els m itjans perquè no hi hagi cap problema amb el tema de les
ones elèctriques. Llavor s, valdria la pena tenir un altre inf orme de contrast
per poder tenir aquesta seguretat, tenint en compte que hi ha menors.
Aquest seria el meu desig i la meva proposta. Molt es gràcies, senyor a
presidenta.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies a vostè. Ara té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Bé, aquí hi ha tres propost es... No sé el temps que acabaré tenint per
contestar, per ò s í que volia dir diverses coses. Una, que és molt
important, és que tenim un baby boom, és a dir, els nens que ara estan
entrant a pr imària..., és el màxim nombre, i això va f er que en el cam í
haguéssim de doblar la proposta. Per això van aparèixer dues escoles.
Què ens va passar ? Que a l’Escola Xirinacs, que va arr ibar despr és, li
buscàvem un local i li vam trobar la Model, i llavors ens era dif ícil...,
teníem clar que hi hauria una escola a la Model i una altra a un altre lloc
que havíem de buscar. I aquesta és la raó, i gràcies també a l’esf orç
d’haver recuper at la Model. Per tant, és un tema transver sal. Tenim
problemes de locals al distr icte, i crec que podr íem ajudar en aquesta
transversalitat davant la complexitat.
Quan vam arribar a la localit zació de l’Escola Industrial, hi havia també el
problema de les ones. Aquí hem t ingut la gran sort que t enim un gran
equip de l’escola i una gran associació de pares i mares, que em sembla
que és important, perquè hem apujat el nivell.
Ara nosaltres, durant aquests mesos..., nosaltres sempre hem treballat per
la def init iva; la def initiva és davant Hospital Clínic, Provença - Casanovas.
I ara sí que us demanaria a tots pleg ats que aquesta complexitat... Ja
sabem que traslladar..., està clar, des de tots els grups polítics f ins a la
Generalitat, que l’hospital s’ha d’ampliar cap a l’Escola Industrial –per a
això hi ha un acor d–; el que passa és que per arribar a aquest acord..., és
complex. Nosaltres volíem separ ar la decisió. També hi ha un principi
d’acord que l’escola ha d’anar al Clínic. Tots els partits polítics hi estan
d’acord. Ara sí que us demanar ia a tots plegats que des d’aquí poguéssim
treballar perquè al més aviat possible puguem arribar a aq uest acord del
Clínic.
I últ ima cosa, i em sembla que contestant a les necessitats d’aquí:
nosaltres ara hem trobat una solució pr ovisional, per ò per a nou cursos,
com deien ells...

Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Magrinyà...
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
...ens dona tranquil· litat per donar resposta. Crec que entre tots...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Magrinyà...
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
...podrem donar resposta a les necessitat s de la gent.

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Ara, seguint el torn de paraula, al conseller
Rodr íguez li queden quatre minuts i mig, perquè la primera intervenció ha
estat molt curteta.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
Molt bé; gràcies, presidenta. Bé, jo voldr ia dir-los als representants que si
vosaltres esteu contents, nosaltres estem contents, i, per tant, tots
contents. Ara bé, j o sí que vull posar en relleu que el que se’ns ha
presentat avui no és el que demanàvem, que era una ubicació def initiva;
és una nova ubicació provisional.
Que és millor que la tinguem ara? És el que us deia: si vosaltres esteu
contents, nosaltres també. Però segueix sent una ubicació que no és
def init iva, i a partir d’aquí... Com deia el conseller Bujons, jo al pr oper
mandat no ser é aquí, segurament, però de veritat que us desitjo tota la
sort del món amb el Govern que hi hagi, i especialment si és l’actual,
perquè no es prodiga en el compliment dels acords.
En tot cas, crec que sí que pertoca f er la cr ítica. (Veus de fons.) Perdonin,
nosaltres ho hem dit moltes vegades i ho hem viscut en les nostres carns
quan estàvem al Gover n: ens vam trobar set escoles en aquesta ciutat en
barracons. I els barracons... –jo m ateix m’esmeno: no m ’agrada dir-ne
«barracons», i ar a se m’ha escapat –, els mòduls pr ef abricats no són un
problema avui en dia. No ho són, perquè són de molta qualitat. I, per tant,
crec que tots, com a societ at, ens ho hem de dir: no són un problema.
Per tant, on és el pr oblema? És amb les ubicacions. I anar obrint escoles
així, a la babalà, q uan no hi ha una ubicació def init iva, genera aquest
patiment. Per tant, jo sí que crec que..., estic d’acord amb el que deia el
conseller Riera: s’im posa demanar perdó a la gent. Perquè, escolt i, si a m i
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em diuen: «L’Escola Entença anirà en aquesta ubicació, per ò ara no t enim
el recurs, etc., i la començarem a f er funcionar en mòduls, però anirà en
aquesta ubicació», doncs, és un altre tema dif erent; la gent està més
tranquil· la i el projecte educat iu té un f utur molt més clar.
Per tant, jo –que vostès sovint ens acusen d’estar en contra de la pública–
considero que l’escola pública és de molta qualitat, consider o que aquest
país i aquesta ciut at tenen una tradició pedagògica envej able a escala
mundial. Vam tenir grans moments, com el moment de la República, el
moment de la recuperació de la democràcia des del punt d e vista
pedagògic. Estem en un altre moment històr ic, que és el de la implicació
de les f amílies en la def inició dels project es educatius.
Els mòduls pref abricats, evidentment, j a no són un problema. Per tant,
escoltin..., només permetin-me, eh?... Ja sé que és complicat , però només
havien de f er una cosa, que era trobar un lloc. I, per t ant, s í que crec que
s’imposa aquesta petició de disculpes a les f amílies.
I, a part ir d’aquí, conseller Magrinyà, vostè ha dit que tots els grups estem
d’acord que la ubic ació sigui la del Clínic. Deixi’m que li ho digui: no ens
ho ha pr eguntat. I deixi’m que li digui, també, que nosalt res hi estem
d’acord; per a la tranquil· litat de les f am ílies, nosaltres hi estem d’acord.
Però també estar ia bé allò que dèiem , eh? Pregunt i, de tant en tant,
perquè, bé, ens evitar íem alguns disgustos. Perquè, miri, ara hi estem
d’acord, en això; per ò, i si no hi arribem a estar d’acord, què passar ia?
Per tant, jo no em vull estendre més en aquest tema, perquè suposo que
les int er vencions seran reiteratives. En tot cas, molta sort a tothom i el
millor dels f uturs per a l’Escola Entença.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Riera. Té la paraula el conseller Cuscó, per
Esquerra Republicana.
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
Gràcies. Bé, sembla que, en tot cas, no hi ha una ubicació def init iva
tancada, és a dir, això és una m ica... El sent it de la nostra proposició era
aquest, diguem-ne, no?, posar en evidència que hi ha aquesta necessitat i
que s’ha de treballar per poder tenir aquesta ubicació def initiva tan aviat
com sigui possible. Esperem que les negociacions arribin a bon port .
També abans ho hem comentat, amb l’inf orme el regidor: hi ha diversos
solars pendents d’expr opiació, a l’Eixample. Bé, s’haurà de treballar i no
tornar a repet ir un error d’obrir una escola sense tenir-ne una possible
ubicació def initiva.
Volia dir això i agrair els vots a f avor, el consens que sembla que hi ha en
aquest sentit.
Gràcies.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Cuscó. Ara, per la CUP, té la paraula el
conseller Buj ons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Una mica el mat eix: la proposta... No s’ha aconseguit la ubicació
def init iva, que és la que portem a votar, però, al f inal, si les parts que
proposen estan contentes amb el que s’ha obtingut a dia d’avui, per les
pors que hi havia, doncs, ja ens donem per ben pagats o per..., com es
digui això, no?
Per tant, a partir d’ara és aprovar-ho, concretar-ho. No sé si és demanar
disculpes o no, però f er d’aquestes sit uacions oportunitats per a altres
vegades. I, sobretot, posar en valor i reconèixer que casos que hem viscut
a l’Eixample aquests anys..., n’hi ha que no sabem com haur ien anat, però
en aquest cas sí que sabem que quan, més enllà del que puguin f er els
partits o les inst itucions, el carrer –en sentit ampli– s’organit za i «apreta»,
s’aconsegueixen més coses que les que es f an normalment.
Per tant, a vegades es parla, no?, que és el carrer o la cultura polít ica que
tenim en aquest país..., però el que parlàvem al principi, que hem de ser
les candidatures o que hem de ser les inst itucions o allò del mandar
obedeciendo o governar obeint, doncs, passa, en aquest cas, per una
sèrie de gent que va dir: «Fotem un esprint aquest trimestr e a tot o res.»
No sé si serà tot, però serà més que el que pretenia ser el res.
I, per tant, moltes f elicitats i endavant.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies...
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
També a l’Ajuntament, eh? També aprof item per dir-ho, al f inal. Vull dir, la
reacció del consor ci i de l’Ajuntament hauria pogut ser una altra, aquests
dos dies, i també s’ha de dir que hi ha hagut l’empenteta perquè això
sembli que vagi bé.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Sí; gràcies, presidenta. A veure, a vegades aquí es produeixen moments
de surrealisme polít ic, i jo crec que cal dir que el portaveu de Barcelona
en Comú s’ha autoerigit en portaveu de tots i ha anunciat un acord que,
que quedi clar, no existeix. No existeix un acord unànime de tots els grups

Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

per dir que l’am pliació del Clínic anir à a l’Escola Industrial. Aquest acord
no existeix.
A partir d’aquí, jo em sumo a la ubicació provisional, a l’acord que s’ha f et
ara, eh?, però aquí hi ha molta f eina a f er. Entenc que el PDeCAT
comparteixi les tesis , perquè avui estem en un plenari on ja s’han estalviat
de f er un CAP a Fort Pienc i s’han estalviat de f er l’ampliació d’un
hospital. Clar, des de la Generalitat surt molt barat, el plenar i de
l’Eixample, deixin-m ’ho dir.
O sigui, nosaltres def ensem, des del PSC, que és perf ectament compatible
l’ampliació del Clínic amb la construcció de l’Escola Entença def init iva en
el barri de l’Esquerr a de l’Eixample, sense cap mena de dubte, i, al seu
torn, amb l’Escola Industrial i tot el patrimoni art ístic i t ota l’act ivitat
humana que hi ha a l’Escola Industrial. És perf ectament compatible t ot,
sense renunciar a res.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Riera. Bé, doncs, al Partit Popular li queden
quinze segons.

