
                 
 

                Districte de l’Eixample  
  
 
 

 

ACTA 6/2019 
 

Consell Plenari Districte de l’Eixample 
12 de desembre de 2019 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE 
L’EIXAMPLE 
 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona, 
el dia DOTZE DE DESEMBRE DE 2019, s’hi reuneix el Consell Municipal del Districte 
de l’Eixample, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona la 
Ima. Sra. Eva Baró i Ramos. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers: 
 
Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova 
Sra. Cristina Caballer Ferrater 
Sr. Albert Cerrillo Lladó 
Sr. Toni Colomina i Rivelles 
Sr. Eduard Corbella Cervelló 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sr. Xavier Farrés Torracabota 
Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín 
Sra. Maria Lloveras Caballé 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sr. Marc Martínez Navarro 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sra. Maria Carme Méndez Bota 
Sra. Isabel Pallejà i Milà 
Sr. Alexandre Pons Abella 
Sra. Alícia Puig Fernández 
Sra. Tània Rafí Galindo 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
Sra. Marta Sendra Ibáñez 
Sr. Pol Serrano Pueyo 
Sr. Josep Solé Ribas 
Sr. Rafael A. Yepes Ruiz 
 
Assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Imma Vergés Llistosella, que 
certifica. A efectes d’assessorament, hi assisteix també el gerent del Districte, el 
Sr. Joan Cambronero Fernàndez. 
  
Hi concorre també el regidor del Districte de l’Eixample, Im. Sr. Jordi Martí i Grau. 
 
Excusen la seva absència les regidores adscrites i el regidor adscrit: Ima. 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Ima. Sra. Elsa Artadi Vila i Im. Sr. Celestino 
Corbacho Chaves. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.07 hores, quan comença. 
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E.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1. Grup Municipal ERC - BC - PSC 
 
El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) llegeix la part expositiva de la declaració: 
 
«El passat dilluns 25 de novembre, la ciutadania de Barcelona es va tornar a mobilitzar 
contra les violències masclistes. Milers i milers de persones —fonamentalment dones, i 
joves especialment— van sortir als carrers de manera massiva per denunciar les 
agressions, les dones assassinades, les sentències judicials que minimitzen el delicte 
contra les dones agredides i la necessitat d’erradicar-les i de destinar recursos per 
abordar aquesta problemàtica, així com per exigir la complicitat de totes les 
administracions i agents socials per fer-ho possible. 
 
Novament es posa de manifest que la violència contra les dones persisteix any rere 
any en una societat que les situa en una posició de desigualtat quan un 52% de la 
població és reiteradament discriminada, violentada, violada i assassinada. Segons les 
dades de l’enquesta de violència masclista del 2016, un 54,7% de barcelonines ha 
patit una agressió masclista des dels quinze anys d’edat, i el 31% de barcelonines ha 
viscut fets de violència molt greus al llarg de la seva vida. Per això és imprescindible 
que continuem lluitant per a l’erradicació de la violència contra les dones, unes 
violències que tenen diferents vessants: l’assetjament al carrer, l’agressió sexual o, en 
la pitjor forma i, sovint, la més visible de totes, els assassinats. 
 
Durant el passat any 2018, tres dones van ser assassinades a la ciutat de Barcelona. 
Malgrat això, avui en dia hi ha sectors polítics i socials que pretenen invisibilitzar la 
violència de gènere i negar les desigualtats estructurals. Per això necessitem apostar 
pels valors i les polítiques feministes davant l’augment de partits d’extrema dreta, 
masclistes i LGTBIfòbics, impulsant mesures de prevenció, detecció, atenció, 
recuperació i reparació d’aquestes violències, unes violències que estan basades en el 
sistema patriarcal que ens educa i ens envolta amb aparença de normalitat. 
 
I per això més que mai ens cal estar al costat de la lluita dels moviments feministes de 
la ciutat, apostar per l’educació com a eina fonamental per desaprendre el masclisme 
que tots i totes duem incorporat; fer que els nostres carrers, places i parcs de la ciutat 
siguin espais segurs per a les dones; atendre la diversitat de les dones que componen 
la nostra societat des d’una mirada interseccional, i corresponsabilitzar els homes en la 
lluita contra les violències masclistes. 
 
D’acord amb el que s’estableix en els articles 65 i 77 del Reglament orgànic municipal, 
formulem la següent declaració institucional.» 
 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) llegeix la part dels acords de la 
declaració: 
 
«El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda:  
 
1. Manifestar el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que 
s’exerceix diàriament contra les dones i que representa una greu vulneració dels drets 
humans fonamentals. 
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2. Seguir desenvolupant polítiques feministes, apostant pel treball amb transversalitat 
de gènere en totes les polítiques del districte, garantint partides per la lluita contra la 
violència masclista a l’Ajuntament, i elaborant uns pressupostos amb perspectiva de 
gènere; així com instar la resta d’administracions a fer-ho. 
 
3. Ampliar els projectes de coeducació a les escoles i donar suport i eines per fer 
arribar l’educació afectivosexual als centres educatius, interpel·lant a les 
administracions responsables en cada cas. 
 
4. Fer difusió continuada dels recursos adreçats a les dones, posant especialment 
èmfasi a aquells destinats especialment al jovent pel que fa a la informació, atenció i 
denúncia de les violències. 
 
5. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats i 
col·lectius feministes. 
 
6. Mostrar el rebuig vers el discurs de partits d’extrema dreta que pretenen eliminar les 
polítiques de gènere i les lleis contra la violència masclista.  
 
7. Instar els mitjans de comunicació a no utilitzar continguts que transmetin 
comportaments masclistes, a emprar un llenguatge no sexista i visibilitzar la realitat de 
discriminació i violència masclista que pateixen les dones. 
 
8. Treballar, en el marc del districte, les actuacions de la mesura de govern “Sumant 
aliances: Barcelona lliure d’agressions masclistes” presentada el passat mes de 
novembre, treballada des de la regidoria de Feminismes i LGTBI+ amb aportacions de 
tots els grups municipals.» 
 
 
0.- PUNT PREVI 
 
La secretària dona compte de la presa de possessió, amb data d’avui (12 de 
desembre), del conseller Gabriel Morcillo i Figueras com a conseller del Grup 
Municipal de JxCat al Districte de l’Eixample. 
 
 
A.- APROVACIÓ D’ACTES 
 
- De les sessions ordinària i extraordinària del Consell Plenari del 3 d’octubre de 2019.  
 
La secretària constata que ningú no vol fer cap esmena a les actes ni en requereix 
cap aclariment i, consegüentment, es donen per aprovades. 
 
 
B.- PART INFORMATIVA 
 
B.1 Cartipàs: 
 
La secretària llegeix els punts relacionats amb el cartipàs: 
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B.1.1. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2019, de 
nomenament de regidor/a adscrit/a al Districte de l’Eixample el qual disposa nomenar 
els següents regidors/es adscrits/es al Districte de l’Eixample i que són: Il·lma. Sra. 
Montserrat Ballarín Espuña, Il·lma. Sra. Elsa Artadi Vila, i Il·lm. Sr. Celestino Corbacho 
Chaves.  
 
B.1.2. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2019, de 
nomenament dels vicepresidents/es dels Consells Municipals de Districte i pel qual es 
nomena la Sra. Cristina Caballé Ferrater vicepresidenta del Consell Municipal del 
Districte de l’Eixample. 
 
B.1.3. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de 31 d’octubre de 2019, pel qual es 
nomena el Sr. Xavier Farrés Torrecabota com a membre del Consell Municipal del 
Districte de Gràcia, i el Sr. Gabriel Morcillo Figueras com a membre del Consell 
Municipal del Districte de l’Eixample. 
 
B.1.4.Restar assabentat de la Resolució del Regidor del Districte de l’Eixample de 29 
de novembre de 2019, pel qual s’estableix el règim de dedicació del Sr. Gabriel 
Morcillo Figueras com a membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample.  
 
B.1.5. Restar assabentat de la Resolució del Regidor del Districte de l’Eixample de 5 
de desembre de 2019, pel qual s’estableix l’adscripció dels Consellers /es: Albert 
Cerrillo (Junts x Cat) al Consell Escolar; Rafael Yepes (Cs) a la Comissió Consultiva 
de Medi Ambient; i de Rafael Yepes (Cs) al Consell de Salut. 
 
B.2 Despatx d’ofici: 
 
B.2.1. Donar compte de l’aprovació de la proposta de preus públics dels equipaments i 
serveis del Districte de l’Eixample per a l’any 2020,la qual s’eleva a la Comissió de 
Govern Municipal per a la seva aprovació d’acord amb el previst al 49.7 del Reglament 
Orgànic Municipal.  
 
B.2.2. En el despatx d’ofici donem per reproduïda la relació de contractes i convenis 
que s’han formalitzat en els darrers mesos i que ha estat publicada a la pàgina web del 
Districte a l’ordre del dia. Afegint que per a qualsevol consulta o accés poden adreçar-
se a la plataforma de contractació, a la web de transparència o mitjançant el dret 
d’accés a través de la Secretaria del Districte. 
 
Donar compte de l’adjudicació pel Gerent del Districte dels següents contractes: 
 
- Obres d’arranjament voreres Av. Josep Tarradellas (entre Vilamarí i Entença). 
Aprovat el 27/11/2019 per un import de 29.282,30€ a Construcciones Fertres SL.; 
 
- Obres d’arranjament voreres C. Aribau (entre Aragó i Consell de Cent- 
Llobregat). Aprovat el 27/11/2019 per un import de 32.124,69€ a Construcciones 
Fertres SL.; 
 
- Obres d’arranjament voreres carrer Sicília (entre Gran Via i Casp - Besòs). 
Aprovat el 27/11/2019 per un import de 31.872,93€ a Construcciones Fertres SL; 
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- Obres d’arranjament voreres carrer Cartagena (entre Mallorca i València – 
Besós). Aprovat el 27/11/2019 per un import de 33.998,14€ a Obres i Serveis Roig 
SA.; 
 
- Obres d’arranjament voreres carrer Roger de Llúria (entre Gran Via i Casp –
Llobregat) en data 27/11/2019 per un import de 29.887,00€ a Servicios e Instalaciones 
Aldago SL.; i 
 
- Obres d’actuacions de millora del carrer Mallorca al xamfrà del carrer Marina 
(banda Besòs-mar) i xamfrans del carrer Sardenya (banda Llobregat)aprovat el 
19/11/2019 per un import de 67.930,23€ a Construcciones Fertres SL.; 
 
B.2.3.Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 12 
de setembre de 2019 ha acordat la continuïtat de la gestió del Complex esportiu Fort 
Pienc i Pistes Joan Miró (del 15 setembre al 14 d’octubre de 2019) per un import de 
10.294,50€ a Assoc. Esportiva l’Eixample de Barcelona. 
 