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Només f elicitar les f amílies. I, evident ment, no podem f elicitar de cap
manera el Govern, que ha posat a les f am ílies la pressió d’haver d’arr ibar
a inst al· lar-se dins de la casa gran per trobar una solució. No el podem
f elicit ar de cap de les maneres.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. Ciut adans; li queden vint segons, conseller, si els vol...
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
Conseller Magrinyà, entenc que la nova ubicació és al Clínic, sí? Aquesta
nova ubicació...
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
La def initiva?
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
La def initiva és al Clínic, però...
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Es treballa en aquesta hipòtesi.
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Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
D’acord. Llavors, agrairia que se’ns comuniqui. Però em diu que és una
hipòtesi; llavors, que no ens trobem, d’aquí a un temps, en el mateix,
perquè denota una certa improvisació. De cop i volt a ara ens veiem
ubicats a la zona del Clínic...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, se li ha acabat el temps.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Perdó, per al·lusions m’agradar ia poder dir alguna cosa. Al f inal han est at
tres agrupades en una...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
No, no, no. Miri, a la Junta de Portaveus es va decidir que es f eia el debat
conjunt, que els grups tindr ien cinc m inuts –que, per cert, els portaveus
dels grups no els han esgotat, si volen continuar af egint alguna cosa... –, i
que per a l’explicació, com sempre, tindr íem dos minuts. Conseller
Magrinyà, vostè els ha exhaurit, com la r esta de consellers.
Per tant, passar íem a... (Pausa.) Conseller Rodr íg uez, li queda un minut.
Vol af egir alguna cosa?
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
No, no. Simplement, escolt i... Vull dir, jo ja havia acabat, eh?, com deuen
haver intuït, però, conseller Riera, no ho sé, diu unes coses avui que, de
ver itat, no sé què s’ha pres per dinar ( rialles), no sé si és que no li ha
caigut bé o què. Que jo sàpiga soc l’únic represent ant, a part del conseller
Magrinyà, que ha dit que estem d’acord que vagi al Clínic. Per tant, no
veig que ens hàgim estalviat re.
I respect e a Nàpols, ja li hem dit que er a perf ectament compatible el CAP
amb l’habitatge. Per tant, no veig que ens hàgim estalviat re. Per no
estalviar-nos, tampoc ens vam estalviar, al mandat passat, acabar les vinti-nou escoles bressol que vostès havien deixat empant anegades i l’Escola
dels Encants, l’Escola Univers, l’Escola Mediterrània i tutti quant i més,
que vostès havien deixat empantanegades. Per tant, escolti, vull dir... ,
calm i’s una mica, avui, perquè l’adversar i no el té aquí, m’ent én?
Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé.
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Doncs ara sí que passar íem a la votació de la proposta que ha presentat
el Grup Municipal Demòcrata. Si els sembla, ho vaig demanant als part its.
PSC?
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
A f avor. Part it Popular?
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Ciutadans?
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
La CUP?
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Esquerra Republicana?
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capd evila
i Burniol:
Gover n, Barcelona en Comú?
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
A f avor.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Doncs aquesta proposta quedaria aprovada per unanim itat, amb
el vot f avorable de t ots els grups.
Passar íem a la proposta d’Esquerra Republicana. Al conseller Cuscó li
queda un minut i quaranta segons, si en vol f er ús. (Veus de fons.) Molt
bé.
Doncs passar íem a les votacions.
PSC?
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Partit Popular?
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Ciutadans?
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
La CUP?
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
El Grup Municipal Demòcrata?
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
A f avor.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
I Barcelona en Comú?
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Bé. Doncs la proposta que avui ha presentat Esquerra Republicana també
queda aprovada per unanimitat, amb el vot f avorable de tots els grups.
I passar íem a la pr oposició que ha presentat la CUP. Al conseller Bujons li
queda una m ica de t emps, si el vol aprof itar. (Veus de fons.) No l’aprof ita.
Passem a les votacions.
PSC?
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Partit Popular?
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Ciutadans?
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
La CUP?
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
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Esquerra Republicana?
Sr. Eduard Cuscó Puigdellí vol (GMERC- AM):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Grup Municipal Dem òcrata?
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
I Barcelona en Comú?
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
A f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Doncs molt bé. També queda aprovada per unanimitat, amb el vot
f avorable de tots els grups.
I passar íem a la següent proposició, que ens la present a el Grup de
Ciutadans. I donem la paraula a la consellera Jiménez de Par ga.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Bueno, pues, nuestra proposición es la de reprobar la acción municipal del
Gobierno de este distrito por haber incumplido las siguient es promesas
que llevaban en su programa: por no haber sabido garantizar la seguridad
en las calles mediante el incremento de la presencia policial y la
coordinación entre los dif erentes cuerpos de seguridad para acabar con el
top manta y el aum ento de los delitos; por no haber conect ado el tranvía
por la Diagonal; por no mejorar la movilidad y la calidad ambiental del
distr ito; por no haber dotado de vivienda de alquiler social a las personas
vulnerables y a aquellas que suf ren situaciones de emergencia; por no
haber at endido las demandas de los vecinos en la implantación de la red
ortogonal, y por no decidir la suspensión arbitraria de licencias de
actividad, perjudicando al comercio y la restauración.
Esto es, textualment e, lo que dice la proposición. Hay vario s temas que...,
bueno, es evidente. No haber sabido mejorar la movilidad –yo creo que
también es evident e para todo el mundo – ni la calidad del a ire. Est e era
un tema que a mí, como sabe el señor Magrinyà, me preocupaba
especialmente, y no he not ado ninguna dif erencia en cuatro años. Ni
siquiera en los m omentos de mayor contaminación se han tomado
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medidas, como sí q ue ha tomado, por ejemplo, la alc aldesa de Madr id,
para reducir el tráf ico o incluso prohibirlo en el centro. Aquí no, aquí la
calidad del air e no veo que haya mejorado lo más m ínimo, y la movilidad,
por supuesto, sigue siendo exactament e la misma.
Por todo ello, nosotros pedimos la reprobación del Gobierno.
Gracias.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies a vostè, consellera Jiménez de Parga. Té la paraula, pel
PSC, el conseller Joan Ramon Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Moltes gràcies, presidenta. Des del PSC votarem f avorablement a la
proposició de Ciudadanos, tot i que, bé, és una proposició molt t ípica de
f inal de mandat, no?, de passar el rasclet i posar els punts sobre les is en
aquelles coses que no han f uncionat dur ant aquest mandat.
Perquè sí, perquè és un f et empíric que els f ets delict ius han pujat. I no
només això, sinó que la convivència ha caigut, que no hi ha polít ica de
prevenció de cap m ena, perquè no hi ha aut oritat democràt ica, perquè no
s’ha af avor it la f eina de la Guàrdia Urbana. Perquè és un f et que el
tramvia segueix encallat –o descarr ilat–, i perquè el pr oblema dels
lloguers segueix est ant damunt de la taula, i amb l’inf orme que hem sent it
abans, doncs, òbviament, no s’ha resolt. I no només això, sinó que no s’ha
resolt i l’hor it zó... Jo entenc que a vegades un govern digui: «Necessitem
vuit anys, per f er una polít ica.» Sí, però és que, al pas que anem, en
necessitarà dos-cents, d’anys, per resoldre el problema, perquè va tan a
poc a poc, la maquinària, que costa.
I és per tot això que vot arem f avorablement a la proposició.

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Riera. Ara té la paraula, pel Par tit Popular, el
conseller Muñoz.
Sr. Al ejandro Muñoz Mateos (GMPP):
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que los ar gumentos que
vam os nosotros a ofrecer son reiter ativos de lo que se ha dicho en este
plenar io y de lo han dicho tant o la señor a Paloma Jiménez de Parga como
el señor Riera.
La inseguridad ciudadana, sobr etodo, en la mayor ía de delitos ha crecido,
y en algunos de manera espectacular – del año 17 al 18, por ejemplo. El
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top manta se ha incrementado durant e este mandato y ha generado
incluso episodios de violencia que no se habían visto nunca.
No se ha solucionado el tema de la conectividad en la Diagonal. Nosotros
incluso hicimos una proposición par a la línea de bus D30. Salió af irmativa,
y no se nos ha hecho ni caso. Las obr as en distintos punt os del distr ito
han empeorado la m ovilidad, y los cortes de ciertas calles.
Prometieron 8.000 viviendas en toda la ciudad y no van a cumplir con su
promesa.
Luego, han diseñado una red ortogonal que realmente –no solo en este
distr ito, sino en otros distritos de la ciudad – ha perjudicado mucho y a
muchas personas. En este distrit o, por ej emplo, llevamos prácticamente un
año y no se ha dado solución. Ahora q ue prácticamente es imposible es
cuando se les ha…, en castellano hay una…, se les ha bailado el agua,
ahora, a la plataf orma «Salvem el 41», como si se f uera a resolver el
problema, y no es verdad.
Y, por últ imo, con el tema de la act ividad comercial, ustedes…, no les diré
que estén en contr a de la act ividad comercial, per o no es que sean
grandes valedores. De hecho, en alguna asociación comercial del distr ito
nos han llegado a comentar que ustedes no se han r eunido nunca con
ellos, y son asociaciones que son vecinos del distrito y que trabajan por el
distr ito; en f in… Sin hablar de los casos, como hemos hablado, de las
escuelas sin ubicación; el pr oblema lo han creado ustedes. Etc., etc.
Nosotros votaremos af irmativamente.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Gràcies, conseller. Té la paraula, per la CUP, el senyor Roger Bujons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Des de la CUP votar em en contra d’aquesta proposta. Ent enem que... Deia
el conseller Riera que li semblava una pr oposta t ípica de f inals de mandat.
Nosaltres dir íem que ens sembla una proposta bast ant t ípica del que han
estat aquests quatre anys del que a vegades f a Ciutadans, no?: per una
banda, qüestiona que aquí portem temes ideològics i que escombr em
cadascú cap a casa seva, i aquí a vegades hi han coses barrejades,
inconcretes, superf icials, que segurament pertoquen a un altre f ormat,
quan hem parlat abans de l’inf orme de regidoria, i no en aquesta proposta
en gener al, que té unes f inalitats de dir que s’ha r eprovat, o no, barrejant hi temes molt dif erents.
Per aquest motiu nosaltres votarem en contra.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Per Esquerr a Republicana, té la paraula el
conseller Viladot.
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Sr. Al bert Viladot Solé (GMERC- AM):
Gràcies, presidenta. Nosaltres ens abstindrem, principalment perquè
també considerem q ue aquest a pr oposició barreja massa temes. I de la
mateixa manera que ens volem desmarcar de l’enf ocament que es f a de
determinades temàt iques, també coincidim en algunes cr ítiques en la
gestió del Govern.
Fent-ne un repàs ràpid, perquè, evidentment, el temps que tenim no dona
per entrar en detall a tots els punts..., però f ent -ne un repàs ràpid, per
sobre, quan es par la, per exemple, del model de seguretat mitjançant la
presència policial, bé, ja ho ha explicat el conseller Cuscó, no és el nostre
model de seguretat, únicament enf ocar-ho a través de la repr essió policial.
Quan es par la del tr amvia per la Diagonal, per exemple, doncs, recordar
que f a molt poc que s’ha apr ovat la connexió en plenari, i, per tant, és una
mica estrany, portar- ho ara.
Quan es parla del fet que cal millorar la mobilitat i que cal m illorar la
qualitat ambiental del distr icte, aquí sí que estem d’acord que s’ha
avançat insuf icientm ent en aquesta línia. I, per tant, sigui el G overn que
sigui el proper, és un dels temes que caldrà treballar. Com s’ha vist
darrerament, aquestes setmanes, amb el nivell elevadíssim de
contaminació que hem tingut, és un temes nuclears de qualsevol partit que
governi el proper mandat.
Els mateixos temes que s’han anat tractant... Per exemple, el tema de la
vivenda social ja s’ha tractat a bast ament, però és evident que no s’ha
avançat suf icientment, de la mateixa manera que la xar xa ortogonal
d’autobusos és m illorable. Entenem t ambé la dif icultat de f er una
planif icació de tota la ciutat que sigui ef icient, i que no sempre plou al
gust de tothom, per ò s’ha de tenir pr ou mà esquerra per anar solucionant
les dif icultats veïnals a mesura que s’implanten projectes tan importants
per a les persones com el de la xar xa ort ogonal.
I, f inalment, el tema de les llicències d’activitat, doncs, ens sembla que és
una eina inter essant d’ut ilit zar quan és necessar i. Jo crec que...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Viladot, se li ha acabat el temps.
Sr. Al bert Viladot Solé (GMERC- AM):
D’acord. Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Pel Grup Municipal Demòcrata, té la par aula el Joan Rodr íg uez.
Sr. Joan Rodrí guez i Portell (GMPDeC AT):

Districte de l’Eixample

Departament de Serveis Jurídics -Secretaria

Bé; gràcies, presidenta. Nosaltres la ver itat és que hem ting ut dubtes, en
aquesta proposició, perquè és evident que els motius per reprovar el
Gover n hi són, i hi són de sobres –ho hem parlat al llarg d’aquest plenar i,
ho hem parlat al llarg de tots els plenaris del distr icte–, però també és
ver itat que ens port en aquí un tema que..., és a dir, hi ha una dita –avui
va de dites, la cosa– que diu: no le pidas peras al olmo.
Clar, a nosaltres no ens poden demanar que reprovem el Gover n per no
haver connectat el tramvia per la Diagonal, com poden comprendre,
perquè ens hem mostrat clar ament contraris a aquest project e, i, per tant,
això no ho f arem, diguéssim. És a dir, seria com si ara critiquéssim el
Gover n per haver rectif icat la seva posició respecte al Mobile, per
exemple. Miri, doncs si ha rect if icat, no el reprovarem per això.
Dir- li al conseller Viladot –i a tots vostès , inf ormar-los també– que el que
es va aprovar al plenari de l’Ajuntament , de casa gran, no és la unió dels
tramvies. Era una declaració d’int encions, i així ho va manif estar el mateix
secretar i municipal quan se li va preguntar: «No hi ha projecte, no hi ha
pressupost, no hi ha re de tot això.» Per tant, no hi ha unió dels tramvies
per la Diagonal.
Però, en tot cas, posar de manif est que el f et que el m ateix Grup de
Ciutadans, que en aquell plenar i va votar contra la unió dels tramvies,
porti aquí una reprovació al Govern perquè no han unit els tramvies em
sembla una mica contradict ori. I en tot cas... (veus de fons) –sí, sí, hi van
vot ar en contra–, estem a vuitanta dies d’unes eleccions municipals, i
entenem nosaltres que correspon a la ciutadania reprovar qui s’hagi de
reprovar i premiar qui s’hagi de premiar.
I des de la seguretat que això ser à així, doncs, f em una abstenció,
entenent que la repr ovació és merescudíssima, però no estem d’acord amb
la proposta.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Rodr íguez. Té la paraula, per Barcelona en
Comú, el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):