B.2.4.Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 26 
de setembre de 2019 ha acordat la pròrroga del conveni gestió cívica Calàbria 66 
(d’octubre 2019 a octubre 2021) per un import de 21.860,65€ per a 2019,de 
87.000,00€ peral 2020 i de 63.750,00€ per al 2021 a Federació d’Entitats de Calàbria 
66. 
 
B.2.5.Donar compte que la Comissió de Govern de l’Ajuntament celebrada en data 10 
d’octubre de 2019 ha acordat: 
 
- La modificació del contracte gestió i explotació CC Fort Pienc per un import de 
11.410,82€ a Lúdic 3 SCCL; i 
 
- La Gestió i explotació Complex esportiu Fort Pienc i Pistes Joan Miró (del 15 
octubre 2019 al 31 desembre 2021) per un import de 46.949,38€ per 2019, 
168.866,38€ per 2020 i 184.413,05€ per 2021 a Assoc. Esportiva l’Eixample de 
Barcelona. 
 
B.2.6.Donar compte de la signatura en data 4/10/2019 pel Gerent del Districte del 
conveni amb la UPC d’un estudiant per un import de 2.201,00€ per 2019 i 759,00€ per 
2020 (Alba Toscas Frade). 
 
B.2.7.Donar compte de la signatura en data 18/10/2019 pel Gerent del Districte del 
conveni amb la UPC d’un estudiant per un import de 1.950,00€ per 2019 i 7.050,00€ 
per 2020 (Oscar Celades Piñol). 
 
B.2.8. Donar compte de la signatura en data 31/10/2019 pel Gerent del Districte de 5 
convenis d’estudiants amb la UPC per un import de 1.950,00€ per 2019 i 7.050,00€ 
per 2020 (Maroua Ben Kiran, Mireia Fabregat García, Cesarine Wisline Lafontant, 
Ricard Verdalet Arroyo, i Andrea Medina Gonzalez). 
 
B.2.9. Donar compte de la signatura en data 19/11/2019 pel Gerent del Districte d’un 
conveni estudiant FP dual per un import de 729,12€ per 2019 i 2.187,36€ per 2020 
(Misael Pedro Garcilazo Chanco). 
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B.2.10. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia de comunicats de jocs d’atzar 
a la ciutat de Barcelona per a l’exercici d’activitats regulades en els epígrafs següents 
de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP): 2.4.1. Jocs d’atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. Bingo; i 2.4.1.3. Casinos 
de joc; suspendre, també, l’atorgament de llicències i l’admissió de comunicats per a la 
realització d’obres destinades a la implantació o ampliació d’aquestes activitats. Acord 
adoptat per la Comissió de Govern el 17 d’octubre de 2019. Expedient.19PL16723. 
 
B. 2.11. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia d’habitatges d’ús turístic i 
d’edificis d’ús turístic a la ciutat de Barcelona. Acord adoptat per la Comissió de 
Govern el 14 de novembre de 2019. Expedient: 19PL16734. 
 
La secretària dona per reproduïda la relació de contractes i convenis que s’han 
formalitzat en els darrers mesos i que ha estat publicada a la pàgina web del Districte 
a l’ordre del dia, i afegeix que, per a qualsevol consulta o accés, els consellers i les 
conselleres poden adreçar-se a la plataforma de contractació i al web de 
Transparència o exercir el dret d’accés a través de la Secretaria del Districte. 
 
B.3 Informes 
 
B.3.1 Informar del procés participatiu per a l’elaboració del PAM / PAD 
 
La Sra. Eva Baró i Ramos, presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, 
indica que aquest punt i el següent (informe del regidor) es tractaran conjuntament. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) explicita que el Pla d’actuació del districte 
(PAD) recull els projectes que es faran durant el mandat, i indica que ara s’està 
treballant internament en l’àmbit polític i tècnic i del 27 de gener al 27 de març s’obrirà 
a la ciutadania, les propostes i observacions de la qual es recolliran als consells de 
barri, als consells sectorials i a través d’internet. Posteriorment, s’analitzaran les 
propostes i entre maig i juny es podrà votar quins són els projectes que s’han de dur a 
terme. Convida tothom a participar-hi. 
 
El Sr. Jordi Martí i Grau, regidor del Districte de l’Eixample, dona la benvinguda a 
tothom i felicita i dona les gràcies a les persones i entitats del districte que han estat 
guardonades amb la Medalla d’Honor, com ara la Sra. Gisela Boronat, una de les 
persones clau de l’Associació de Veïns del Fort Pienc; l’esplai Totikap, que des del 
1988 fa activitats de lleure a Sant Antoni, i, a títol pòstum, el Sr. Joan Balañá, veí de la 
Sagrada Família i activista de l’associacionisme veïnal durant molts anys. Dona les 
gràcies també al Sr. Vicenç Gasca, ànima del comerç de Sant Antoni i del conjunt de 
la ciutat durant molts anys, i al Sr. Joan Ramon Riera, que avui s’acomiada com a 
conseller del Districte de l’Eixample per anar a fer funcions molt importants a la 
tinència de Prevenció i de Seguretat com a cap de gabinet del tinent d’alcalde i que ha 
col·laborat molt activament al Districte de l’Eixample. 
 
Dit això, comenta que aquest cop tant les ordenances com els pressupostos de la 
ciutat s’estan discutint molt a fons amb tots els grups i s’hi està treballant activament 
amb la complicitat de molts grups i de molts polítics de l’Ajuntament. Afegeix que, atès 
que consideren que cal entrar en una etapa de més estabilitat institucional en el 
conjunt del país i fins i tot a l’Estat, des de Barcelona (capital de Catalunya i una ciutat 
important al conjunt de l’Estat), s’està fent tot el possible per aconseguir aquesta 
estabilitat, i va ser des d’aquí des d’on es va començar a defensar, demanar i exigir —
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l’alcaldessa ho va fer repetidament—, després de temps turbulents i en un context 
difícil tant al conjunt del país com internacionalment, l’estabilitat institucional suficient, 
així com la suma d’esforços i l’assoliment d’acords entre grups amb idees diferents 
sobre els grans conflictes del país, ja que aquests acords són positius per al conjunt de 
la ciutadania. Entén que a Barcelona s’avança bé en aquest sentit i que serà possible 
tenir unes ordenances i un pressupost per a la ciutat i, lògicament, també per al 
districte. 
 
Entrant ja en el terreny del districte, fa un resum dels consells de barri: 
 
- Dreta de l’Eixample: s’ha parlat insistentment de la importància de l’eix verd de 
Girona; el 20 de desembre s’inaugurarà l’interior d’illa del Palau Macaya, un dels 
interiors d’illa que més ha costat d’aconseguir; s’ha parlat amb l’associació de veïns de 
la importància del Taller Masriera (al Pla d’actuació del districte s’inclourà com a 
proposta prioritària del Govern aconseguir aquest espai com a centre per al barri); s’ha 
passejat amb la gent de CorEixample, que pertany a un dels barris amb més 
dificultats, atès que és un dels més utilitzats per la resta de barcelonins i per totes les 
persones que visiten la ciutat; es va veure la passarel·la que va organitzar aquesta 
associació, i es va fer una sessió específica per parlar de totes les protestes que hi 
havia hagut arran de la sentència del procés en què tothom va poder pronunciar-se. 
Recorda que la seva opinió és que la sentència és totalment injusta i que mai no 
s’hauria d’haver judicialitzat un conflicte polític, però això no implica que no calguessin 
tots els esforços possibles perquè la ciutat continués funcionant durant les protestes. 
Afegeix que el 25 d’octubre es va fer una gran trobada, amb la sala plena de gom a 
gom, per parlar de la reacció de l’Ajuntament davant d’aquesta situació, sobretot en 
l’àmbit de la neteja. 
 
- Sant Antoni: s’ha recuperat el solar de l’antic Talia, una recuperació molt important 
que entén que al PAD ha de tenir força i que va servir per analitzar al Consell de Barri 
els entorns de la superilla. Entén que la valoració en termes generals és molt positiva, 
tot i que molts veïns van dir que hi ha coses per millorar, i es treballarà per fer-ho. 
Afegeix que l’informe de salut anual de la ciutat constata que als entorns de les 
superilles (per tant, els entorns on s’ha pacificat el trànsit) ha millorat la qualitat de 
l’aire; informa que el 14 de desembre s’inaugurarà l’últim tram de la superilla, i 
manifesta el desig que durant aquest mandat s’acabi l’espai veïnal i les obres del 
Mercat de Sant Antoni. 
 
- Esquerra de l’Eixample: s’ha parlat de la Model; de l’eix verd de Consell de Cent, que 
hauria de ser una altra prioritat al PAD; de pensar l’avinguda Roma com el parc lineal 
de l’Eixample, vella reivindicació en què s’espera avançar, i de l’exigència que es 
compleixi l’acord que va prendre l’Ajuntament de reposar la línia 41 en aquest barri 
(assegura que hi treballarà amb tota la seva energia). 
 
- Sagrada Família: es va fer una sessió molt interessant de debat sobre com el temple 
ha d’encaixar al barri i al conjunt de la ciutat ara que el temple s’està acabant i que les 
torres, l’última part que queda, estan molt avançades. Posa de manifest que en 
aquesta qüestió hi haurà conflicte, atès que hi ha opinions molt diverses, però indica 
que es farà una taula de diàleg en què participin el Temple, els veïns i l’Ajuntament 
amb l’objectiu d’aconseguir el dibuix definitiu de com encaixa la Sagrada Família a la 
ciutat, cosa que no es va tancar en el primer acord que es va assolir al mandat 
anterior, i com la Sagrada Família continua i incrementa la seva responsabilitat pels 
impactes negatius que té en el seu entorn immediat. Subratlla que el Govern està 
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compromès en aquest sentit. D’altra banda, assenyala que el 19 d’octubre es va 
celebrar l’obertura de l’Ateneu El Poblet, un espai magnífic que facilitarà l’activitat 
veïnal al barri. 
 
- Fort Pienc: el Consell de Barri es farà dilluns, però ha tingut ocasió de trobar-se amb 
moltes entitats i de començar a entrar en matèria amb molts dels projectes en què es 
treballarà activament, entre els quals hi ha el treball relacionat amb els equipaments 
(La Casa Groga, el CAP...) i amb el Pla director del parc de l’Estació del Nord i totes 
les afectacions que té el moviment d’autobusos d’aquesta estació. 
 