Bé, com que tinc poc temps per contestar, em solidarit zo amb el
raonament que ha f et Esquerra Republicana i que ha f et la CUP per a
alguns temes que han tractat; estar íem en la mateixa línia.
I l’altra cosa que volia és..., en el tema del tramvia, per clarif icar coses,
necessitàvem –i és l’acord dels primers cent dies– l’est udi que ara s’envia
a l’AT M perquè després es f aci l’execució del projecte. Per tant, sí que
hem f et un pas endavant, que era im prescindible, i tenim un quòrum de
majoria amb la major ia que hi ha ara a l’Ajuntament.
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Segona cosa: el tema de l’espai públic, que s’ha parlat abans dels
inter iors d’illa i els eixos verds, que va lligat amb el tema de la
contaminació. El tema de la contam inació és un tema metr opolità, però al
distr icte ens hem gastat 31 milions d’eur os en espai públic més enllà del
tema de Glòries; 31 milions en interiors d’illa, en eixos ver ds, en entorns
escolars, en passatges, en millores de vorera. I el que sí q ue hem vist és
que hem de f er les dues polítiques. Nosaltres no hem abandonat els
inter iors d’illa –en tenim de previstos quatre–, però el que queda clar és
que en inversió és molt més ef icaç f er eixos verds. Amb un 9% d’inter iors
d’illa tenim un cost d’un 19%; amb una intervenció d’un 38% d’eixos verds
tenim un impact e en l’espai públic guanyat d’un 70%. És m olt més ef icaç
f er eixos ver ds, els f arem, i també f arem interiors d’illa. I, a més a més, hi
ha sinergia entre tots dos.
I, per acabar, també una m ica..., bé, el t ema de seguretat jo crec que amb
l’explicació del regidor ha quedat ben contestat.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
El sentit del seu vot, conseller?
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
En contra.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. A la consellera Jiménez de Parga li queden tres minuts.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Sí, yo creo que el PDeCAT no ha entendido bien... Nosotros tampoco
consideram os que la conexión del tranvía por la Diagonal sea pr ior itaria,
creemos que hay temas más importantes. Lo que hemos pedido es la
reprobación por no haber cumplido con lo que ellos habían prometido en
su programa, no es porque no se haga. Ese es el sentido.
Y, bueno, veo que hay aquí grupos políticos que…, como Esquerra, que
me ha dejado un poco pasmada, diciendo que no era su modelo, lo de la
seguridad. Yo no sé cómo quieren garantizar la segur idad de las personas.
Y la segur idad es muy importante, porque af ecta a los más vulnerables: a
las personas mayores, a los niños… O sea, que la gente se sienta segura
en la ciudad es important ísimo. Dice: «No, es que no es nuestro modelo.»
Pues ya me explicarán cuál es su modelo, por f avor, porque es que no
tengo ni la menor idea. Cuando la gente sale a la calle t iene que sentirse
segura, saber que no le van a r obar, que no le van a pegar un tirón, y eso
solo lo garant iza la policía. Ahora, si ustedes han descubierto otro
sistema, pues, por f avor, dígannoslo.
Muchas gracias.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Conseller Riera, si vol af egir alguna cosa, li
queden quaranta segons. (Veus de fons.) Molt bé. Conseller Muñoz, ha
exhaur it el temps. Conseller Bujons, li q ueda un minut i deu segons. (Veus
de fons.) D’acord. El conseller Viladot ha exhaur it el seu temps. Al
conseller Rodr íg uez li queden dotze segons. (Veus de fons.) I al conseller
Magrinyà li queden vint segons. (Veus de fons.) Molt bé.
Doncs aquesta proposta que avui ens ha present at el Grup de Ciutadans
queda desestimada, amb els vots en contra de la CUP i de Barcelona en
Comú, les abstencions d’Esquerra Republicana i el Grup Municipal
Demòcrata, i els vot s f avorables del PSC, el Part it Popular i Ciutadans.
Passem a la següent proposició, que ens la presenta el Grup Municipal del
Partit Popular. Té la paraula el seu conseller portaveu, senyor Zayas.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Sí; gràcies, presidenta. El pasado 21 y 26 de f ebrero, y en especial el 26
de f ebrero, pudimos ver, los que trabajamos en el Eixample, que la calle
Diputación estaba cortada p ara instalar unas pantallas a f avor de Òmnium,
que es una asociación privada.
El regidor ha dicho antes –ha sido un arranque épico– que los ciudadanos
han de def ender sus derechos porque así se consigue más libertad, ¿no?
Pues, bueno, el sentido de esta propuesta es simplement e def ender no
solamente los der echos de los no separatistas, no porque tengan o no
tengan derecho, si hay licencia para ello, a instalar la pantalla, sino por lo
que subyace detrás de la solicitud, que es el corte de una calle de l
Eixample un día laborable. Es un precedente que…, nosotr os queremos
saber quién dio est a posibilidad, esta opción, y si había precedentes,
porque, que yo r ecuerde, en un día laborable, cortar las calles de l
Eixample para que una asociación part icular se pueda benef iciar de ese
corte…, yo creo que no lo había habido. Quizás f estivos, quizás días de
manif estaciones, per o un día laborable… ¿Alguien se dio cuenta del caos
que se había organizado?
Y otra cosa que nos sorprende es la capacidad regulat oria de est os
llamados «voluntarios» para organizar e l tráf ico: dirig ían los coches hacia
arriba, hacia abajo… Me sorpr endió esa compet encia, porque no sé,
f rancamente, en vir tud de qué se les otorga a esos voluntarios esa
posibilidad de regular el tráf ico.
Mir e, a part ir de ahora, cuando haya… Lo digo porque no es la primer a
vez que... Ustedes han denegado a asociaciones el uso de espacio
público, ¿eh? La más conocida, que es muy citada, es la Plataf orma Pro
Selección Española. Ustedes les denegaron los perm isos. A part ir de
ahora habrá un precedent e. Eso signif ica que cuando a alguien ustedes
les denieguen un permiso irán al contencioso administrativo y dirán: «No,
no. Oiga, mire, es que a un part icular, a una asociación, le dejaron cortar
la calle un día labor able.»
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Insisto: quer emos saber las condiciones, cómo se ha dado, y quién ha
estado dando la palabra…, el polít ico que ha dado el visto bueno a esa
situación.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula el conseller Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Moltes gràcies, presidenta. A veure, j o ja f a bastant de temps que no
segueixo capítol a capít ol el procés, i a mi aquesta proposició m’ha agaf at
una mica de nou, i ho dic així... Si és ver itat això que posa per escrit el
Partit Popular, doncs, em sembla una gestió municipal més pròpia del
València de la Rit a Barberà o del Madrid de la Botella o f ins i tot del
provincianisme del Jesús Gil i la seva Marbella que d’una ciutat moderna
com Barcelona –si això és ver itat que ha passat.
Per tant, jo, abans de posicionar el Partit dels Socialistes, voldr ia escoltar
el Govern, el seu posicionament i les seves explicacions.
Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Molt es gràcies a vostè. Té la paraula la conseller a Jiménez de
Parga, per Ciutadans.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Sí. Nosotros vamos a apoyar sin ningún tipo de ret icencia la proposición el
PP. También quer emos tener una copia del expediente de la solicit ud y
otra de la concesión de la licencia para poder cortar las calles en un día
laborable.
Nosotros tenemos la experiencia de que cada vez que vamos a pedir una
carta inf ormativa para colocarla encima de una acera –no corta nada ni
entorpece nada– tenemos que pedirla con quince días de antelación,
presentar una ser ie de planos..., o sea, no es tan f ácil, conseguir esto. Y
estos señor es en un día laborable cort an la calle, por donde pasan los
coches, y no pasa nada. Quer emos tener conocimiento de todos estos
permisos, por f avor.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el Roger Bujons, per la CUP.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Aquesta pr oposta del PP és molt inter essant i es pot agaf ar per moltes
bandes dif erents, no? Per una banda, pel que f a al 21 de f ebrer, que era
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un dia de vaga general, no era «un día laborable » com un altre; després,
és cert que pot haver-hi el 26, però no barregem temes.
Segona: per exemple, al barri, a Sant Antoni, una plataf orma d’entitats
privades l’any passat per f er una calçotada amb cinc-centes persones –
certament, podia ser un dissabte o un diumenge–..., es va tallar el carrer
Rocaf ort. Per tant, la capacitat del veïnat o de les associacions de
demanar i tramitar permisos és un f et que s’ha de tenir en compte.
Següent: a vegades hi ha temes que entenc que ha de f er la institució,
d’interès general. Quan passen f ets extraordinar is i situacions
extraordinàr ies, hi ha d’haver marge per a reacció, per a mobilit zacions
extraordinàr ies.
Al Tribunal Suprem parlàvem ara que està havent-hi un judici. Hi ha una
gent a la presó i se la hi vol tancar molts anys, i un dels debats grossos
serà si van pujar al cotxe de la Guàrdia Civil i el que signif icava allò. A
l’Eixample també es va posar un escenari. No m ’ha semblat que... Aquest
tema haur ia pogut ser... Segons a qui li hagués agradat estirar el f il,
potser hi haur ia gent a la pr esó per l’escenar i posat a rambla Catalunya passeig de Gràcia. No, ara avui par larem de l’escenar i del carrer
Diputació. És un absurd absolut ament br utal.
Els voluntaris d’Òmnium no cr ec que arreglessin el trànsit; vigilaven el que
hi f os. I, a més, divertidíssim, si vau veure el vídeo del 324, que una de
les persones que sortia al tall er a el Karl Jacoby aquest, que el deveu
conèixer, dient cap on anava amb el cotxe. Vull dir que era..., ni f et
expressament podia ser així.
I a partir d’aquí potser la ref lexió int eressant és aquest concepte de
seguretat o d’espai que té el PP, no? Com que a la CUP en general se’ns
acusa de portar debats totalitar is, d’imposar i tal..., possiblement el
problema aquí a Catalunya és que hi ha algunes f ormacions que no són
conscients de les majories socials que ar rosseguen darrere seu.
Aquesta proposta d’avui no prosperarà, segur que no prosperarà, perquè,
al f inal, el gruix de la societ at catalana –un gruix molt, m olt ampli– veu
amb normalitat que aquestes coses puguin passar, de tal manera que al
f inal és una qüestió que es f a com normal...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller...
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
...i que vostès consideren com una cosa extraordinàr ia.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller...
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Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
I, per tant, passa que no ho entenen...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Bujons, se li ha acabat el temps.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
...i hi ha una sèrie de debats, com el del Fair y o com obrir caps l’1
d’octubre com a model de seguretat a tenir en compte.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Doncs ara, pel Grup d’Esquer ra Republicana, té la paraula la
consellera Raf í.
Sra. Tàni a Rafí Galindo (GMERC- AM):
Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres evidentment també votar em en
contra d’aquesta pr oposició. Òmnium Cultural és una entitat particular,
però amb l’excepció que té el seu líder empresonat des de fa 507 dies en
presó preventiva per uns f ets que, bé, q ualsevol que hagi vist els vídeos...
L’únic que va f er va ser intentar dissoldr e una manif estació pacíf icament , i
per això porta 507 dies a la presó.
Nosaltres consider em que una entitat amb cinquanta- set anys d’existència
i 157.000 socis té la legit imitat moral de poder instal· lar una pantalla
perquè els seus socis i els ciutadans –q ue, pel que s’ha vist, estan molt
interessats en el procés que s’està vivint, en el judici– puguin veure
tranquil· lament el judici.
Parles del perm ís que no es va donar per a un part it de f utbol. No podem
comparar una pantalla..., que es pot descontrolar la gent que vingui i la
celebració d’un part it de f utbol, amb un carrer tallat. Jo hi vaig ser i no
vaig veure el caos que tu vas veure, ni vaig veure voluntaris d’Òmnium
dir igint el trànsit, o sigui, això jo no ho vaig veure. Eren quatre-centes
persones completam ent controlades, assegudes i en silenci, o sigui que
crec que els permisos, en aquest sent it..., no és el mateix.
I, en principi, ho deixo aquí.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula
l’Albert Cerrillo.
Sr. Al bert Cerrillo Lladó (GMPDeC AT):
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Moltes gràcies, presidenta. No entenem per què el Grup Municipal del PP
demana, en un termini de cinc dies, una còpia de l’expedient de sol· licitud
i la concessió de la llicència per tallar els carrers Diputació, Pau Claris i
Bruc, ja que s’ator guen llicències per a espectacles públics i act ivitats
recreatives, entre d’altres, quan es f a ref erència a dat es assenyalades.
Potser per al Partit Popular el judici contra l’autodeterm inació no és una
data assenyalada que mereix l’atenció dels ciutadans.
I, d’altra banda, bé, pregunteu quins són els cr iter is que es tenen en
consideració. Doncs és ben f àcil: a la web de l’Ajuntament s’explicita que
els requisits per a la llicència amb af orament inf erior a mil persones..., cal
disposar de personal de vigilància i de control d’accés.
Nosaltres conf iem plenament en la prof essionalitat dels f uncionaris
d’aquest distr icte i votarem en contra de f acilit ar una còpia de l’expedient.
Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Cerrillo. Té la paraula ara, per Barcelona en
Comú, el conseller Matas.
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):
Bona nit a tothom. Vagi per endavant que votarem en contra d’això.
Òbviament, aquesta proposició no està aquí per par lar de com s’atorguen
els permisos, sinó perquè el PP està obsessionat amb llaços grocs,
pancartes del rei del revés... No ho sé, esteu obsessionats amb això i
teniu els vostres canals..., perquè el Fernández Díaz constantment està
f ent treballar la màquina adm inistrativa per demanar tota aquesta
document ació; per tant, no us preocupeu, que la documentació que
existeixi us arr ibarà.
A mi m’indigna que estigueu preocupats per aquest perm ís, quan és
evident que no era un dia normal, era una dia de vaga; per tant, consultat
amb Guàrdia Urbana, l’af ectació al trànsit va ser m ínima. El que és
indignant és per q uè es va haver de demanar aquest perm ís, perquè
qualsevol que encengui la t ele pot veure com s’està jutj ant a tota una
sèrie de gent perquè s’ha negat a Catalunya el dret a decidir perquè hi va
haver un dia que la gent se’n va anar a vot ar.
I aquí al districte vam veure com a l’Escola Ramon Llull, al Jaume Balmes,
la policia del seu Gover n, del PP, va entr ar assaltant els centres educatius
i vam haver de gestionar les crisis que van patir els inf ants quan van
haver d’entrar el dilluns següent a les seves escoles. Qui està trencant la
convivència és qui nega els drets i les llibertats, els individuals i els
col· lect ius: en pr imer lloc, el Partit Popular; en segon lloc, la comparsa de
Ciutadans.
I aquí ningú se li escapa que amb el 155 es van atur ar molt es coses que
també van af ectar aquesta ciutat, entre d’altres, coses educatives que se
suposa que també us preocupen –al PSC, no al PSOE. Per tant,
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s’entregarà tota la documentació que f aci f alta, però aquí el probl ema és
la f alta de llibertats i d’exercici de drets democràt ics bàsics.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Gràcies, conseller. Ha clavat el temps, eh?, dos m inut ets. Molt bé. Doncs
ara el proposant. Té la paraula, conseller Zayas; li queden dos minuts i
deu segons.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Sí. Yo ya sabía que esta proposición no iba a salir, lo tenía muy claro.
Mir a, a mí me indigna que vosotros uséis en vuestro benef icio propio este
distr ito y que lo consideréis un cortijo vuestro para hacer lo que os da la
gana.
A ti te indignaron, con toda la razón del mundo o no, las cargas del 1 de
octubre. ¿A ti te indignaron los niños que, por ejemplo, en setiembre del
año pasado, ante la perspect iva de una independencia, sus padres les
tuvieron que decir que se t enían que marchar? ¿A t i te indignó es o? No, a
ti no te indignó eso. (Veus de fons.) Sí, sí, sí, porque eso pasó, eso
también pasó, y eso también es la realidad de Barcelona. Esa también es
la realidad de Barcelona, que no queréis ver; esa es la realidad.
Insisto: yo no tengo ningún problema..., si tienen licencia, ningún
problema. Yo quiero saber quién dio la orden y quién permitió que un día
laborable… Nos podemos olvidar del día de la huelga. ¿Q uién permit ió
cortar una calle del Eixample en una j ornada laborable a un particular?
Eso es pr ivat ización del espacio público, y ese es el espejo en el que
vosotros no os queréis ver. Porque esa es la r ealidad, habéis hecho lo que
os ha dado la gana en este distr ito respecto a ese tema en concreto, en
perjuicio siempre de los m ismos, de los que no somos separatist as.
Supongo que estáis pagando f avores o pagando vuestra ambigüedad del 1
de octubr e. Esa la r ealidad, y eso explica permisos como este. (Remor de
veus.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
A veure, un moment, si us plau. Al conseller Rier a li quedava bast ant
temps, perquè la intervenció ha estat curta; li queda un minut i deu
segons.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Jo sí que dec ser dels pocs que vull parlar de via pública, i diré per q uè.
Vull dir, volia escoltar el Gover n, i el G overn ha optat pel t ípic at ac i per
no respondre al que es posa aquí de manif est. També crec q ue el PP està
def ensant f rancament malament la seva proposició.
Me’n vaig al pr imer plenari que vam tenir amb el reg idor Pisarello. Jo li
vaig treure un decr et. Vostè ha delegat la via pública en el gerent. Vostè
està eludint responsabilitats sobre la via pública. La via pública és un
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espai polític, de convivència ciutadana, i és responsabilitat política, i el
regidor Pisarello... Es va tramitar aquell decret no sé si pensant que en un
f utur podia tenir em bolics d’aquest tipus o no, no ho sé, però en qualsevol
cas sàpiga, el port aveu del PP, que la competència de via pública en
aquest distr icte est à delegada en el gerent del districte. Per tant, està
com..., o sigui, podem discutir de política i tal, però està menystinguda,
diguem-ne –amb tot el respecte pel gerent, que és aquí–, est à
menystinguda a un nivell...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Riera, se li ha acabat el temps.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
...tècnic, no a un nivell polític, que és on ha de ser. I aquí estem parlant
de tal...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Riera, se li ha acabat el temps. Gràcies.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
...i la realitat és la que és.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Riera, se li ha acabat el temps . El sent it del seu vot, que no l’ha
dit?
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Abstenció.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Ara a la senyor a Jiménez de Par ga li queda també temps, si el vol
utilit zar.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Me parece absolut amente indignante la contestación que ha dado el
Gobierno, señor Mat as. Aquí simplement e se está pidiendo la copia de un
permiso, cosa que, si se es transparente, pues, no creo que cueste ningún
trabajo poner encima de la mesa, y no ponerse de esta manera y hablar de
f alta de libertades y cosas por el est ilo. Pero, señor m ío, ¿usted en qué
mundo vive?
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El que viola la ley, el que no la r espet a, tiene que pagar por ello. ¿Qué
f alta de libertades? ¿Dónde está la f alta de libertades? Es que me par ece
indignante, la cont estación que usted ha dado, cuando simplemente se le
están pidiendo unos permisos, pero bueno…
Moltes gràcies, presidenta.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. La CUP ha esgotat el temps. A la consellera
Raf í li queden cinc segons. Si vol dir alguna cosa..., però és molt poquet
temps. (Veus de fons.) D’acord. Al conseller Cerr illo li queda temps; li
queda un minut i deu segons. ( Veus de f ons.) Molt es gràcies. I al conseller
Matas no li queda temps.
Per tant, a l’únic que li queda temps és al proposant, que li queda un
minut.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
És ver itat, podria haver-ho proposat m itjançant una inst ància, però volia
posar en evidència aquesta situació. Nom és volia posar-ho en evidència.
Perquè potser us penseu que això és així o ha de ser així, i no, en
absolut, eh? Sabeu que hi ha una part de la societat i una part de
ciutadans de l’Eixample que denunciem en concret la vostra utilit zació
partidista de l’espai públic en f avor d’unes determinades per sones. Només
és això –bé, «només»...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Em demana la paraula, per al· lusions, el gerent del districte, el senyor
Jordi Torrades.
Sr. Jordi Torr ades Al adren
Bona nit. Molt ràpid. Un segon –perquè no em pertoca i estaria massa
estona per explicar tècnicament els processos de les llicències i com es
donen i què es f a– només per dir...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Té dos minuts.
Sr. Jordi Torr ades Al adren
...que la delegació va ser de l’alcaldessa, no del regidor, i va ser perquè
un districte amb tanta f eina com aquest ..., per ser més operatius. A tall
d’exemple us he de dir que atorguem més de vuit-centes llicències
d’ocupació de l’espai públic en aquest districte a l’any – més de vuit-
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centes. S’atorga el perm ís positiu a més del 98%, és a dir, pràcticament
no hi ha denegacions –més aviat és per t emes de temps i tal.
I, per tant, no entrar é en el f ons del tem a – lògicament, no em competeix–,
i tampoc a explicar-vos..., perquè en dos minuts no explicar íem el procés,
diguéssim, que s’ha de f er tècnicament per aconseguir- lo ni els dies que hi
ha d’haver, si això es respecta o no, tot el que f em... Només dir - vos que
són més de vuit-cents i que la delegació es va f er per poder ser àgils,
perquè precisament la gran majoria de les entitats no ho f an amb trenta
dies d’ant icipació, sinó amb quaranta- vuit hores, setanta- dues hores, etc.,
i per això s’ha de signar al moment, s’ha de f er ràpid, s’han de mir ar els
papers, i poder-ho f er i que la vida continuï al district e.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies al gerent per la seva intervenció i per aclarir el tema. I, ara
sí, ja no hi ha temps per a ningú.
Per tant, la proposició del Partit Popular queda desest imada, amb els vots
en contra de la CUP, d’Esquerra Republicana, del Grup Municipal
Demòcrata i de Barcelona e n Comú, els vots a f avor del Part it Popular i de
Ciutadans, i l’abstenció del Partit Socialista.
Passem a la propera, que és la que ens presenta el Partit Socialista. Té la
paraula el conseller Joan Ramon Rier a.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Moltes gràcies, pr esidenta. Bé, port em una pr oposta d’acord sobre
Sagrada Fam ília de resultes del procés de planejament aprovat
recentment, tot just f a –si no m’equivoco– quinze dies, en el plenari de
casa gran, i que també va passar per aq uí.
Recentment es va aprovar el planejament –ho diu la mateixa proposició. Al
seu torn, l’associació de veïns i algun col· lect iu de veïns s’han sent it f ora
de l’acord i del diàleg establert entre Barcelona en Comú i el temple, de
manera que nosaltres portem una proposició en el sentit que –ho dic
perquè s’interpret i...–, en l’evolució f utura del temple de la Sagrada
Fam ília i de l’entor n, cap de nosaltres t orni a deixar f ora els veïns, siguin
veïns af ectats o sigui l’associació de veïns de Sagrada Fam ília. Que en
cap f ase del f utur desenvolupament de l’acord de Sagrada Fam ília i del
planejament que es va apr ovar –i ho dic a contracor del PSC, nosaltres
vam ser, juntament amb la CUP, els únics que ens vam posicionar
clarament en contra d’aquell planejament–..., però sí que, si hem de f er
una estrat ègia de m ínims, que no s’avanci més sense diàleg amb els
veïns.
I és per això que demanem el vot f avorable a la proposició presentada,
que, de f et, simplement diu que es constitueixi un grup de treball f ormat
per veïns, comerciants i grups polít ics per dissenyar el f utur d’aquest
entorn de Sagrada.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Rier a. Pel Partit Popular, té la paraula el
conseller Zayas.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Bé, és una proposició amable, consider ant els moments pr eelectorals en
els quals estem. I, bé, és ver itat que en aquest cas tenim la patata calenta
de què f em, sobretot, amb el Pòrtic de la Glòr ia i amb aquest espai del
carrer Ar agó, entre Aragó i Mallorca, si es f a o no es f a. I és una actuació
que..., aquest Govern municipal, doncs, ha rebutjat entrar en aquest tema.
No sabem quina és la seva opinió sobre aquest tema. Es va comentar a
principi de mandat que això, si s’havia de f er condicion at, havia de ser el
temple qui ho suf ragués, però no sabem quin és el criter i: si es mantenen
les af ectacions o si no es mantenen, si anem a un cr iteri mixt que és el
que més o menys es va acordar la legislatura passada, d’un passeig amb
ziga- zaga que entrava i sortia... A m i m’agradar ia saber quina és la
voluntat o quin és el criteri sobre aquest a af ectació.
Ara ha sorgit el debat de si el cr iter i..., si aquesta obra no pertany a
Gaudí, sinó que pertany a una de les persones que estava amb ell al
taller, i si això és un criteri o no per determinar les af ectacions o no.
Bé, en tot cas, pensem que hi ha coses de Sagrada Fam ília que han
quedat sense resoldre, que el tema de Sagrada Fam ília va ser un dels
temes en els quals aquest Govern va f er el seu cavall de batalla a l’inici
d’aquest mandat, i és un tema que està parcialment per resoldre encara a
data d’avui.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. He badat una mica i ha par lat sis segons més
del que li tocava; no es pot badar, eh? –no es pot badar. La consellera
Jiménez de Parga té la paraula.
Sra. Palom a Jiménez de Parga Maseda (GMCs):
Bueno, nosotros también vamos a apoyar la proposición del PSC, aunque
honest amente creem os que no va a ser este Gobier no el que vaya a llevar
a cabo todo est o. Pero, bueno, nos par ece bien que se solucionen una
serie de temas que estaban sin solucionar todavía, y cr eem os que ya va
siendo hora, porque, en f in, af ectan a personas que viven en unas casas
que no se sabe si van a seguir o no van a seguir...
En f in, creemos que es important e llegar a una ser ie de acuerdos, pero,
vam os, nos parece una pr oposición un tanto ingenua, porque, repito, no
creo que vaya a ser este Gobierno el que vaya a liderar esto.
Pero bueno, vot aremos a f avor.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula, per la CUP, el conseller Bujons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Sé que no s’ha de f er, però aprof ito per reprendr e el debat anterior. És un
punt cur iós. És cer t que la proposta era del PP, però és curiós que
acabem par lant d’això quan Ciutadans se n’ha anat a W aterloo sense
permisos, a un altr e estat, a muntar un xou a la gespa, amb camions i
equips de so, o se n’ha anat a Amer a tallar amb tisores llaços grocs,
suposo que, evident ment, també sense demanar permisos, no? És que és
surrealist a.
Dit això, a la proposta que f a ara el Partit Socialista, dir que ens
abstindrem, com a CUP. Avui no hi ha l’Anna; seria una cosa que
competir ia més a l’Assemblea de Sagrada Fam ília. I t ambé entenem que
les f ormes o la voluntat que transmet perquè hi puguem estar d’acord no
és una cosa que es pugui tancar ara, així, al mes d e març o abril, amb el
que vindrà ara.
I, per tant, ens abstenim.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula, per Esquerra Republicana, el
conseller Viladot.
Sr. Al bert Viladot Solé (GMERC- AM):
Sí; gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a f avor. Coincidim amb el
que ja s’ha dit en el plenar i, que el t emps o el moment en el qual això es
presenta és insuf icient per abordar-ho en aquest mandat, i, per tant, això
és una patata calent a que s’ha anat passant de govern a gover n i que el
proper Govern haurà d’entom ar. Nosaltres def ensem que s’abordi de f orma
seriosa i urgent; ja ho hem def ensat en diversos plenar is i ho tornem a
repetir.
I, per tant, el vot f avorable és en aquest sent it, posit iu, per seguir
treballant en el consens necessar i. Recordar que aquesta f eina ja s’havia
començat en el passat, i que desgraciadament aquest mandat s’ha oblidat
que ja exist ia un grup de treball que va estar parlant de tots aquests
temes. Bé, en qualsevol cas, ens sembla positiu r eprendre aquestes
f eines.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrat a, el
conseller Xavier Ortega.
Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeC AT):
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Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres estem d’acord a crear un grup de treball
per dissenyar una planif icació estratègica del f utur urbà dels entorns de
Sagrada Fam ília. Creiem que en aquest mandat hem perdut pistonada en
encarar els rept es que se’ns plantegen a l’entorn de Sagrada Fam ília.
Nosaltres en el passat mandat vam agaf ar la iniciativa per encarar aquests
reptes, i crec que cal posar en valor la f eina f eta, atès que vam començar
converses amb els veïns per encarar les af ectacions urbaníst iques que