A continuació, esmenta algunes de les coses que s’han fet al districte en relació amb 
els dos grans objectius de millorar en drets socials (i, per tant, en habitatge i educació) 
i combatre l’emergència climàtica: 
 
- Habitatge: l’11 de desembre hi ha convocada la Taula Veïnal d’Habitatge; hi ha 
promocions en marxa; el 2020 s’entregaran les claus del bloc d’Alí Bei i d’un dels dos 
blocs de Germanetes (l’altre s’allarga una mica més perquè hi ha hagut problemes 
amb la constructora); es treballarà amb els nous habitatges a Glòries, als Jardins 
d’Indústria i a la Model, i es continuarà reclamant, amb molta insistència, la regulació 
dels lloguers, ja que sense regulació no es resoldrà el greu problema d’habitatge que 
pateix Barcelona per molt parc d’habitatge públic que es faci. 
 
- Educació: han començat les obres de l’institut Angeleta Ferrer al carrer de la Marina; 
s’ha establert la ubicació provisional de l’escola Entença a l’antiga Model i cal treballar 
per les ubicacions definitives d’aquesta i de l’escola Gaia, per a les quals ja es tenen 
algunes opcions (se n’informarà quan siguin segures, però s’hi està treballant 
intensament), i s’ha començat a treballar per pacificar sis entorns escolars (en 
pacificació, els entorns escolars són una prioritat). 
 
- Emergència climàtica: l’1 de gener entra en funcionament la zona de baixes 
emissions; al llarg del mes de gener es farà la declaració oficial d’emergència 
climàtica, i es volen fer moltes accions relacionades. Eixample Respira va fer una 
proposta en què el Govern treballarà per fer un Sant Jordi sense cotxes, i ara s’està 
parlant amb Mobilitat i Seguretat de la ciutat perquè sigui possible (la unió de 
sostenibilitat i cultura ha de ser necessàriament una aliança guanyadora). D’altra 
banda, s’han modificat les tarifes del transport públic per premiar els usuaris que més 
l’utilitzen, i es continua treballant per la proposta de pacificació (superilles, eixos verds, 
etc.). 
 
Clou aquesta primera intervenció indicant que al segon torn donarà resposta a les 
qüestions que es plantegin. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) dona les gràcies al regidor per l’informe i 
fa tres observacions sobre els pressupostos. 
 
En primer lloc, qualifica d’absolutament confiscatòria la pujada indiscriminada de taxes 
i impostos. El seu grup considera que és una imprudència i és absolutament irreal 
preveure uns ingressos en una situació com l’actual, en què es preveu una baixada del 
creixement per als propers anys a tot el món. Subratlla que és una barbaritat i realment 
ignominiós fer un pressupost expansiu a tota la ciutat a partir de la pujada de l’impost 
de circulació o la taxa d’ocupació de l’espai públic, la taxa de terrasses, que pujarà 
entre un 200% i un 900%. 
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En segon lloc, assenyala que l’IBI puja encara que es digui que en baixa el tipus 
impositiu del 0,75% al 0,66%, ja que la revisió dels valors cadastrals farà que els 
ciutadans hagin de pagar més. Subratlla que aquestes pujades no ajuden la ciutadania 
i són pròpies del sectarisme d’una ideologia que criminalitza l’emprenedoria, l’empresa 
i tot allò que no sigui públic. 
 
En tercer lloc, lamenta que, si bé a Barcelona el pressupost augmenta amb gairebé 
300 milions d’euros, a l’Eixample el pressupost d’inversions es redueix en 1,5 milions, 
malgrat que el regidor del Districte sigui també regidor de pressupostos. 
 
A continuació, comenta dues coses que el regidor no ha comentat i que el Grup de 
BxCanvi considera molt rellevants. 
 
D’una banda, exposa que, després de la insistència de diversos grups, en uns minuts 
la Guàrdia Urbana —no va caldre la intervenció dels Mossos— va desallotjar els 
independentistes que estaven acampats de manera il·legal —no havien demanat el 
permís d’ocupació de l’espai públic— a la plaça Universitat. Pregunta per què es va 
trigar tres setmanes a fer-ho i per què el regidor no va reclamar a l’alcaldessa Colau 
una solució per als restauradors, els veïns i els comerciants de la zona, que en van 
patir les conseqüències. 
 
D’altra banda, qualifica d’indigne el pessebre de la plaça de Sant Jaume, que no 
representa ni la tradició ni la majoria dels ciutadans, no respecta ni la cultura ni el 
sentit artístic, i, a més, ha costat molts diners. Comenta que a BC li costa molt fer el 
pessebre —aquest any l’ha fet el PSC, cosa que agraeix— i demana que en els 
propers pessebres es respecti la tradició. 
 
El Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs) expressa el seu rebuig per l’atac que han 
patit uns joves de S’ha Acabat! que havien posat una carpa, i comenta que aquest és 
un tipus de violència molt concret. 
 
Dit això, observa que el regidor no ha parlat de dos temes que han ocupat molts 
minuts als consells de barri del districte, la brutícia i la inseguretat, i llegeix algunes de 
les frases que hi van pronunciar els veïns: «Hem arribat a veure rates» (Esquerra de 
l’Eixample), «Barcelona s’ha degradat molt» (Dreta de l’Eixample), «El barri mai havia 
estat així» (Sagrada Família) i, la que més el va impactar, «Si pogués, marxaria del 
barri» (Sant Antoni).  
 
Diu al regidor que, independentment de si l’enquesta sobre neteja i seguretat que fa 
l’Ajuntament reflecteix aquestes inquietuds o no, la millor enquesta són els consells de 
barri i els veïns, i que sense una anàlisi profunda i un bon diagnòstic no s’arribarà 
enlloc. 
 
Tot seguit, recorda que, a l’inici del mandat anterior, quan criticaven la xarxa ortogonal, 
se’ls titllava d’exagerats i se’ls acusava de no voler racionalitzar la ciutat, i remarca que 
ara se n’han de rectificar diverses coses. Subratlla també que cal tenir en compte la 
gent gran i les persones amb necessitats específiques. 
 
A continuació, posa de manifest que molts negocis de la nit han hagut de tancar i que 
l’impost que s’ha posat als restauradors, desmesurat i sense sentit, també afecta 
persones amb negocis petits. D’altra banda, cita la directora general de Barcelona 
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Oberta, Nuria Paricio, que va dir que Barcelona és una ciutat fosca amb carrers pels 
quals fa por passar, sobretot quan tanquen els comerços. Afegeix que l’enllumenat al 
Nadal també és escàs, tal com va dir el Sr. Vicenç Gasca al diari digital Metrópoli, i 
subratlla que apoderar la gent no serveix de gaire si després no es té una ciutat capaç 
d’ajudar aquests apoderaments. 
 
En darrer lloc, informa els veïns que ara per ara l’Ajuntament no disposa dels diners de 
la majoria dels ingressos a què es fa referència per cobrir les despeses, ja que 
depenen dels pressupostos de Madrid i de la Llei d’acompanyament de la Generalitat. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) posa de manifest l’anormalitat democràtica 
que es viu actualment, cosa que recordarà tants cops com calgui fins que els presos 
polítics i els exiliats tornin a casa amb les seves famílies. 
 
Dit això, comenta que el seu grup valora positivament les inversions per al 2020 pel 
que fa als estudis previs a l’avinguda Roma, l’ampliació dels xamfrans a les escoles, 
les actuacions relatives a la Model i els seus enderrocs, la reurbanització de Sant 
Antoni i les obres de construcció del casal de barri de l’espai de Transformadors, però 
troba a faltar inversions com la de la pacificació del carrer Girona, la reforma de la 
segona fase de la Diagonal, una reforma per a l’avinguda de Sarrià o una millora dels 
carrers centrals de l’Eixample, com ara Balmes o la Gran Via. Indica que, a l’espera 
d’un acord de Casa Gran, si haguessin de votar ara s’hi abstindrien, ja que finalment 
han vist un tarannà dialogant per part del Govern, i confia que les aportacions i les 
al·legacions que farà el seu grup ajudin a continuar millorant la ciutat. 
 
Tot seguit, assenyala que la plataforma veïnal Eixample Respira va denunciar el 15 de 
desembre que 92 dels 100 centres escolars que hi ha al districte estan exposats a una 
contaminació massa elevada durant l’any, amb nivells de diòxid de carboni superiors 
als límits que marca la normativa europea, i que més de la meitat de les escoles de la 
ciutat superen en horari escolar els nivells de contaminació recomanats, tal com 
indiquen al web www.contaminacio.cat. 
 
D’altra banda, subratlla que a la darrera sessió del Plenari del mandat passat, el 
Sr. Pisarello, ex regidor del Districte ara a l’Estat, va assegurar que la línia 41 estaria 
en funcionament al desembre o al gener, però aquesta ha esdevingut una altra 
promesa incomplerta del Govern. 
 
Per acabar, observa que, segons l’enquesta que es va fer pública el 15 d’octubre 
sobre victimització, el 25% dels delictes de tota la ciutat es concentren a l’Eixample, 
mentre que el 2015, quan el seu grup va deixar l’Ajuntament, aquest percentatge era 
de prop del 15%. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) denuncia que la repressió continua i que, 
com ha dit el portaveu de JxCat, en aquest país hi continua havent presos polítics. 
D’altra banda, desitja molta sort i molts encerts en la seva nova responsabilitat al 
conseller Riera, a qui agraeix els més de quinze anys de servei al Districte de 
l’Eixample. 
 
Dit això, comenta que al Pla d’actuació del districte ha trobat a faltar concreció en 
molts punts, que són més aviat estratègics o poc quantificables, de manera que no és 
fàcil fer-ne un seguiment i l’avaluació del compliment. Entén que caldria fer propostes 
concretes i, a més, lligades al Pla d’inversions. Posa com a exemple de la manca de 

http://www.contaminacio.cat/
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concreció l’acció d’ampliar espais per a vianants (amb una mínima ampliació ja es 
podria dir que s’ha complert el punt, però caldria especificar quins espais es volen 
ampliar, de quina manera, etc.), la d’estudiar maneres de trobar habitatge social (ja fa 
quatre anys que s’estudia i ara cal concretar exactament quines són aquestes mesures 
i com s’implementaran) o la d’impulsar mesures per preservar el comerç de proximitat. 
 
A continuació, assenyala que per tercer cop ha quedat deserta la subhasta de l’edifici 
de l’Estat de ronda de Sant Pere, 41, una qüestió cabdal (ara que ha quedat deserta la 
subhasta probablement baixi el preu i l’Ajuntament de Barcelona el pugui adquirir). 
 
Pel que fa a la Sagrada Família, posa de manifest que el Temple ha comprat el solar 
d’Aigües, una peça que hi ha al costat i que probablement pot funcionar com una de 
les solucions per al trencaclosques, que de moment se l’ha adjudicat el Temple i que 
caldrà veure com evoluciona, i celebra que el Govern tingui ganes de treballar-hi, 
perquè probablement serà necessari fer-ho perquè hi hagi consens entre veïns i 
Temple en un tema actualment força polèmic. 
 