af ecten l’illa de veïns que viuen al car rer Mallorca, davant del temple, i
també vam f omentar la disminució progressiva del nombr e d’autocars
tur ístics f ins a allunyar-los totalment dels entorns del temple.
Si bé és cert que el Govern act ual ha mogut f itxa en els temes dels
equipaments i usos comercials, creiem que no ha sabut o no ha volgut
encarar el rept e principal que, com s’ha dit abans, tenen els veïns del
voltant del temple, que és solucionar d’una vegada per totes la incògnit a
permanent dels veïns que viuen davant de la f açana de la Glòria del carrer
Mallorca sobre l’af ectació ur baníst ica que tenen els seus habit atges.
I és una llàst ima que no se seguís el cam í i les converses que nosaltres
vàr em iniciar en el mandat passat i que el problema se’l tor ni a trobar el
proper equip de govern que governi la ciutat.
Tot i això, nosaltres donem suport a aquesta proposta, però al mateix
creiem que és un br indis al sol pens ar que l’actual Govern m unicipal, amb
tres mesos que queden de mandat, es posarà a f er un grup de treball per
tractar aquests temes, quan no ho ha fet en quatre anys que portem de
mandat. Per tant, li preguntar íem al senyor Rier a si sincerament creu que
ho f aran i si no troba que és un brindis al sol, com hem dit ant eriorment.
Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies a vostè. Per Barcelona en Comú, té la par aula el conseller
Matas.
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):
Sí. Vagi per endavant que votem a f avor. I, evidentment, com ar a es
comentava, no es podrà f er abans de la f inalit zació del mandat.
Sí que..., posar de manif est, perquè aquí s’ha par lat de f alt a de lideratge o
del seguiment de les propostes del mandat anterior... És a dir, justament
aquest Gover n és el que ha liderat tenir un acord amb la Sagrada Fam ília
per regular la seva situació irregular pel que f a a obres. És a dir, s’havien
tingut més de cent trenta anys per f er això i cap dels governs anteriors
havia agaf at el toro per les banyes.
El que sí que enteníem er a que per a la ciut at era important que la
Sagrada Fam ília, amb la m obilitat que es genera al seu voltant..., el f et
que aportés recur sos a la ciutat per tal de gestionar t ota aq uesta mobilitat
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que es genera al voltant de Sagrada Fam ília, gairebé 18 milions de
persones passejant- se per allà.
L’acord inclou que es dest inar an 36 m ilions d’euros en els propers deu
anys a temes de mobilit at, urbanism e i demés. Al mandat anterior
Convergència i Unió va f er un projecte a mida del que volia el temple de la
Sagrada Fam ília, i les converses es van trencar perquè els veïns no van
voler seguir parlant amb vosaltres. Això no vol dir que la f eina que es f es
en tot el tema dels habitatges..., això s’ha mantingut i s’ha seguit f ent.
I, de cara a l’èmf asi que f eia el Joan Ramon en el tema de la participació
veïnal, doncs, òbviament l’acord ja preveu com aquesta par ticipació s’ha
de f er per tot el tema urbanístic, i, a més a més, s’han d’establir les
comissions de seguiment del consell de barr i o el pla d’acció..., o
desenvolupar els espais de gran af luència de la Sagrada Fam ília per
discutir també totes aquestes altres implicacions pel que f a a urbanisme i
mobilit at que té aquest entorn.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Doncs el grup pr oposant, PSC, i, per tant, el seu por taveu, té tres
minuts, en el segon t orn.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
No crec que els gast i tots. Dues coses m olt ràpides. Agrair el vot f avorable
dels grups. Crec que ha estat el portaveu del Partit Popular el que ha dit
que era una proposició amable. Ef ectivament, és amable. Jo crec que, tot i
saber el poc temps que queda per acabar el mandat..., què és el que
estàvem demanant ? Doncs una reunió. O sigui, la const itució del grup, jo,
sincerament... A mi m’haur ia agradat f er la const itució del grup abans de
les eleccions? (Pausa.) Home, es podria f er, eh? –es podr ia f er. Ara bé,
agraeixo el vot f avor able dels grups.
I comentar a la port aveu Paloma, de Ciudadanos, que, ef ectivament..., yo
también comparto la idea de que el próximo Gobierno impulsará esto, no
será de Barcelona en Comú, sino que será del PSC. (Veus de fons.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Riera. A veure, el conseller Zayas ha exhaurit el
temps. La conseller a Jiménez de Parga té temps, si el vol utilit zar. (Veus
de fons.) No? Conseller Bujons, li queda també temps. (Veus de fons.)
No? Al conseller Viladot li queda temps , també. (Veus de fons.) No? Al
conseller Ortega li queden vint segons, si els vol utilit zar.
Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeC AT):
Sí, molt r àpidament. Deia el conseller Matas que ells han resolt tot el tema
de la llicència d’obres després de cent anys i escaig. Jo li dir ia que, bé, és
qüestió de prior itats, no?, perquè vostès han pr ior itzat la llicència d’obres
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però no han pr ior it zat l’af ectació ur banística que tenen els habitatges de
la f açana de la Glòria, i no han agaf at el toro per les banyes.
Per tant, el problema més greu que tenen els veïns seguirà sense
resoldre’s...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevil a
i Burniol:
Conseller...
Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeC AT):
...en el proper mandat.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies.
Molt bé. Doncs la proposta que avui ha presentat el PSC quedaria
aprovada, amb els vots f avorables del PSC, del Partit Popular, de
Ciutadans, d’Esquer ra Republicana, del Grup Municipal Demòcrata i de
Barcelona en Comú, i l’abstenció de la CUP.
I ara entrar íem a l’apartat de precs. I el pr imer el presenta el Grup
Municipal Demòcrata. Té la paraula el Pep Soldevilla.
Sr. Josep Lluís Sol devilla i Cabau (GMPDeC AT):
Sí. Molt ràpid. El prec és que Gover n del Distr icte inf ormi del nombre
exacte d’habitatges de lloguer assequible dest inats a la gent jove que en
aquest mandat s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, i, en
particular, quants d’ells es troben situats al districte de l’Eixample.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Corbella.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Sí; gràcies, presidenta. En el mandat s’han f et un t otal de 469 contractes
a la Borsa d’Habit atge de Lloguer al conjunt de la ciut at, dels quals
vuitanta-un són del programa de la Borsa Jove –estem acceptant el prec,
eh?, es dona per entès– i al Districte de l’Eixample en aquest mandat
s’han contract at quaranta- vuit habitatges, quaranta-quatre dels quals són
destinats a f amílies de la borsa social i quatre a sol· licitants de la Borsa
Jove.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capde vila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Soldevilla.
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Sr. Josep Lluís Sol devilla i Cabau (GMPDeC AT):
Estic per plor ar, realment; quatre, d’acord. No vull entrar en guerra de
xif res. Simplement em quedaré amb les f rases que he se ntit al llarg del
plenar i quan s’ha parlat d’habitatge. Una en particular l’ha dit el senyor
Corbella en present ar l’inf orme, que és que: «Ens hem passat quaranta
anys sense una inversió com calia, en tema d’habit atge.»
I he tirat de memòria, perquè dic, com que tinc trenta-cinc anys i soc més
jove..., i result a que, d’aquests quaranta anys, trenta-sis ha gover nat
Iniciat iva a l’Ajuntament. I miro l’organigrama de govern, i la t inença
d’alcaldia d’Ur banisme i la t inença d’alcaldia d’Habit atge depenen de gent
d’Iniciat iva per Catalunya. No us cau la cara de vergonya, sincerament ?
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Corbella.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
No entrarem en aquest joc, pr esidenta. A mi m ’agradar ia molt que us
caigués també la car a de vergonya pel poc que f eu en el patronat. Això em
sembla que abans ho ha esmentat el regidor. Teniu el 60% a la
Generalitat, eh?, del patronat, i esteu f ent el 20% o menys, i el 80% l’està
assumint aquest Ajuntament.
O sigui que no ens posem a f er picabaralles. Posem -nos a treballar.
Nosaltres hem engegat aqueta màquina, com he dit abans, i encara f alta
molt de recorregut, però les línies estan marcades de manera molt
decidida.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller, li accepta el prec o no?
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Sí.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé.
El pr oper prec el presenta Esquerra Republicana. Té la paraula la
consellera Raf í.
Sra. Tàni a Rafí Galindo (GMERC- AM):
Gràcies, presidenta. El prec que presentem és sobre l’Agrupament Escolta
Antoni Gaudí, que després de seixanta anys ocupen un espai a la Sagrada
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Fam ília i l’han de deixar perquè es troba af ectat pel nou pla urbaníst ic del
temple.
I el prec diu: «Que l’equip de gover n garanteixi que la Fàbrica del Sucre
serà el lloc de reubicació de l’Agrupament Escolta Antoni G aud í i que es
comenci a treballar com més aviat m illor en aquest sent it. I que mentre no
puguin instal· lar-se a la nova ubicació de manera def init iva, podran seguir
ocupant l’espai actual del temple de la Sagrada Fam ília per t al que en cap
moment es trobin sense local i es vegi interrompuda la seva activitat.»
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. En aquest punt hi ha tres paraules demanades
per inter venir. Ha demanat la par aula l’Àlex Cabero, de l’Agrupament
Escolta Antoni Gaudí. Té la par aula.
Sr. Àl ex Caber o ( Agrupament Escolta Antoni Gaudí):
Bé, bona nit. Pr imer de t ot, agrair a Esquerra que f aci un pr ec en relació
amb el nostre agrupament, i a tot el plenari, per poder parlar sobre aquest
tema aquí.
Primer ens presentarem: som l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí.
Pertanyem a l’associació laica de l’escolt isme català, que és Escoltes
Catalans, i f a més de seixanta anys que eduquem en el lleure al barr i de la
Sagrada Fam ília, concretament dins un local que se situa dins la basílica.
L’agrupament està f ormat per uns vuitanta inf ants i joves i tr enta membres
del consell. Som un dels caus més plens de Barcelona i tenim una llista
d’espera bastant llarga; això r ef lecteix el gran volum de demanda
d’aquest a activitat que necessita el nostr e barri.
Les pr incipals act ivitats que f em són: caus els dissabtes de 5 a 7,
excursions per trimestre i uns campaments d’hivern, uns a la pr imavera i
uns a l’estiu.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. Cor a Alavedra.
Sra. Cor a Alavedra ( Agrupament Escolt a Antoni Gaudí):
Despr és de seixanta-tres anys, és evident que ens sent im molt arrelats a l
barri, i la major ia dels nostres inf ants i joves resideixen aquí. Però en
aquest moment ens trobem en la situació que se’ns obliga a mar xar del
local on hem estat tots aquests anys.
A pr incipi d’aquest curs el mossèn de la Sagrada Fam ília, en
represent ació del patronat, ens va comunicar que durant el curs 20192020 haur íem d’abandonar el local perquè seria enderrocat. En
conseqüència, vam iniciar converses amb l’Ajuntament, que ens ha f et un
acompanyament que és molt d’agrair.
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El primer que vam f er va ser, des de la Com issió d’Ecologia i Urbanisme,
concertar una reunió a tres bandes: entre el patronat del temple,
represent ants de l’agrupament i el conseller tècnic de district e, Jordi
Matas, que va venir a donar-nos suport, treballant en l’opció que ens
quedéssim al temple, que era la nostra priorit at. Després d’aquella reunió i
de converses poster iors entre el patronat i l’Ajuntament, hem vist que el
temple no canvia de parer i no ens dona un altre espai.
Arribats a aquest punt, el dia 13 de f ebrer vam f er una reunió amb district e
i se’ns va of erir una alternat iva: la Fàbrica del Sucr e, al carrer Consell de
Cent amb Cartagena, que tècnicament es troba dins el barri de la Sagrada
Fam ília, però en realitat es troba molt més a prop de la zona de Glòr ies.
Tot i que ens entristeix molt haver d’abandonar..., hem acceptat la
proposta d’aquesta reubicació, ja que ens trobàvem en un carrer sense
sortida, i t ambé entenem que és un nou projecte il· lusionant, j a que aquest
espai consistirà en un espai jove que de ben segur serà un actor social
important al barr i.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Marc Algora.
Sr. Marc Algor a ( Agrupament Escolta Antoni Gaudí):
Actualment ens trobem en el punt que necessitem les garanties que es
demanen en el prec presentat per Esquerra, és a dir, que volem que
aquesta proposta de l’Ajuntament d’anar a la Fàbrica del Sucre quedi
assegurada, ja sigui a través d’un acor d o d’una decisió presa en plenari i
no estar a expenses d’un possible nou consistor i que no prior it zi de la
mateixa manera els equipaments municipals i ent itats com la nostra.
També necessitem un acord amb el t emple en què aquest es comprometi a
mantenir- nos el local actual f ins que ens puguem reubicar def initivament a
la Fàbr ica del Sucre, ja que altrament ens quedar íem en una situació de
desempar ament.
Conf iem que aquest consistor i i aquest plenar i treballaran per f er
possibles aquestes garanties abans que s’acabi aquesta legislatura, tan
necessàries per donar continuïtat al nost re agrupament escolta.
Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies. Ara t é la paraula el conseller Mat as.
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):
Gràcies avui per ser aquí. Des del Govern del distr icte acceptem aquest
prec. De f et, des del pr imer moment que ens vam trobar a la f esta de
Nadal, doncs, ja m ’ho vau com unicar, i hem int entat estar al costat d’una
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tasca educat iva que valorem molt. Jo mat eix em vaig passar quinze anys a
l’Agrupament Escolt a Antoni Gaudí; sé perf ectament què representa per al
cau i per a tota la seva comunitat –no només els que hi ha ara, sinó tots
els que hi hem viscut i crescut– ser dins del temple.
M’entristeix que el t emple renunciï a una de les poques act ivitats que té
dins de la seva par cel· la que mira cap enf ora del barr i, que acull veïns i
veïnes sense jutjar les seves ideologies o pensaments, i això ha estat així
mentre mossèn Bonet ha estat al capdavant de la parròq uia. I el que sí
que hem pogut f er des de l’Ajuntament ha estat blindar , dins de la
modif icació del Pla general metropolità, que no depengués de l’acord i
d’aquest es obres el f et de marxar o no del cau, i posar un equipament
juvenil que està previst per al proper mandat perquè us pugui acollir i no
es perdi tota l’activit at que f eu al cau.
Això vol dir que encara ens
temple. Que, ef ectivament,
metropolità, entre que no es
local, doncs, es pugui esperar

quedar à feina per f er, per acordar amb el
com diu la modif icació del Pla general
té la Fàbr ica del Sucre i encara sou en el
per no perdre la continuïtat del projecte.

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Matas. A la consellera Raf í li queda un minut .
Sra. Tàni a Rafí Galindo (GMERC- AM):
Agrair l’acceptació del prec. Realment, quan vam anar a visitar els nois i
les noies del cau vam veure la il· lusió amb la qual treballen i l’activitat que
f an. I, res, esperem que en cap moment es vegin desemparats i sense
local perquè puguin seguir amb aquesta activitat.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera Raf í.
El proper prec el pr esenta Esquerra Republicana, i li dono la paraula al
conseller Viladot.
Sr. Al bert Viladot Solé (GMERC- AM):
Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres presentem un prec ref erent a un dels
temes que també ha estat bastant est rella aquest mandat, que és la
contaminació. Bàsicament demanem que el distr icte impulsi un pla de
compensacions i ajuts per als edif icis ubicats en les vies considerades
bàsiques –per exem ple, el carr er Aragó i molts altres–, atès que els nivells
de contaminació segueixen sent molt elevats –sembla que cada dia van a
més– i que no s’han aconseguit els objectius f ixats pel mateix pla.
I, bé, ens agradar ia, doncs, que es plant egés alguna línia de treball, com
han f et altres district es de la ciutat.
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Viladot. Té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Bé. Nosaltres recolzem aquest prec en aquest sentit. El que sí que volem
dir és que en aquests moments l’Ajuntament ja té unes subvencions per
rehabilitació d’habit atges vinculades amb el tema del sor oll, i, per tant,
això ja es recull, i q ue, en qualsevol cas, si es veu que hi ha algun altre
mitjà en el sent it de millorar això, doncs, ho recolzem.
També volem dir que nosaltres hem treballat també perquè s’ubiqui l a línia
d’autobús H10 pel carrer Aragó, llavors eliminem un carr il de cot xes, i això
reduirà el soroll, i que a la llarga també podr íem ubicar un altre carril més
en aquest sent it per acabar reduint el sor oll.
En qualsevol cas, això només ho reduirem si comencem a f er polít iques de
restricció de cot xes en peatge a escala metropolitana.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Viladot.
Sr. Al bert Viladot Solé (GMERC- AM):
Gràcies. Agrair l’acceptació del prec. No vull entrar en el debat de f ons
dels reptes de mobilitat i de contaminació que tenim a la ciutat –el carrer
Aragó n’és un exemple molt clar–, però sí que entenem que aquest prec a l
f inal és un pedaç temporal per pal·liar els ef ectes negatius d’una situació
indesitjada. I entenem que la solució és molt complexa i que passa per
tota una bat eria de mesures en el sentit que es comentava.
Ja està.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Si vol af egir
Magrinyà... Li queden quaranta-cinc segons.