Respecte al Fort Pienc, observa que el regidor no ha parlat sobre l’espai de gossos 
que hi havia pressupostat del mandat passat —en parlaran en un prec del seu grup— 
en un parc que actualment no està zonificat i en què han de conviure molts usos (el 
dels gossos, l’infantil, etc.). Subratlla que el projecte de zonificació per a gossos 
permetria que el parc tingués uns usos millors. 
 
En darrer lloc, comenta que, a parer seu, és lògic i positiu apujar el preu per als 
negocis lucratius a l’espai públic de Barcelona i per a les terrasses, i felicita el Govern 
per moltes propostes valentes que entén que s’haurien de consolidar, ja que ara 
mateix l’espai públic de Barcelona és molt barat, especialment per als negocis 
lucratius. 
 
El regidor del Districte comenta que els arguments exposats en relació amb els 
pressupostos posen de manifest que hi ha dos models diferents, i celebra que el Grup 
d’ERC coincideixi en la necessitat d’un pressupost expansiu. Entén que aquesta 
coincidència reflecteix la majoria amplíssima que s’està construint de regidors que 
tenen aquesta visió. D’altra banda, recorda que en aquests moments el percentatge 
que representa el pressupost respecte al PIB de la ciutat és baix, de manera que 
qualsevol expansió del pressupost reforçarà la capacitat de govern. 
 
A continuació, es mostra d’acord amb la necessitat de concretar el PAD, un instrument 
fonamental atès que als pressupostos els recursos sempre són finits i les demandes, 
infinites, de manera que, si es fa bé entre tots, amb molta participació, de seguida es 
veurà clarament quins són els projectes que han de passar per davant dels altres. En 
aquest sentit, celebra que ningú s’hagi oposat a les prioritats que ha esmentat i que hi 
comenci a haver consens amb molts projectes que hauran d’estar a la primera línia de 
sortida en el PAD i en els pressupostos. 
 
Tot seguit, demana al Sr. Sánchez que si agafa frases de veïns, n’agafi tant dels que 
critiquen —està molt bé que ho facin— com dels que fan valoracions positives, i 
subratlla que tan importants són les enquestes com els consells de barri. Observa que 
en aquests notes el pols de la ciutat qualitativament i les enquestes serveixen per tenir 
una visió més general i més temperada de les qüestions. Reconeix que tant les 
enquestes com els consells posen de manifest que hi ha problemes, però assegura 
que la situació no és tan dolenta con el representant del Grup de Cs ha volgut fer 
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veure. D’altra banda, recorda que el 2020 es canviarà el contracte de neteja, i 
manifesta la convicció que, amb totes les innovacions que s’hi han incorporat, 
s’aconseguirà, un cop més, fer un gran salt en la millora qualitativa de la neteja de la 
ciutat. 
 
Sobre l’autobús 41, repeteix que el Govern ha adquirit un compromís i el complirà, i 
demana disculpes, com ja ha fet en altres ocasions, per l’endarreriment. 
 
Respecte al diòxid de carboni a les escoles, indica que és un tema que preocupa el 
Govern, que vol treure cotxes de l’Eixample. Espera guanyar consens en aquest àmbit 
i anima tothom a participar per aconseguir un gran Sant Jordi sense cotxes al districte. 
Entén que amb alguns grups potser no s’arribarà a acords sobre pressupostos o sobre 
fiscalitat, però que tothom està d’acord en la necessitat de millorar la qualitat de l’aire 
—entén que aquest hauria de ser un eix que aplegués tothom i que el Districte hi té 
molt a veure. 
 
Sobre seguretat, comenta que les dades estan millorant, encara que no d’una manera 
espectacular, i que, a parer seu, s’ha de reconèixer que allò que semblava que era una 
emergència de seguretat s’ha millorat en poc temps. 
 
Puntualitza que l’Estat no ha de vendre l’edifici de la Seguretat Social (ronda de Sant 
Pere, 41) a l’Ajuntament, sinó que l’hi ha de donar, ja que l’Ajuntament no ha de 
comprar patrimoni a l’Estat, sinó rebre’n recursos i instruments. Concreta que si l’Estat 
té un edifici al centre de la ciutat que no utilitza, Barcelona exercirà tota la pressió 
possible —a més, segurament el seu grup formi part del Govern espanyol— perquè 
aquest edifici passi a ser un equipament públic gestionat pel poble i l’Ajuntament. 
Afegeix que ell mateix encapçalarà la demanda. 
 
En darrer lloc, diu que a ell el pessebre de la plaça Sant Jaume li agrada i, sobretot, li 
agrada que hi hagi polèmica amb aquests temes. Comenta que Barcelona sempre 
vincula la tradició a la modernitat i que els comuns no són dels essencialistes a qui els 
agraden les coses com sempre s’han fet: sí que els agrada la tradició de la cultura 
pròpia, la catalana, i s’hi reconeixen i no tenen cap mania al pessebre —el patrimoni 
pessebrista de la cultura catalana és espectacular—, però lliguen tradició amb 
modernitat i atreviment, sempre amb respecte. Observa que és aquesta barreja el que 
provoca el debat ciutadà, que entén que és interessant i positiu: la cultura, l’art, activa 
les consciències i el debat de les idees, i és fantàstic que una ciutat sigui tan viva que 
observi fins i tot les seves tradicions, hi discuteixi i s’hi apassioni. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) confirma que els arguments sobre el 
pressupost són el reflex de dues concepcions diferents i reconeix que el seu grup és 
minoritari tant aquí com a l’Ajuntament, però subratlla que la gran despesa generarà 
més endeutament per a l’Ajuntament i l’augment d’impostos segarà l’activitat 
econòmica, així com la capacitat econòmica dels ciutadans, i això comportarà un 
empobriment. 
 
D’altra banda, assegura que el seu grup, conscient de l’emergència climàtica, sempre 
donarà suport a mesures que vulguin millorar la qualitat de l’aire, sempre que aquestes 
siguin raonables i, sobretot, unànimes. 
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Per acabar, diu que el pessebre d’enguany és millor que els d’anys anteriors, però 
pregunta si l’atreviment i la modernitat han de costar 100.000 euros, una quantitat 
desorbitada. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) observa que, amb la tornada de l’escola 
Entença a la Model, el curs vinent l’antic centre penitenciari albergarà dues escoles 
amb barracons, Entença i Xirinacs, una situació que, a parer del seu grup, és fruit de la 
mala planificació que hi ha hagut. 
 
D’altra banda, envia un record a Vicenç Gasca, històric comerciant de Sant Antoni 
Comerç que en deixa la presidència després de gairebé un quart de segle, i expressa 
suport al seu successor, Enric Bernaus, que forma part de la Junta. 
 
Per acabar, agraeix la tasca feta pel conseller Joan Ramon Riera, que avui s’acomiada 
com a històric portaveu del PSC al Districte de l’Eixample. 
 
El regidor del Districte agraeix el to de les intervencions, que entén que demostra 
que s’ha trobat una manera de discutir i d’expressar posicions diferents que possibilita 
el diàleg i l’assoliment d’acords, i dona les gràcies específicament a BxCanvi per la 
disponibilitat mostrada pel que fa a l’assoliment d’acords relacionats amb la 
sostenibilitat ambiental. 
 
Sobre la pujada dels impostos, proposa que d’aquí a un any es comparin els 
indicadors econòmics, socials i ambientals de Barcelona amb els de ciutats 
governades per la dreta. Entén que Barcelona estarà millor que ciutats en què es 
confia exclusivament en el mercat. En aquest sentit, comenta que el mercat no ho pot 
tot i que és indispensable enfortir tothom, ja que l’àmbit públic és això: posar l’interès 
general per davant de l’interès particular. 
 
Confirma que a la Model hi haurà dues escoles, però demana que no s’anomenin 
«barracons» unes escoles provisionals amb una qualitat tan elevada. D’altra banda, 
reconeix que, malgrat els esforços, sobretot dels tècnics del Consorci d’Educació, hi 
pot haver errors de planificació, però subratlla que és molt difícil trobar espais adients 
per a escoles i altres equipaments a l’Eixample, amb una gran mancança d’espai 
públic. 
 
Sobre el pessebre, diu que si només se’n critica el cost però se’n reconeix el valor 
artístic i cultural, ja s’ha avançat una mica. 
 
En darrer lloc, se suma a les paraules de reconeixement i agraïment que s’han dedicat 
a les persones i les entitats que han rebut recentment la Medalla d’Honor de la ciutat; 
al Sr. Vicenç Gasca, amic i ànima del comerç a l’Eixample i a Barcelona, i al Sr. Joan 
Ramon Riera, que ha fet —i continuarà fent— una gran tasca tant pel districte com per 
la ciutat. 
 
B.3.2 Informe del Regidor 
 
(Punt tractat juntament amb l’anterior) 
 
 
C.- PART DECISÒRIA 
 



                 
 

                Districte de l’Eixample  
  
 
 

C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1. INFORMAR El Projecte de Pressupost Municipal 2020 
 
La presidenta dona la paraula al gerent del Districte perquè faci un resum del 
pressupost per al 2020, que s’ha presentat al Consell Ciutadà en la sessió que ha 
precedit aquesta. 
 
El Sr. Joan Cambronero Fernàndez, gerent del Districte, explica, en primer lloc, 
que l’augment del capítol 1, de despeses de personal, procedeix de les millores del 
conveni i dels augments de personal en les tasques de l’equip tècnic del Districte, i 
especifica que aquesta partida augmenta en 507.000 euros, un augment del 7,37%. 
 
En segon lloc, indica que el capítol 2, de despeses en béns corrents i serveis, 
augmenta un 1,47%, de manera que es passa de 24 milions d’euros el 2019 a 
24.652.000 euros el 2020, principalment per l’increment de despeses de la Direcció de 
Serveis a les Persones (nous equipaments, noves concessions, nous espais que 
s’obren a la ciutadania, etc.). 
 
En tercer lloc, assenyala que el capítol 4, de transferències corrents (nous convenis 
amb entitats i increments en serveis, com ara noves concessions, espais 
d’infraestructures per a les entitats o activitats del teixit associatiu a l’espai públic), 
augmenta un 5%, de manera que passa de 13.200.000 euros el 2019 a 
13.878.000 euros el 2020. 
 
En darrer lloc, exposa que en el capítol d’inversió hi ha una disminució del 25%, i es 
passa d’11.740.000 euros el 2019 a 8.753.000 euros el 2020. Explica que hi ha una 
part d’aquesta partida que són «cues», és a dir, tot allò que s’ha anat fent durant el 
2019 que ara s’ha de pagar en les parts finals, però en aquest nou mandat caldria 
començar a tenir nous projectes. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) dona les gràcies al Sr. Cambronero per 
l’exposició i lamenta la pèrdua d’inversions al districte, on el pressupost es redueix en 
un 2,58% (1,5 milions). 
 