alguna

cosa,

el

conseller

Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí. En
baixes
de f er
Aragó,

aquest sent it , que l’Ajuntament ha previst per al 2020 la zona de
emissions, que és un pr imer pas en aquesta línia, i que se n’hauran
més, perquè la via més carregada de tot Barcelona és el carrer
i amb tota la raó cal f er accions en aquest sentit.

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller.
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Passem al següent prec. El presenta la CUP. Té la paraula el conseller
Bujons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Hola. Precisament parlàvem de la vaga general. El dia de la vaga general
vam coincidir am b el Juan, el llogater d’Entença, 151 –el llogater de renda
antiga, el super vivent–, i vam parlar una mica de la seva situació.
Bàsicament –ho expressava abans el conseller Riera, no?– és un bloc que
podr ia ser paradigmàtic d’aquest termini i on al f inal ja no hi ha més...,
vull dir, s’ha quedat ell sol, perquè els altres... La propietat , després de
pressings diver sos, més suaus o més f orts, ha acabat pactant la marxa de
la gent.
El Juan ens comentava que havien començat les obr es, que estava par lant
amb el districte ja d’aquest cas, i que els operaris li coment aven, doncs,
que allà hi acabaria havent pisos tur íst ics.
A partir d’això plant ejàvem aquest prec, que és aprof itar ..., dins els pocs
recursos que pugui tenir l’Adm inistració local, comptar amb un cens
dinàmic dels casos on puguem veure que hi ha hagut assetjament –a
l’inf orme d’habitatge sortia–, que es comprometés el Govern del
distr icte..., que creés una bona pràctica de no atorgar, en el cas que f os
possible o se’n pog uessin atorgar, llicències d’habitatges d’ús t ur íst ic en
propietats que haguessin f ormat part d’aquest cens, i que donés als espais
de part icipació veïnal com la Taula Veïnal d’Habitatge un paper en el
seguiment i la concessió d’aquestes llicències, no? Una de les f ormes
d’evitar l’assetjament és no posar f àcil a l’empresa o empr eses resultants
que després es podran aconseguir..., doncs, pels motius pels quals
practiquen aquest assetjament.
El prec aniria, doncs, cap aquí.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula, pel Govern, el conseller Corbella.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Gràcies, presidenta. Accept arem aquest prec. Vaig punt per punt.
El primer punt, que demana un cens dinàmic.., ja exist eix, no l’anomenem
«cens», però és el document intern de treball en el qual estem treballant
sobretot a la Taula d’Habitatge, i està compartit entre tots els
departaments tècnics que s’encarreguen de qualsevol tem a que vagi a
tocar una qüestió d’habitatge. Ja sabeu que des dels Ser veis Jur ídics f ins
al Departament de Llicències, passant per la Guàrdia Urbana o la mateixa
Of icina d’Habitatge, compartim aquest document –i també la part política.
El segon punt..., aclar ir que ja no s’atorguen llicències de HUTs a tot
Barcelona, el nombr e està copat, diguem-ne, i, per tant, no se’n donen
més.
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I el tercer punt, doncs..., no hi haur ia cap inconvenient que a la propera
Taula d’Habitatge s’incorpor i aquest tem a –si cap a l’ordre del dia, vaja.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Corbella. Té la paraula el conseller Bujons. Li
queden només deu segons, conseller.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
El segon epígraf , el de les llicències de HUTs, és..., «ara no», però est à
bé poder acceptar aquest prec, tot i que no sé les conseqüències que té
després, a la vista d’altres situacions on pugui ser «ara sí».
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Conseller Corbella, vol af egir alguna cosa?
(Veus de fons.) No? Molt bé.
Doncs passar íem al prec que ens presenta Ciutadans. Conseller, aquest
és el que han ret irat ? (Veus de fons.) És el que han r etirat, no? (Veus de
fons.
Doncs passar íem al següent...
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
No, no, no. Un moment. Pensava que estaves par lant de... Tenia dos
precs. Un és el que hem inclòs, i ara ve el d’avinguda Mistral.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Sí, sí. Ara li anava a donar la paraula per aquest.
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
Ah, molt bé. Gràcies.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Pedr o Juan Sánchez, en nom del Grup de Ciutadans, té la
paraula per presentar el prec.
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
Gràcies, senyora pr esidenta. Atès l’elevat nombre de denúncies i queixes
expressats pels veïns de l’edif ici que hi ha just al costat del pipicà de
l’avinguda Mistral i atesa la quant itat de problemes de contaminació
acústica que es generen per part dels gossos que són portats a aquest
pipicà, juntament amb la quantitat de discussions que es generen entre
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veïns i amos dels gossos, en què s’arr iben als insults per part d’aquests,
amb denúncies pr esentades al r espect e, i atesa la quant itat de problemes
de t ipus psicològic creats per la manca d’hores de descans per part dels
veïns af ectats que se’ns ha comentat de manera reiterada, fem el següent
prec: que el Govern del distr icte posi tots els mitjans per tr obar una nova
ubicació per al pipicà de l’avinguda Mistr al.
Gràcies, senyora pr esidenta.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies a vostè, conseller. Té la paraula el conseller Corbella.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Gràcies, presidenta. Doncs, malauradament, haurem de r ebutjar aquest
prec, i explicar em per què.
La f eina que s’està f ent en l’àrea d’esbar jo de gossos de l’avinguda Mistral
i tot el veïnat que està al voltant va començar ara f a uns mesos, amb la
seva pet ició d’alguna inter venció per part del districte, i es va arribar a un
acord, que era que començar íem amb un equip de gestió de conf lict es
intern de l’Ajuntam ent i que des del distr icte es pot sol·licitar el seu
ser vei..., tot un treball primer de diagnosi, per saber.. ., és a dir,
entrevistant-se am b veïnat af ectat, amb veïnat de la zona, amb
comerciants, també hi inter venen agent s cívics, Guàrdia Ur bana, tothom
que hi hagi per allà al volt ant dona tota la inf ormació. D’això se’n f a una
diagnosi, i aquí obtindrem uns pr imers r esultats, més a nivell comunitari,
més a nivell qualitat iu. Això, per una banda.
La segona va ser la instal· lació d’un sonòmetre, i ja en tenim els result ats,
no est an publicats, però, bé, els avancem: sembla que són positius, en el
sentit que de moment no s’est an superant els llindars previstos.
I el tercer era una pet ició direct a d’aquell veïnat, que era f er una
campanya de sensibilit zació que va començar f a relat ivament poques
setmanes. Era la disposició de cartells no nom és a la zona d’esbarjo de
gossos, sinó també als portals de la zona.
Nosaltres estem esperant els result ats de la diagnosi, que els tindr em ara,
a f inals de març. Quan tinguem aquests resultats, podrem decidir si cal
començar a buscar una ubicació alternativa, f er algun tipus de mesures,
que no en calgui cap... Això és el que haurem de veure. D’acord?
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el conseller Sánchez. Li queden
cinquant a segons, encara.
Sr. Pedr o Juan Sánchez Murillo (GMCs):
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Sí, només una qüestió. Has dit que sí que són positius i que el tema de
sons sobrepassa... (veus de fons), no sobr epassa, d’acord. I esteu
esperant resultats per aquest tema?
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Responc, presidenta?
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Vint- i-cinc segons, sí.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Estem esper ant resultats de la diagnosi, de l’equip de gestió de conf lictes,
de totes les entrevistes que s’est an portant a terme. Estàvem esperant
resultats de la sonometria, i els vam tenir f a poc i no superen els llindars.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller.
Doncs passar íem al proper prec, que el presenta el Part it Popular. Té la
paraula el conseller Zayas.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Ara m’he adonat que hi f alta una paraula. És: «Per evitar la ut ilit zació
electoralist a d’un eq uipament com la Model, que es deixi sense ef ecte la
eventual presentació del projecte dels f uturs usos de la Model per tal que
sigui el Govern municipal que surti de les properes eleccions municipals el
que tiri endavant aquest projecte en la seva globalitat i complexitat.»
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Bé, nosaltres rebutg em aquest prec senzillament perquè això ja ho hem
f et; per tant... Hi va haver un procés participatiu. De f et, es va crear un
grup impulsor. Aquest grup impulsor ha continuat la seva f eina, i es van
presentar els treballs de la solució que dona peu al pla direct or del 2019.
Això es va aconseguir per unanim itat, i, per tant, ja s’ha f et la f eina. Ara el
que queda és aprovar el pla director urbaníst ic f ormalment a l’Ajuntament i
desenvolupar la modif icació del pla general per poder-ho executar i f er un
concurs, que és el que està previst.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
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Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Té la paraula el conseller Zayas.
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
Sí. De f et, aquesta proposta er a una excusa per dir que, electoralment,
nosaltres no reconeixem el resultat d’aquest procés participatiu..., que
vostès anomenen «procés participatiu». No el r econeixem, dic, a ef ectes
electorals de la propera legislatura.
Mir i, queda quin és el seu cr iteri i per què vostès han apost at per aquest
equipament. Perquè el que vostès han f et ha estat el que han f et en molts
altres llocs de l’Eixample, que són aquests processos participatius en què
es mouen associacions properes a vostès i en què els veïns de ver itat, els
veïns que viuen allà, s’han assabentat..., allò, «de rasquis», que exist ia un
procés participat iu.
Per temes com el de l’Escola Entença, per temes com el de l’espai a l’eix
comercial de l’Esquerra de l’Eixample, per la maner a com s’ha f et aquest
procediment participatiu, nosaltres no podem donar validesa a aquesta
procediment. No li reconeixem validesa, i entenem que s’ha tret...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller...
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):
...la possibilitat als veïns d’expressar-se.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Se li ha acabat el temps, conseller. Molt es gràcies. Té la par aula. Li q ueda
un minut.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
(Per problemes tècnics, aquest a intervenció no ha quedat enr egistrada.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Magrinyà.
I passar íem a l’últim prec, que el presenta el Part it Socialista. Té la
paraula el conseller Riera.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Moltes gràcies, presidenta. A veure, hem tramitat aquest pr ec perquè, de
f et..., passa sovint, eh?, és públic i notori i sabut que a vegades, quan es
f an grans obres, de gran envergadura, sovint queden serrells per ajustar,
d’acord?, com pot ser la vent ilació del Mercat de Sant Antoni, que en vam
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parlar. I nosaltres portem el tema de la supercruïlla, el que serà la f utura
plaça Concha Pérez.
En aquest espai encara hi manquen coses, encara hi ha tanques
provisionals, hi manca senyalit zació vert ical. .. El sentit del carrer Tamarit
no està indicat, vull dir, tu pots sortir d’un pàrquing i no saps el sentit del
carrer. Hi ha elem ents d’acabat f inal de la supercruïlla que nosaltres
vàr em impulsar, conjuntament amb Barcelona en Comú, que creiem que...,
vaj a, que l’obra no està acabada del tot, que hi f alten alguns serells. I per
això hem tramitat aquest prec.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller. Té la par aula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí. Acceptem el prec, però també posar en evidència que estem innovant
un t ipus d’espai i un tipus d’organit zació de la mobilitat en aquest espai i
que ja s’està elaborant aquesta senyalit zació vert ical que demana, de
comú acor d amb el grup impulsor. I esperem que en els propers dies
puguem instal· lar-la.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Té la paraula el conseller Rier a.
Sr. Joan Ramon Riera Al eman y (GMPSC):
Em sembla molt bé. Que sigui veritat, eh?, que en els pr oper s dies...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Magrinyà, vol af egir alguna cosa? (Veus de fons.) Molt bé.
Passar íem a l’apar tat de preguntes. La primer a la presenta el Grup
Municipal Demòcrata, i té la par aula el conseller..., la Cristina Caballer.
Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMPDeC AT):
Gràcies, presidenta. La pregunta és quin és el capt eniment del Govern del
distr icte respecte al grau d’inversió executat a l’Eixample al llarg d’aquest
mandat.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el conseller Matas.
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):
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Gràcies. Bé, el capteniment..., bàsicament, són aquests 123 m ilions
d’euros directament del district e més uns altres 25 d’aquests que es
calculen de coses g enerals de la ciutat que s’inverteixen a l’Eixample. No
sé què més vol saber.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Matas. Doncs ara la consellera Caballer li dirà
què més vol saber.
Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMPDeC AT):
Sí. Jo, més que parlar de xif res..., nosaltres pensem que un districte
central com és l’Eixample, que té més de 260.000 habit ants, ha passat de
ser el segon district e en inversió al set è, en el seu mandat. I atès que
també hi ha obres i projectes que estaven pendents d’execució i s’han
deixat de f er, pensem que realment el Distr icte de l’Eixam ple per al seu
Gover n no ha estat prior itari. Jo em ref eria bàsicam ent a això, més que a
xif res.
Gràcies.
Presidenta del Consell del Sra. Trini Capdevil a i Burniol:
Moltes gràcies, consellera Caballer. Té la paraula el conseller Matas.
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E):
Bé, una cosa és el capít ol VI i l’altra és tota la inversió general, oi?, de
tots els capítols del districte. En aquest cas, per exemple, és ver itat que
s’ha pr iorit zat l’augment de la plantilla, amb un 26% d’incr ement durant
aquest mandat, l’augment de ser veis com poden ser els espais de gent
gran, els espais veïnals o l’aportació a ser veis socials, i és ver itat que hi
ha una r edistribució territor ial i, al f inal, un augment en matèria de
subvencions. Les prioritats, doncs..., cadascú té les seves.
Presidenta del Consell del Sra. Trini Capdevil a i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Matas.
Passem a la següent pregunta. La f a el Grup de la CUP, i t é la paraula el
conseller Buj ons.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
Bé, aquesta pregunt a lliga una mica amb el que parlàvem al principi sobre
les idees que es tenen i, despr és, com s’executen i el per ill de cremar-les
pel cam í. En aquest cas, era el cas del model de pressupostos
participatius, les pr oves pilot que es van f er a l’Eixample, però també a
Gràcia el setembre del 2016, i coincideix amb el f et que f a cosa d’uns dies
coneixíem via les xarxes socials com un veí del barri expressava que
s’havia atret a part icipar en aquest pr océs, havia f et una proposta, i
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explicava una mica la història o la seva visió del recorregut d’aquesta
proposta, no?
La proposta era demanar part icipar en una pr oposta que es deia «Pla de
reducció de vehicles contam inants al bar ri», que consist ia a f er un estudi
sobre viabilitat i l’impacte que tindria aplicar m esures molt més restr ictives
quant a la contaminació permesa dels vehicles que desenvolupen
activitats comercials dins del barri – és a dir, «barr i» ser ia «districte».
Aquesta propost a es va presentar. Va ser votada. Va result ar que va ser la
més votada de les propostes que es van presentar a l’Eixam ple, i aquí ve
el cur iós, no?, l’evolució que ha tingut aquesta propost a posteriorment per
tal com, que sense parlar amb la persona af ectada, aquest a proposta que
és a nivell de distr icte i que encarrega un estudi es converteix, ar ribat el
cas, en les r ecomanacions cocreades per a la reducció de la contaminació
al barr i de Sant Antoni - l’Eixample.
La qüest ió, una mica, és que la proposta canviava l’abast, passàvem d’una
cosa de districte a una cosa de barr i; canviava l’objecte, o s igui, no es f eia
un estudi, sinó que es f eien una sèrie de recomanacions en un treball en
grup; i, tan o més greu, s’hi posaven coses de collit a pròpia per part de
l’Ajuntament conf onent la part d’invest igació o part icipació amb el f et
d’explicar obra de govern.
A part ir d’aquest punt, hi ha hagut, aquests darrers dies, moviments en
aquest sentit...
Presidenta del Consell del Sra. Trini Capdevil a i Burniol:
Conseller...
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
La pregunta és...
Presidenta del Consell del Sra. Trini Capdevil a i Burniol:
Se li ha acabat el temps per f er la pregunta.
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-P A) :
...si es pot explicar el recorregut que han tingut aquestes pr opostes dels
pressupostos participatius i el recorregut d’aquesta proposta en concr et .
I disculpeu el...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé, moltes gràcies. Contesta el conseller Corbella.
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
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Gràcies, presidenta. La pr imera pregunta que f eu, sobr e explicar el
recorregut de tots els pressupostos..., en dos minuts és impossible; està
tot penjat a la web del Decidim.
En tot cas, puc dest acar-ne alguns. Per exemple, que es va f er un estudi
sobre els bancs per implementar-ne alguns a l’Eixample; aquest ha donat
el resultat que ja est an a punt d’inst al· lar -se, es va presentar en el Consell
de Barri de la Dreta. La proposta d’activitats culturals i els interiors d’illa
va donar el cicle I lles de Cultura, am b espectacles durant l’hivern. La
proposta de f er un projecte de detecció i prevenció de la LG TBIf òbia dins
les escoles va donar el projecte Eixamplem diversitats, que va treballar -se
a sis escoles del districte. Etc.
La pregunta segona. .., a partir de la proposta ciutadana sí que es va f er
una recollida de dades de la contaminació ambiental. Es van f er un parell
de tallers part icipat ius amb el veïnat, una sessió de devolució, i la
inf ormació està al Decidim.
Llavors, l’adaptació de la proposta..., aquí és on s’ha de f er l’aut ocr ít ica,
eh?, perquè l’heu f eta bé. O sigui, per una banda, abasta tot el districte i
requereix uns recur sos que en aquell moment és dif ícil... Llavors es va
acordar amb el grup de veïnat que participava en aquest pr ojecte concret
que es f es en el barri de Sant Antoni. Llavors, aquí l’autocr ítica que
voldr íem f er és aquesta: no es podia, des del Decidim, d’acord?, per un
tema legal, de dret s de protecció de dades, parlar amb la persona que
havia f et la pr opost a dir ectament, només amb ella, i comunicar -li aquesta
dif erència. I això, doncs, en una prova pilot ens ha donat aquest resultat,
que s’ha de modif icar. Veurem com ho f em.
En tot cas, els estudis han donat diversos resultats...
Presidenta del Consell del Sra. Trini Capdevil a i Burniol:
Conseller, hauria d’anar acabant, eh?
Sr. Eduard Corbella Cer velló (GMBC- E) :
Molt bé.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller.
Passem a la pròxim a pregunta. La presenta el Part it Popular, el conseller
Muñoz.
Sr. Al ejandro Muñoz Mateos (GMPP):
Quin balanç f a el Govern municipal sobre el respecte i com pliment de les
resolucions i acords d’aquest plenar i de distr icte durant el m andat que ar a
acaba?
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Muñoz. Té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Bé, tenim unes est adíst iques que us... Perdoneu. (Remor de veus.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Sí. Hi havia una paraula demanada, de l’Elisabet Prat. (Veus de fons.)
D’acord. No hi és? ( Veus de fons.) Bé, el president, en Llobet.
Sr. Xavier Ll obet (Cor Eixample):
Bé, bona nit. Presidenta, consellers, veïns, veïnes, jo el que us volia
explicar és un r elat. Un relat, senzillament, que aquí un dia es va quedar
en un acor d segons el qual passar ia el següent: l’Ajuntament ..., gràcies a
l’Ajuntament teníem un local, i aquest local es dividir ia en uns apartats, en
uns despat xos, en una sala polivalent, en un magatzem, en un office, tal i
tal.
En aquest inici vam començar a parlar amb tots vosaltres, vam f er-ho tot
molt bé: Carmen Méndez, consellera de Comerç, Jor di Matas, conseller
tècnic, i despr és també amb el senyor Magrinyà vam tenir una reunió. Hem
tingut diverses reunions. L’únic problema que tenim és que, del primer
projecte..., el pr imer plànol, el segon plànol, el t ercer plànol i el quart
plànol són tots dif erents. D’acord, anem evolucionant, com les persones;
el que no pot ser són els cr iter is.
No se’ns pot dir, a la quarta reunió, que un espai que es diu «ve ïnal» –que
això no ens ho van dir ni a la primera ni a la segona ni a la ter cera– ..., que
no podem ocupar nosaltres aquest espai per a ús propi, només per a
nosaltres, que nosaltres volem un local per treballar per al barri i en el
barri.
Si això se’ns diu en el primer moment, nosaltres no ens f em il·lusions. A
nosaltres l’Ajunt ament ens ajuda, sí, clar, perquè est em f ent una f eina i
ens ajuda, ens dona una subvenció per al tema del local. Però nosaltres
volem ser on hem de ser. Se’ns om ple la boca que el comerç dona
seguretat, que el comerç dona llum, que el comerç dona vida; però quan
busquem un lloc per estar, al lloc on hi ha el comer ç, no amagats, resulta
que primer ens diuen una cosa i a l’últ ima reunió, per la f orma que està
distr ibuïda...
Perquè jo em f aig una pregunta: què és un arquitecte? Un arquitecte és un
senyor a qui li dius les necessitats i que el que f a és, senzillament, agaf ar
espais i reubica- los. Com és que en aquest nou espai només hi ha un
despat x que no pot ser per a ús nostre perquè nosaltres en f aríem ús per
treballar i ha de ser un local per a moltes entitats? Aleshor es. ..
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L’única cosa que jo demanar ia, si us plau, és que quan es f aci un project e
i s’apr ovin les coses i es f acin les coses, que ens ho diguin el pr imer dia i
ens donin el criter i. Perquè ens f em il·lusions. I nosaltres ens belluguem
per moltes coses, sentiments i il· lusions. Quina il· lusió tenim després de
l’últ ima...? A l’últim a reunió ja els ho vam dir: aquest espai no és per a
nosaltres, és un espai que està f et perquè nosaltres no hi entrem. «Sí,
perquè podeu venir a la sala...» De sales ja en t enim! Volem un lloc per
treballar per al barri i en el barr i.
I nosaltres, els com erciants, som veïns de planta zero; som veïns, també,
de planta zer o. I nosaltres donem segur etat. I nosaltres est em de cara a
vosaltres, us estem ajudant en molt es coses. I quan és una cosa
d’aquest es... Qui s’emportarà el local? Qui pactarà...? Q ui reg irà, qui
ordenar à el local? L’associació de veïns. Bé, no em sem bla malament,
perquè els veïns també f an una f eina al barri, però clar... Penseu- hi una
altra vegada, quan feu les coses. No comencem a donar crit eris a l’última
reunió, quan ens els podíeu haver donat a la primera reunió. Que no ens
els vau donar; Carm en Méndez, no ens els vau donar.
I penseu que la ter cera vegada que van f er un plànol, que va venir el
senyor Magrinyà..., van f er un plànol i nosaltres hi cabíem. D’acor d? I
aleshores a l’últim plànol no hi cabem. ( Veus de fons.) No, no, no, és que
no hi entrarem, és que no f a f alta entrar-hi; és així. A més...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Senyor Llobet, hauria d’anar acabant.
Sr. Xavier Ll obet (Cor Eixample):
Ja està. Perdó.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, senyor Llobet. Doncs sí, ara contest a el senyor Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí. Volia dir dues coses. La pr imera: aquesta inter venció..., nosaltres
estem molt d’acord en això, que hi ha tant els veïns de les primeres
plantes com els de les plantes de més amunt. Hi estem d’acord, en això. I
valorem la importància del rol que està f ent l’associació de comerciants.
En aquest sent it, crec que hem de trobar una solució per a l’espai dels
comerciants, i treballarem en aquesta línia.
També hem de dir que quan venen les disposicions tècniques de dif erents
inst itucions..., ens han anat retallant l’espai, i això ens ha condicionat la
solució. És així. I potser és verit at que nosaltres abans d’adreçar -nos a
vosaltres haur íem hagut de tenir l’espai real, però ha passat això. Llavors,
en aquest sentit, trobarem la m illor solució en l’espai actual, eh? Per ò és
en aquest sent it, que continuar em treballant.
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I també entenem que en el f utur hem de donar resposta a aquesta
necessitat vostra.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Conseller Muñoz.
Sr. Al ejandro Muñoz Mateos (GMPP):
Sí. Señor Llobet, esto es habitual. En este Gobierno, les dicen una cosa,
luego cambian y luego, al f inal, no van a hacer nada.
En la Esquerra del Eixample ha pasado algo parecido. Tenían que darle…,
o se habló de un espacio para una asociación también de comerciant es y,
al f inal, de eso nada de nada. Se dijo blanco, luego pasó a negro y ahora
no…, se quedó en una nebulosa.
Aquí nos han pasado un documento muy bonito de las propuestas que se
han aprobado, etc., etc., para darle un poco de rebombor i al tema. Aquí
dice, el señor Magrinyà: «Pr oposicions apr ovades. En total deixen
d’aprovar onze proposicions, en el mandat.» De las once proposiciones
que se dejan de apr obar, yo creo que diez son nuestras.
Me pasa un poco como con la señor a Trini, que yo creo que me da menos
tiempo ( l’or ador r iu), me da la sensación…
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
No és ver itat... La señora Trini da el mismo tiempo a todos.
Sr. Al ejandro Muñoz Mateos (GMPP):
No sé si es una sensación o no... Y le digo..., y entre ellas están dos que
hemos hecho nosot ros, dos proposiciones con su tema, y que se han
aprobado.
Y, entre otras, podemos decir la del 5 de mayo del 2016, medir el impacto
de la ubicación de la Escuela Entenza sobre las entidades deport ivas; la
del 12 de diciembre de 2016, soluciones y calendar ización para el
problema de la Escuela Entenza; 5 del 7 del 2016, creación de una m esa
de trabajo para f omentar los mercados entre los jóvenes; 7 de marzo del
2017, línea de bus D30 por la Diagonal; otra el 2 del 5 del 2017,
presentación en tres meses del pr oyecto del carrer Girona –también se
quedó en el aire–; el 4 de julio del 2017, que se construyera la Escuela
Entenza en la Modelo –se dijo que sí y ya se ha visto hoy que no…
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Muñoz...
Sr. Al ejandro Muñoz Mateos (GMPP):
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…document os sobr e dinamización
Eixample, el 1 de marzo…