Tot seguit, indica que el seu vot és desfavorable per tot el que ha explicat en l’informe 
del regidor. 
 
El Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs) diu al regidor que el mercat no ho 
soluciona tot i que és la famosa polèmica de Keynes versus Hayek, però que en cap 
moment el liberalisme o Hayek van dir que no hi tingués a veure, i afegeix que es pot 
pensar que un excés d’impostos pot fer recaptar més, però també es pot recaptar 
incentivant l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, qualifica de contradictori que ni el pressupost de neteja ni el 
d’enllumenat augmentin quan hi ha més problemes de brutícia, es canvia la concessió 
i es fa un nou plec de condicions, i, en canvi, el pressupost per a participació augmenti 
un 39,83%. 
 
Per acabar, explicita el vot desfavorable del seu grup. 
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El Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat) demana que els mòduls prefabricats no es 
qualifiquin d’una manera o d’una altra en funció de qui governi, i manifesta el vot 
favorable del seu grup (es remet a les explicacions donades a l’informe del regidor). 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) comenta que el seu grup troba encertat 
tenir un pressupost expansiu i en els termes en què es planteja, però recorda que els 
pressupostos estan centralitzats (la negociació dependrà de Casa Gran), de manera 
que els vots al Districte no són decisius. Per això, el Grup d’ERC aquí s’hi absté, i hi 
acabarà d’incorporar totes les seves propostes i tots els punts que considera 
necessaris. 
 
Informat el Sr. Cuscó que el vot ha de ser favorable o desfavorable i aquest diu que, 
en aquest cas, serà favorable. 
 
Dit això, assenyala que el seu grup té cinc prioritats en l’àmbit de ciutat: un pla vinculat 
a la despesa social fonamentat en plans d’ocupació i formació a col·lectius expulsats 
del mercat laboral; un pla de xoc contra l’emergència climàtica centrat en rehabilitació 
d’edificis, entre altres propostes; un pla d’educació per garantir una oferta adequada 
de 0 a 3 anys, molt deficitària a l’Eixample; un pla per mobilitzar fons per augmentar 
considerablement el parc d’habitatge públic, i un programa d’inversions als districtes 
que s’haurà d’anar concretant amb el Govern. 
 
El gerent del Districte observa que és molt difícil segregar el pressupost per 
districtes, ja que l’Ajuntament no són deu unitats diferents, sinó una de sola 
descentralitzada, de manera que hi ha partides generals que no estan incloses al 
pressupost del Districte però que hi impacten. 
 
D’altra banda, en relació amb les inversions del 2020, explica que el que hi ha 
pressupostat territorialitzat és tot el que ja està compromès i adjudicat, però queden 
unes bosses de ciutat que s’hauran d’anar adjudicant durant l’any. Entén que això farà 
que al final el pressupost executat a l’Eixample el 2020 sigui lleugerament superior a 
l’executat del 2019. 
 
La presidenta indica que l’informe s’ha considerat favorable amb 10 vots favorables i 
3 desfavorables i, abans de passar a la part d’impuls i control, dona la paraula al Sr. 
Riera per si vol dedicar al Plenari unes paraules de comiat. 
 
El Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC) agraeix aquest torn de paraula i les 
paraules que li ha dedicat tothom, i confirma que deixa de ser conseller del Districte. 
 
Explica que en cap cas es planteja cap crisi de govern ni cap canvi especial, sinó que 
ell estava mandatat pel seu propi partit per fer aquesta petita transició, i qualifica de 
molt bona la negociació que s’ha fet amb el portaveu de BC del pacte de govern —
entén que s’ha aconseguit un molt bon pacte de govern i n’està molt satisfet— i del 
cartipàs del Districte, que el regidor també va validar. D’altra banda, anima tothom a 
continuar treballant perquè Barcelona tingui uns pressupostos, un pla d’inversions i 
unes ordenances fiscals. 
 
Dit això, informa que el substituirà la companya Ruth Toribio —escollida pel seu partit 
democràticament i considera que amb molt d’encert— en les carteres que porta ara 
mateix (Salut i Cultura). 
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A continuació, comenta que durant els anys que ha treballat al Districte ha fet moltes 
coses —fins i tot s’ha casat en aquesta sala—, i dona les gràcies a totes les entitats 
veïnals, les entitats de comerciants, la gent dels centres cívics i el personal de la casa; 
envia una abraçada al Sr. Joan Ramon Mosset, que va tenir un accident de moto i està 
convalescent, i a tots els grups municipals, i observa que tots els consellers del 
Districte tenen en comú que tots venen de la base dels diferents partits polítics, i això 
els dona un estil de fer política i un amor pel territori que espera que no perdin mai. 
 
Envia un record especial als membres de la Junta de Portaveus del mandat passat, un 
mandat molt intens que va donar lloc a molts aprenentatges, i dona les gràcies als 
socis de govern per la bona entesa que sempre hi ha hagut quan han estat socis 
(recorda que aquest és el segon cop). D’altra banda, comenta que de vegades a un 
socialdemòcrata clàssic li costa entendre segons quines postmodernitats, però tothom 
aprèn contínuament dels altres. 
 
Tot seguit, dona les gràcies a tots els regidors; esmenta els companys del seu grup 
(Marta, Marc, Ruth i Isabel), que està convençut que continuaran treballant amb 
excel·lència, i demana disculpes pels pecats que li hagi pogut fer cometre a vegades 
l’excés de vehemència o de vanitat. 
 
Per acabar, cita una frase d’Ildefons Cerdà que considera inspiradora: «La modernitat 
destruirà les aversions entre nacions, fiançarà l’imperi de la pau universal i esborrarà 
les diferències de classe produïdes per la falta de civilització i de justícia» (Teoria 
general de la urbanització). Entén que aquesta frase demostra una forta fe i confiança 
en el gènere humà i que segur que si s’està a l’altura d’això tot tirarà endavant. 
 
(Aplaudiments) 
 
 
D.- PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1 Proposicions/declaracions de grup. 
 
D.1.1. Grup Municipal ERC 
 
El Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda elaborar un estudi d’alternatives 
que avaluï la implantació de zones d’ultra baixes emissions a l’Eixample amb l’objectiu 
de complir la directiva europea normativa 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) posa de manifest que aquests dies 
s’està debatent sobre el que serà la zona de baixes emissions en relació amb la 
restricció dels vehicles contaminants a una zona que ocupa l’espai intrarondes i alguns 
municipis més, i expressa la preocupació d’ERC pel fet que a l’Eixample els nivells de 
contaminació no baixin suficientment amb aquesta mesura i que el districte continuï 
tenint les dades sobre el diòxid de nitrogen més altes i per sobre del que permet la 
normativa europea. 
 
Esmenta la proposta d’Eixample Respira en relació amb el Sant Jordi sense cotxes, 
que el Govern va acceptar i sobre la qual ara està parlant amb Mobilitat, segons ha 
indicat el regidor, i comenta que, a parer del seu grup, calen també propostes 
permanents. Per això, planteja que s’estudiï la possibilitat d’implementar una zona 
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d’ultrabaixes emissions al districte —es podria dir d’una altra manera—, entre altres 
alternatives (la proposició no es tanca a una solució concreta). 
 
Com a exemples de mesures, exposa, entre d’altres, que al centre de Milà hi ha un 
peatge urbà que ocupa 8 km², a Londres hi ha la zona d’ultrabaixes emissions (el 
peatge a la toxicitat se suma al peatge urbà que ja tenia la ciutat), i a Madrid hi ha 
restriccions en funció de la contaminació dels vehicles (Madrid Central). 
 
Puntualitza que la mesura no hauria d’afectar els residents, però sí aconseguir que els 
cotxes que creuen l’Eixample i podrien no fer-ho no ho facin. 
 
Per acabar, informa que amb Eixample Respira s’ha comentat que l’estudi que planteja 
la proposició el podria fer Xavier Carol. Entén que es faria un concurs públic, però 
opina que els màxims experts en la matèria s’hi han de posar a treballar per trobar la 
manera que l’Eixample sigui un espai amb una millor qualitat de l’aire. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que l’emergència 
climàtica és un veritable problema a Barcelona i concretament a l’Eixample, el districte 
de la ciutat que més pateix la contaminació —el seu grup comparteix la preocupació 
d’Eixample Respira, amb qui es va reunir—, i comenta que la zona de baixes 
emissions que es posarà en marxa l’1 de gener té algunes carències que poden 
afectar la seva bona implementació, però entén que és un deure moral donar solució al 
problema. 
 
D’altra banda, expressa l’opinió que l’estudi que proposa ERC hauria de concretar la 
manera de substituir els cotxes, ja que cal garantir la mobilitat de la població i la 
convivència de tothom, així com solucions concretes. Demana al Grup d’ERC que 
especifiqui una mica amb més elements i actuacions fixades, ja que un estudi pot ser 
molt genèric i això ho elaborarà el Govern, que té més eines per fer-ho, però entén que 
l’oposició i el grup proposant també han de poder liderar això. 
 
Per acabar, indica que el vot del seu grup, malgrat les puntualitzacions, és favorable. 
 
La presidenta assenyala que una persona representant d’Eixample Respira ha 
demanat intervenir en aquest punt i ho farà després que hagin intervingut tots els 
grups —entén que així és més constructiu. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) vota a favor de la proposició i diu al 
conseller Cuscó que valdria la pena aprofitar l’estudi per buscar el consens entre tots 
els grups polítics pel que fa a mesures concretes d’implementació —entén que el 
primer mes de la implementació de les zones de baixes emissions serà més 
problemàtic. 
 
El Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat) expressa el vot favorable del seu grup, sempre 
a favor de tenir una ciutat més verda i un aire més net, i demana cautela a l’hora 
d’informar la ciutadania sobre aquests temes, ja que ara la gent s’està adaptant als 
canvis pel que fa a les emissions. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) indica que amb la posada en funcionament 
de la zona de baixes emissions, que entrarà en vigor l’1 de gener, es preveu que 
50.000 cotxes dels més contaminants deixin d’entrar a la ciutat i, per tant, deixin de 
passar per l’Eixample, un districte de pas, i informa que una vegada hagi entrat en 
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funcionament, es prendran les mesures dels nivells de qualitat de l’aire per valorar 
l’eficàcia de la mesura i decidir quines accions convé implementar a partir d’aleshores. 
 
D’altra banda, assenyala que la mesura de la zona de baixes emissions anirà 
acompanyada d’altres, com ara les del foment del transport públic (se’n reforçarà 
l’eficiència perquè sigui més atractiu deixar el vehicle privat i moure’s en transport 
públic, i s’instarà les administracions competents a invertir en les infraestructures 
necessàries) i les que apostin per un nou model urbà (pacificació dels carrers, extensió 
de les superilles i els eixos verds, conversió de les grans autopistes urbanes en vies 
més verdes, amb menys cotxes i més passejables, etc.). 
 
Per acabar, expressa el vot favorable del Govern, a favor de qualsevol proposta per 
caminar cap a una millora de la qualitat de l’aire del districte. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) agraeix els vots favorables de tots els 
grups, celebra que hi hagi consens i proposa obrir el debat per tal d’acordar, amb 
temps, bones mesures que permetin reduir la contaminació a nivells que no siguin 
perjudicials i que compleixin la normativa europea. En aquest sentit, comenta que una 
de les coses que el seu grup criticava de la zona de baixes emissions és que no tenia 
un estudi d’impacte ambiental en el seu inici, i després dels primers informes tot indica 
que probablement a l’Eixample no s’assoliran els nivells de contaminació adequats, de 
manera que cal començar a treballar ja per mirar d’implementar, més enllà dels eixos 
verds i la resta de mesures, noves línies d’actuació que ajudin també a tenir un aire 
més net. 
 
El Sr. Manuel Bonet dona les gràcies a tots els grups municipals que s’han reunit amb 
Eixample Respira i als que ho faran els pròxims dies per escoltar les seves demandes, 
per parlar-ne al Plenari del Districte i per començar a buscar solucions. 
 
Dit això, subratlla que la contaminació és un greu problema de salut pública que afecta 
tothom que viu a l’Eixample o hi treballa i que no entén de sigles polítiques, de manera 
que per solucionar-lo al més aviat possible cal que tots els grups polítics treballin a 
l’una, a tots els àmbits institucionals i amb la màxima responsabilitat i vocació de 
servei públic. 
 
D’altra banda, valora molt positivament la proposta d’ERC, que, juntament amb 
d’altres, permetria assolir per fi els estàndards de qualitat de l’aire que marquen 
l’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea i que fa deu anys que 
s’incompleixen. 
 
Per acabar, confirma que per a Eixample Respira la persona ideal per fer l’estudi seria 
el Dr. Xavier Carol, investigador del CSIC a Barcelona especialitzat en l’estudi de la 
contaminació atmosfèrica que ha liderat el projecte AIRUSE, premiat el 2018 a la Unió 
Europea, i subratlla que quan els experts especifiquin quines mesures són necessàries 
caldrà el compromís polític d’implementar-les de manera íntegra i urgent. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
D.1.2. Grup Municipal JxCat 
 
1. Crear, en el termini màxim d’un mes, un grup de treball individualitzat al 
Districte de l’Eixample on hi participi el veïnat, les entitats i associacions i els grups 
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municipals, que valori i aporti solucions a totes aquelles carències i disfuncions que 
s’han esdevingut per a la implantació de la quarta i cinquena fase de la xarxa 
ortogonal. 
 
2. Que en aquest grup de treball de districte, es tracti també específicament les 
necessitats de transport que haurien de cobrir els busos de barri o altres solucions 
com busos llançadora o millora o posada en funcionament de línies regulars de busos 
complementàries a la xarxa ortogonal. 
 
3. Que les conclusions derivades d’aquests grups de treball donin lloc a un pla de 
treball del govern municipal i TMB amb mesures concretes que permetin que en el 
termini màxim de 6 mesos, implementar aquestes mesures i suposin una millora del 
servei de bus a la ciutat i una nova xarxa de bus (NXB) més equitativa. 
 
4. Que es creí una comissió, formada pels membres del grup de treball, que faci 
seguiment de l’execució de les mesures recollides al pla de treball.  
 
5. Que es compleixi l’acord signat al maig del 2019 amb la Plataforma del bus41 i 
s’incorpori el nou bus substitutori en el temps acordat 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) llegeix la proposició. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) expressa l’opinió del seu grup que el 
projecte de la nova xarxa de bus ortogonal en general ha estat positiu per a la ciutat, si 
bé ha generat alguns problemes i ha donat lloc a queixes dels usuaris. D’altra banda, 
entén que la finalització de la implementació d’aquesta xarxa no es pot endarrerir més, 
i denuncia que la línia d’autobús D30, que ha de recórrer tota l’avinguda Diagonal, està 
paralitzada per motius polítics, perquè el Govern municipal vol imposar el tramvia per 
la Diagonal, tot i que una consulta ciutadana organitzada per l’Ajuntament el 2010 va 
rebutjar amb un 80% dels vots la implementació del tramvia. Afegeix que l’autobús 
elèctric és igual d’ecològic que el tramvia. Entén, doncs, que el grup de treball que es 
creï també haurà de parlar del compliment de tota la xarxa d’autobús ortogonal. 
 
D’altra banda, indica que el seu grup valora positivament que del grup de treball formin 
part veïns, associacions i grups municipals, però considera que també n’haurien de 
formar part els tècnics especialitzats de l’Ajuntament sobre TMB, per tenir una millor 
informació i més professionalitat en els diagnòstics i en les solucions que en sorgeixin. 
 
Per acabar, vota a favor de la proposició. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, que 
entén que, set anys després que comencés la implantació de la xarxa ortogonal, convé 
fer-ne una valoració, ja que molts dels autobusos és molt probable que no compleixin 
l’objectiu amb què van ser creats, s’han modificat molts recorreguts i d’altres s’han 
suprimit, com ara el de la línia 41, que connectava equipaments molt importants. 
 
D’altra banda, subratlla que la creació de grups de treball no serveix de res si no es 
duen a terme les solucions que proposen. Espera que en aquest cas el Govern tingui 
en compte les conclusions del grup de treball i n’implanti les propostes. 
 
El Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC) expressa el vot favorable del seu grup, que 
troba molt adient que, ara que la implantació de la nova xarxa d’autobús es pot donar 
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per finalitzada, un grup de treball del qual formin part entitats, veïnes, veïns i grups 
municipals valori el funcionament de la nova xarxa i com afecta el districte. 
 
D’altra banda, comenta que, si bé en general la implantació de la xarxa ha estat 
positiva i s’ha millorat i racionalitzat el servei d’autobús a la ciutat, en diferents 
districtes els veïns i les veïnes s’han organitzat per fer arribar les seves queixes a 
l’Ajuntament, de manera que el grup de treball hauria d’analitzar quina és la satisfacció 
per part dels usuaris, com els afecten els nous recorreguts, si han millorat les 
freqüències de pas, si les connexions entre parades són les adequades, etc. Afegeix 
que és important que siguin els veïns, com a usuaris —en alguns casos, usuaris 
afectats pels nous itineraris, que generalment afecten les persones més vulnerables—, 
els qui donin la seva opinió sobre aquesta qüestió, i que les conclusions sorgides es 
facin arribar a TMB. 
 
En darrer lloc, posa de manifest que al districte hi ha un cas clar de veïnes i veïns que 
s’han organitzat per queixar-se contra un dels canvis, la plataforma Salvem el 41, que 
des de fa gairebé dos anys reclamen que hi torni a haver un autobús que faci el 
recorregut entre els centres neuràlgics del barri de l’Esquerra de l’Eixample. Felicita la 
plataforma per la gran feinada feta i per la persistència, i lamenta la incompetència del 
Govern del Districte, que no ha complert l’acord signat amb la plataforma per posar en 
marxa l’autobús al desembre. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) informa que al web hi ha una publicació de 
l’octubre en què es fa una valoració global de la nova xarxa d’autobús i es detallen un 
seguit de coses. 
 
Dit això, subratlla que s’han recollit 41 de les propostes que es van fer en el procés 
participatiu (el 60% del total) i, entre altres coses, s’han introduït 66 vehicles nous 
(43 a la nova xarxa). Afegeix que el 42% de les persones valoren que hi ha més 
freqüència, un 33% que la nova xarxa és més ràpida i un 13% que hi ha millor 
connexió, i el que es valora més és que el 80% de la gent que circula en aquests 
moments per la nova xarxa d’autobús té freqüències de vuit minuts. D’altra banda, la 
puntuació de la xarxa d’autobús per part de la ciutadania ha passat d’un 7,50 a un 7,88 
i supera la del metro, a diferència del que passava abans. 
 
Reconeix que aquest guany global i les 41 millores implementades (sobretot per a la 
gent gran i per facilitar la connexió amb els centres sanitaris) no són suficients i cal 
afegir-n’hi d’altres, que s’han esmentat tant a la Taula de Mobilitat de l’Ajuntament com 
a les comissions de seguiment de cada barri i als consells de barri, com ara la 
necessitat de dotar de vehicles més llargs el V11, a Sant Antoni, que actualment va 
massa carregat —si es posés un autobús per la Diagonal, es col·lapsaria de seguida i 
seria una catàstrofe, de manera que com a mínim s’hi ha de posar un tramvia—, el 
problema del V21 a Sagrada Família o el del 54 al Fort Pienc. 
 
D’altra banda, remarca que el Govern valora molt el treball que ha fet la plataforma 
Salvem el 41 i s’excusa per no haver tirat l’acord endavant encara (hi ha el compromís 
de fer-ho al més aviat possible). 
 
Per acabar, indica que, atès que els problemes ja estan identificats (falta executar les 
millores), el Govern s’hi absté. 
 



                 
 

                Districte de l’Eixample  
  
 
 

El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) explica que el seu grup porta als plens dels 
deu consells de districte una petició per trobar un consens veïnal i polític que aporti 
solucions a totes les carències i disfuncions fruit de la implementació de la quarta i la 
cinquena fase de la xarxa ortogonal, i demana a tots els districtes que creïn grups de 
treball amb veïns i entitats per millorar aquesta xarxa, ja que entén que cal recuperar la 
voluntat de pacte i acord amb els veïns i els col·lectius que se senten perjudicats per la 
implementació de les noves línies d’autobús i la desaparició d’altres, i recollir les 
demandes veïnals per millorar la xarxa. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 13 vots a favor i 10 abstencions. 
 
D.1.3. Grup Municipal Cs 
 
Que des del Districte s’incrementi la dotació de patrulles de Guàrdia Urbana durant 
l’entrada i sortida en els centres escolars a fi i efecte de:1) Crear un efecte dissuasiu 
sobre potencials atracaments i venda de drogues; i 2) Evitar les aglomeracions que es 
donen a la sortida de tots els centres escolars de la zona i que aquestes puguin 
esdevenir una zona de potencial perillositat per pares i alumnes 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) enuncia la proposició, motivada per 
l’augment dels atracaments i per la preocupació davant els riscos que impliquen les 
aglomeracions de gent, i comenta que és conscient que alguns xamfrans s’han 
eixamplat, però la proposició vol optimitzar aquests xamfrans amb Guàrdia Urbana per 
evitar la venda de drogues i altres perills. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) confirma que la majoria d’escoles del 
districte tenen un problema de manca d’espai a l’entrada i a la sortida dels alumnes al 
matí i a la tarda, i coincideix que cal aportar solucions a les grans aglomeracions. 
 