del

comercio

en

la

Esquerra

del

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Conseller Muñoz...
Sr. Al ejandro Muñoz Mateos (GMPP):
Puedo seguir.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
No, no; no segueixi, que se li ha acabat el temps.
A veure, conseller Muñoz, sempre em diu el mateix. La presidenta dona el
temps que toca a tothom i talla els consellers del Partit Popular i talla
igual, per exemple, els d’Esquerra Republicana –exactament igual, li ho
puc garant ir. (Veus de fons.) No, no, no, se li ha acabat el t emps,
conseller. M’ho diu després. ( Veus de fons.) No es f ia de mi, eh?, es posa
vostè el cronòmetre. .. Déu-n’hi- do –déu- n’hi-do.
Molt bé. Doncs hem acabat les pregunt es. (Veus de fons.) Vint segons,
conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí. Volia aprof itar..., he vist, pel que explicava...
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Vint segons, eh?
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
...per nosaltres els números generals són que complim un 80%, que hem
tirat endavant un 80% de les mesures.
I, del que explicava vostè, crec que anava pel mateix ordr e de magnitud.
(Remor de veus.)
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Molt bé. No f eu diàleg, si us plau.
Hem acabat les preguntes i ens queda un seguiment de prec. El presenta
el Grup Municipal d’Esquerra Republicana. Té la paraula la consellera
Raf í.
Sra. Tàni a Rafí Galindo (GMERC- AM):
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Nosaltres presentem un seguiment d’un prec que vam entrar el juliol del
2018. També és veritat que des que vam registrar el pr ec f ins avui ens ha
arribat una inf ormació, que hi ha hag ut una reunió en aquest sentit, i,
aleshores... Bé, igualment el presentem, però sabem que sembla que hi ha
solució.
Diu: «Que s’inf ormi de l’estat del prec q ue instava el Gover n del Districte
de l’Eixample a trobar una solució per tal de millorar la connectivitat entre
el barr i de l’Esquerra de l’Eixample i els equipaments sanitar is CAP
Manso, Hospital Clínic i Hospital del Sagrat Cor i el Mercat de Sant
Antoni, preveient la possibilitat d’implem entar un bus de barri que cobreixi
el trajecte que ha quedat descobert i f acilit i la mobilitat dels veïns i veïnes
af ectats i af ectades per la supressió de la línia d’aut obús 41. »
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el conseller Magrinyà.
Sr. Francesc Magrinyà Tor ner (GMBC- E):
Sí. Bé, inf ormar-la que hem tingut tres r eunions amb la plat af orma i que a
la darrera es va pr esentar una pr opost a d’un pr imer traçat d’un bus de
barri. I en pr incipi falta acabar aquest traçat, però amb la plataf orma ja
hem acordat aquest a solució, i en principi el cr iter i és: aquest bus de barr i
connecta de porta a porta els equipam ents que la plataf orma demanava,
però tindrà un caràct er de bus de barr i.
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila
i Burniol:
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Consellera Raf í, vol af egir alguna
cosa. (Veus de fons.) Molt bé. Conseller Magrinyà, si vol af egir alguna
cosa... (Veus de fons.) Tampoc? Bé.
Molt bé. Doncs amb aquest seguiment de prec acabem aquest plenari,
que, com he dit a l’inici, és l’últ im plenar i d’aquest mandat. Jo a les
persones que queden, que han aguantat f ins aquesta hora, els vull
ef ectivament agrair que estiguin avui amb nosaltres, per ò no només avui,
sinó durant aquests quatre anys, que nor malment a l’hora d’acabar sempre
veiem les mateixes cares. Per tant, el meu agraïment.
Jo els vull convocar –i els arribarà la convocatòr ia com toca, evidentment–
al proper plenari –hi haur à un proper plenar i que serà sense iniciatives,
naturalment– la pr imera setmana, aproximadament, del mes de juny. La
presidenta i el regidor ens compromet em a assist ir en aquest plenari, on
tots, tant el regidor i jo mateixa com els consellers, ens acomiadar em de
les ent itats. I ara intentaré convèncer el regidor perquè després hi hagi
una copeta de cava per celebrar-ho.
I espero de tot cor també que la primera setmana del mes de juny hi hag i
la sentència d’aquest judici de f arsa que està f ent l’Estat espanyol contra
els presos polít ics i puguem celebrar q ue la sentència sigui, com no pot
ser d’una altra manera, absolutòr ia.
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I, per demà, desitjo a totes les dones i a tots els homes f eministes que
sortim al carrer per def ensar els nostres drets i les nostres llibertats com a
dones i com a homes que són tan f eministes, a vegades, com les mateixes
dones, doncs, i que passem un dia de lluita ben bo.
Moltes gràcies i bona nit.
S’aixeca la sessió a les 2 3.20 hores.