El seu grup entén que el Govern municipal ha implementat projectes interessants, com 
ara la instal·lació de parklets, elements de fusta que eixamplen les voreres, i la 
transformació dels xamfrans per convertir-los en triangulars. Observa, però, que una 
cosa són els problemes d’espai i una altra, els de seguretat, si bé l’espai contribueix a 
fer que hi hagi més seguretat. 
 
Subratlla que és totalment necessari impedir tot allò que pugui posar en perill infants, 
adolescents i joves, com ara els atracaments i la venda de drogues, motiu pel qual el 
Grup de BxCanvi troba encertat que s’incrementi la dotació de patrulles —entén que 
això ha de ser una prioritat per al Govern— i, per això, vota a favor de la proposició. 
Observa, però, que la decisió d’incrementar la dotació de la Guàrdia Urbana sempre 
ha de ser presa amb criteris professionals i tècnics, de manera que el Govern sol no 
pot decidir-ho, però sí que ha de promoure aquesta línia d’actuació. 
 
El Sr. Gabriel Morcillo i Figueras (GMJxCat) agraeix la gran feina que fa la Guàrdia 
Urbana a l’Eixample, un districte complicat, i vota a favor de la proposició, que 
considera molt correcta. Observa, però, que el principal problema és que el nombre 
d’agents que hi ha per a tot el districte és limitat i disminueix any rere any, i, d’altra 
banda, és el districte de Barcelona on més augmenten els delictes. 
 
El seu grup espera que el nou equip de seguretat, amb el Sr. Riera, cregui més en la 
Guàrdia Urbana que l’equip anterior —cosa que s’ha pogut comprovar amb el Sr. Jordi 
Martí Galbis—, ja que l’Eixample es mereix aquesta millora. 
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La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) afirma que el seu grup sempre 
treballarà per la seguretat ciutadana i és conscient que els infants i els adolescents són 
col·lectius vulnerables que cal protegir. Per això, treballa perquè l’Eixample sigui un 
districte per a persones i segur també per als infants. Tanmateix, no comparteix el 
plantejament de la proposició ni la forma, ja que barreja aglomeracions amb trànsit, 
consum de drogues i delinqüència i ho vincula tot a una única solució: l’augment de la 
Guàrdia Urbana. 
 
Qualifica de preocupant l’adopció d’enfocaments preventius basats només en la 
persecució i la dissuasió policial, i subratlla que cal una responsabilitat i un compromís 
real amb les polítiques inclusives i socials. D’altra banda, assenyala que aquests 
plantejaments poden provocar l’estigmatització d’alguns col·lectius, ja que augmentar 
la presència policial pot generar un estat de persecució policial, i això no garanteix una 
disminució del consum de drogues. 
 
Diu que aquestes propostes són típiques més aviat de països totalitaris, ja que està 
comprovat que posar el focus només en la persecució policial provoca l’agreujament 
del problema, com passa als Estats Units —un dels països amb més presos per 
càpita— amb el consum de drogues. Per això, el seu grup entén que cal combatre les 
drogues amb un pla de prevenció i d’educació, així com amb plans socials, i no només 
amb presència policial. D’altra banda, considera que si es vol fer front a les 
aglomeracions i al trànsit en zones de potencial perillositat, cal aplicar polítiques de 
seguretat transversals acompanyades de mesures urbanístiques i de mobilitat. 
 
Pels motius exposats, el seu grup vota en contra de la proposició. 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) agraeix la presentació de la proposició i diu al 
Sr. Sánchez que la seva resposta anirà en la mateixa línia que la que li va donar a la 
darrera sessió del Plenari pel que fa a la proposició que hi va presentar. 
 
Posa de manifest que l’Ajuntament es va comprometre a augmentar amb 
1.000 efectius el nombre de policies durant aquest mandat (250 per any), un augment 
que entén que contribuirà a l’efecte dissuasiu que reclama el Grup de Cs i ajudarà els 
agents de la Guàrdia Urbana a treballar en millors condicions. 
 
D’altra banda, subratlla que la Guàrdia Urbana fa temps que analitza la situació de tots 
els centres educatius del districte (públics, concertats i privats), i es pot constatar que 
no hi ha problemes de venda de drogues, i el repte per a aquest mandat és millorar la 
seguretat vial —convida el Sr. Sánchez a proposar al·legacions per millorar el Pla de 
seguretat vial, actualment en exposició pública. Per això, vota en contra de la 
proposició. 
 
El Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (GMCs) agraeix els vots favorables i manifesta 
sorpresa pel fet que es digui que la preocupació per la infància o la voluntat que hi hagi 
patrulles per evitar que es vengui droga a prop de les escoles són coses pròpies del 
totalitarisme. 
 
D’altra banda, comenta que caldria optimitzar l’augment de la plantilla del Pla de 
seguretat vial en el sentit que part d’aquesta fes les funcions de vigilància que recull la 
proposició. Sap que hi ha agents de paisà que ja assumeixen aquestes funcions, però 
entén que cal tenir en compte que l’Eixample és molt gran i hi ha moltes escoles. 
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Per acabar, insisteix que no pot entendre que algú estigui en contra que hi hagi més 
presència de la Guàrdia Urbana per agilitzar el trànsit al xamfrà i evitar la venda de 
drogues, un problema que existeix (puntualitza que no diu que la venda de droga es 
produeixi just al xamfrà de l’escola, sinó a la zona). 
 
El Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC) repeteix que el Govern vota en contra de la 
proposició no perquè estigui en contra del que diu, sinó perquè l’Ajuntament i la 
Guàrdia Urbana ja estan fent el que demana. Concreta que l’anàlisi sobre protecció 
escolar ja està feta: la Guàrdia Urbana analitza, d’una banda, els elements relacionats 
amb mobilitat (amplitud de voreres, densitat de trànsit, senyalització semafòrica, 
acumulació de gent a les voreres, atropellaments a l’entorn del centre, etc.) i, d’altra 
banda, els elements relacionats amb seguretat ciutadana (consum i venda de drogues, 
baralles entre alumnes, etc.). Afirma, però, que el Govern es pot comprometre a 
dedicar més recursos a allò que es proposa quan hi hagi l’ampliació de la plantilla. 
 
La Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC) comenta que el grup proposant 
parla de crear un efecte dissuasiu sobre potencials atracaments, però més aviat 
sembla una propaganda demagògica, i insisteix que la solució no és únicament 
augmentar la Guàrdia Urbana, sinó que calen polítiques inclusives reals que hi vagin 
més enllà. 
 
La presidenta indica que la proposició es rebutja amb 16 vots en contra i 7 a favor. 
 
D.1.4. Grup Municipal BxCanvi 
 
1. Impulsar la construcció definitiva de totes les infraestructures adequades i 
necessàries (ascensors, rampes i altres elements) per facilitar el complet accés de les 
persones amb mobilitat reduïda i persones invidents, a les estacions de metro de 
Plaça Espanya (L1 i L3), Verdaguer (L4 i L5), Urquinaona (L1 i L4) i als enllaços del 
metro de Plaça Catalunya de la L1 i Rodalies a la L3 i FGC, i a la inversa, i del metro 
de Passeig de Gràcia, l’enllaç des de la L2 i L4 de metro a la L3 de metro i 
Rodalies/Renfe, i a la inversa. 
 
2. Traslladar amb urgència el present acord al Govern municipal de la ciutat per 
tal que insti a l’Autoritat del transport metropolità i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a complir amb el Pla Director 
d’Infraestructures 2011-2020 i exigeixi l’inici de l’execució de les obres el més aviat 
possible, complint el compromís de realitzar-se durant l’any 2020.  
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) posa de manifest que el transport públic 
és un dels elements essencials de la mobilitat a Barcelona i que, si es vol reduir el 
nombre de cotxes a la ciutat, les emissions i la contaminació, cal tenir una bona xarxa 
de transport per a tothom, per a la qual cosa és vital que les infraestructures siguin 
adequades per a tota la ciutadania, sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Indica que el maig del 2017 el Govern de l’Ajuntament va aprovar una mesura 
d’elaboració del Pla d’accessibilitat universal en la qual es preveia l’execució de 
solucions i l’adequació de totes les barreres que hi havia als accessos als transports 
públics, i aquesta proposició se centra en tres punts clau del districte i de la ciutat que 
són tres punts neuràlgics: les estacions de plaça d’Espanya, Verdaguer i Urquinaona, 
que són les tres estacions de metro que encara no estan adequades a l’accessibilitat 
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per a persones amb mobilitat reduïda malgrat ser estacions amb una gran afluència i 
de les més transitades de la ciutat. La proposició també fa referència a uns enllaços 
interns a Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia entre diferents línies on també hi ha 
manca d’accessibilitat. 
 
Dit això, enuncia la proposició, que ha estat transaccionada amb el Govern, i comenta 
que s’estan incomplint els terminis d’execució del Pla director d’infraestructures. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) expressa el vot favorable del seu grup, que és 
conscient que, segons normativa estatal del 2017, tot el transport públic ja hauria de 
ser accessible per a les persones amb diversitat funcional, i considera fonamental que 
es realitzin les obres corresponents a les estacions Espanya, Urquinaona i Verdaguer, 
estacions de molt trànsit amb enllaços sense recorreguts alternatius accessibles. 
 
Tot seguit, indica que el seu grup, si bé sap que les obres depenen del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, entén que l’Ajuntament hauria de proposar 
amb més vehemència la realització de les obres pressupostades perquè es duguin a 
terme el 2020. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) expressa l’abstenció del seu grup, que 
està totalment d’acord amb el primer punt de la proposició —en la darrera sessió del 
Plenari de Casa Gran el Govern va acceptar un prec que JxCat havia treballat amb 
diferents entitats i associacions de discapacitats en què demanava eines que 
incloguessin itineraris alternatius i accessibles per a la gent amb dificultats de mobilitat, 
així com que les estacions estiguessin senyalitzades amb un sistema augmentatiu de 
comunicació (amb imatges o símbols que ajuden a comprendre els missatges a les 
persones amb alguna discapacitat)—, però no entén la transacció del segon punt.  
 
Considera que la transacció fa que canviïn l’actor i el pla, entre altres coses, quan 
totes les administracions han d’anar a l’una per aquestes millores, perquè totes en són 
responsables, incloent-hi el Govern municipal i l’Estat espanyol, que tenen coses a dir 
sobre estacions com Plaça Catalunya, Arc de Triomf o Passeig de Gràcia. Per això, no 
entén que es demani instar a fer aquestes millores només la Generalitat i TMB. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) expressa l’abstenció del seu grup, que troba a 
faltar que el primer punt de la proposició reculli les conclusions de la diagnosi 
exhaustiva que es va fer —presentades recentment— sobre l’accessibilitat a tots els 
serveis públics de la ciutat en el marc del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 
2018-2026, i, al segon punt, se suma a la demanda d’afegir-hi l’Estat, ja que el Pla 
d’infraestructures també implicava l’Estat per subvencionar aquest pla i si no arriba la 
subvenció s’ha de repartir i no es pot arribar a tots els objectius. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) expressa el vot favorable del Govern, 
conscient que, si bé segons la diagnosi del Pla d’accessibilitat universal el 91% de la 
xarxa ferroviària de la ciutat de Barcelona és accessible, moltes de les estacions de 
metro que no estan adaptades es troben a l’Eixample, i el Pla director 
d’infraestructures 2011-2020, realitzat per l’Autoritat Metropolitana de Catalunya, 
estableix que totes les estacions de la xarxa de metro de Barcelona han d’estar 
adaptades al final del 2020. 
 
D’altra banda, assenyala que, tot i que s’ha avançat en algunes estacions —s’està 
licitant la redacció del projecte de Passeig de Gràcia i de Catalunya i també les obres 
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de millora de l’accessibilitat de l’estació d’Espanya—, cal instar la Generalitat a través 
del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè les obres comencin al més aviat 
possible, ja que l’execució de les obres i la licitació tant de les obres com de la 
redacció de projectes (segon punt de la proposició) depenen de la Generalitat. Afegeix 
que sobretot cal instar la Generalitat perquè s’impulsin les estacions de Verdaguer i 
d’Urquinaona, ja que no hi ha cap anunci de cap licitació en curs. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) agraeix els vots favorables del Govern i 
del Grup de Cs i manifesta sorpresa per les abstencions de JxCat i d’ERC, que pensa 
que responen bàsicament a una qüestió ideològica: com que la proposició no ataca 
l’Estat, no els agrada. Observa, però, que el Pla director d’infraestructures és 
competència de l’ATM, un consorci participat al 51% per la Generalitat de Catalunya, 
concretament pel Departament de Territori, que és qui té la competència d’executar les 
obres (no l’Estat). 
 
D’altra banda, assenyala que el pressupost està previst, de manera que si l’execució 
s’endarrereix serà per molts altres motius, no només per la falta de pressupost, i que 
en el cas que falti pressupost, serà la Generalitat qui el reclamarà a l’Estat, mentre que 
el que ha de fer el Districte és reclamar a l’Ajuntament perquè aquest reclami a l’ATM i, 
per descomptat, a la Generalitat, que és la que està participada en un 51% i que té 
realment la possibilitat d’exercir aquesta pressió a l’Estat. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) comenta que cal incloure-hi totes les 
administracions, no excloure’n cap. 
 
El Sr. Josep Solé Ribas (GMERC) repeteix que el seu grup no s’hi absté perquè 
estigui en contra de tota la proposta —evidentment, cal millorar l’accessibilitat—, sinó 
perquè entén que caldria aplicar-hi totes les conclusions de la diagnosi i perquè 
sembla que la transacció amb el Govern sigui per «treure pilotes fora» del Govern i 
implicar la Generalitat sense implicar altres estaments on també puguin estar 
col·laborant. 
 
La Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC) assegura que la transacció no pretén «tirar 
pilotes fora» del Govern, sinó que s’ha fet perquè qui realment té la competència és la 
Generalitat. 
 
La presidenta indica que la proposició s’aprova amb 13 vots a favor i 10 abstencions. 
 
 
D.2 Precs 
 
D.2.1.1. Grup Municipal ERC 
 
Instem al Govern del Districte de l’Eixample a implementar el projecte d’adequació 
d’un sector del parc de l’Estació del Nord per a convertir-lo en una àrea d’esbarjo per a 
gossos, i així acabar amb els problemes de convivència entre veïns i veïnes. 
 
La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) enuncia el prec, motivat pel conflicte existent al 
parc de l’Estació del Nord entre els usuaris que no porten gos i els que sí que en 
porten, un tema que ja es va tractar en el mandat anterior, quan es va fer el projecte 
de reordenació del parc, que es va presentar al veïnat però que encara no s’ha 
executat. 
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La presidenta dona la paraula al Sr. Jordi Casanovas, representant de l’Associació de 
Veïns del Fort Pienc, que intervindrà abans que ho faci el Govern per donar resposta 
al prec. 
 
El Sr. Jordi Casanovas (Associació de Veïns del Fort Pienc) posa de manifest que 
el parc de l’Estació del Nord és pràcticament l’única zona de parc gran del barri i es 
troba en un dels límits d’aquest —també hi ha el parc de Glòries, pendent d’acabar, 
compartit amb tres barris més—, i que el 2016 es va aprovar ampliar tres vegades més 
l’espai destinat als gossos i canviar-ne la ubicació, ja que l’actual no responia a les 
necessitats dels usuaris. Assenyala que es va arribar a un consens, es va presentar un 
projecte, es va aprovar i les obres, relativament fàcils, s’havien de fer al mandat 
anterior, però no es van fer perquè hi va haver unes retallades, tot i que no s’ha 
reconegut mai que hi hagués aquestes retallades. 
 
Subratlla que algunes de les persones que abans anaven al parc a gaudir-ne amb les 
seves criatures, gent gran que hi anava a passejar i, fins i tot, gent de clubs esportius 
que hi feien entrenaments han deixat d’anar-hi perquè quan hi ha animals deslligats 
tenen por, ja que hi ha hagut enfrontaments i incidents, el més greu, el d’un propietari 
de gossos que els va atiar a membres de la Guàrdia Urbana. 
 
Conclou que la gent ha deixat de fer ús d’un parc al qual té dret i que és dels pocs 
espais verds que hi ha al barri i l’obra continua sense fer-se. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) agraeix la intervenció del Sr. Casanovas i 
indica que el Govern accepta el prec sense cap dubte, conscient que l’àrea d’esbarjo 
de gossos de l’Estació del Nord és una reivindicació del veïnat des de fa molts anys i 
que, efectivament, cal implementar-la per la convivència entre propietaris i propietàries 
de gossos i la resta del veïnat. 
 
Dit això, informa que el projecte preveu una àrea de 1.045 m² d’ús exclusiu per a 
gossos, i el Govern, a qui aquest projecte importa, al Pla d’inversions municipals que 
ha estat elaborant els últims dies al Districte preveu una partida pressupostària per 
implementar aquesta àrea d’esbarjo de gossos de l’Estació del Nord d’1.150.000 euros 
que estan previstos per al 2021, en espera que s’aprovin els pressupostos també a 
Casa Gran. 
 
La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) agraeix l’acceptació al prec i pregunta si fins al 
2021 no es faran les obres. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) confirma que al PIM que s’està elaborant es 
preveu que el parc es faci el 2021. 
 
La Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC) agraeix la resposta. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) comenta que ha quedat clar que el Govern té 
un interès especial que es faci aquesta àrea d’esbarjo de gossos i que ja està prevista 
al Pla d’inversions municipals. 
 
La presidenta explicita que el prec s’accepta. 
 
D.2.1.2. Grup Municipal ERC 
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Que el govern del Districte de l’Eixample es comprometi a informar sobre el calendari 
d’encapsulació del sostre d’amiant de la nau limítrofa al pati de l’Escola 9 Graons, la 
vigència d’aquesta mesura i els estudis previs duts a terme sobre la idoneïtat d’aquest 
mètode escollit, i que mentre no s’executi l’encapsulació faci els controls periòdics 
pertinents, que en cas de resultar desfavorables obliguin el propietari a retirar de forma 
controlada el sostre d’amiant. 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) posa de manifest que l’amiant, que 
suposa un risc seriós per a la salut pública, es troba present a moltes edificacions de la 
ciutat, va ser col·locat majoritàriament entre els anys seixanta i setanta i té una vida 
d’uns trenta-cinc anys. A més, si està a l’exterior pot patir una degradació que provoqui 
l’alliberament de fibres que si són respirades poden esdevenir letals. 
 
Recorda que a la darrera sessió de la Comissió es va aprovar per unanimitat una 
proposició del seu grup perquè en un termini màxim de sis mesos se substituïssin els 
elements de fibrociment en equipaments públics de Barcelona, però observa que 
l’Ajuntament també ha d’actuar en les edificacions de titularitat privada en què hi ha 
amiant. 
 
Assenyala que hi ha diferents sistemes per aïllar aquest material i que, si no es pot 
procedir a la seva retirada immediata, s’ha d’estudiar la viabilitat de cadascun d’ells 
abans de decidir quin s’ha d’aplicar i, un cop aplicat, controlar-ne l’efectivitat. Afegeix 
que, segons la informació de què disposa, el sistema d’encapsulació té una vigència 
d’entre un any i mig i dos anys. 
 
A continuació, comenta que, si bé s’ha d’actuar en tots els casos, és prioritari fer-ho en 
aquells en què les persones que corren més risc d’afectació són infants, com en el cas 
de l’escola 9 Graons: els infants d’aquesta escola no poden sortir al pati atesa la 
presència d’una nau adjacent amb una teulada d’amiant en un estat evident de 
deteriorament per l’acció de pluges, granissades, ventades, etc. Davant d’aquesta 
situació, els pares, que treballen, han hagut d’organitzar-se per fer torns per portar els 
nens a un parc proper a l’hora del pati per evitar que respirin fibres d’amiant. 
 
Per acabar, indica que l’Ajuntament ha comunicat que es procedirà a l’encapsulació de 
la teulada, però primer va dir que es faria el 6 de desembre i, després, que durant les 
festes de Nadal, i assenyala que un informe de control de fibres d’amiant a l’aire va 
concloure que s’havien de fer controls periòdics en un termini màxim de tres mesos. 
 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
La presidenta dona la paraula a la persona que ha demanat intervenir en aquest punt 
perquè ho faci abans que el Govern doni resposta al prec. 
 
El Sr. Gonçal Plazas Alonso es presenta com a veí de l’Eixample i pare d’un nen de 
tres anys alumne de l’escola 9 Graons, i diu que tothom està a l’expectativa dels 
terminis de l’encapsulament, del pla de treball i, sobretot, dels pressupostos i dels 
terminis de la retirada de la teulada (esperen la informació ferma del Govern). 
 
Comenta que, arran del seu problema amb aquesta teulada, la seva sensibilitat 
respecte al problema de l’amiant a la ciutat ha anat en augment, i han dedicat temps a 
parlar amb experts, a informar-se’n, i cada dia que passa veuen més evident que cal 
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actuar amb contundència contra aquest problema tan greu, relacionat amb una 
substància que des del 1977 està catalogada per l’OMS com a cancerigen de grau 1 i 
que es troba arreu de la ciutat. 
 
Subratlla que això no pot deixar tranquil ningú i que negar o minimitzar els riscos ja no 
és una opció, ja que, igual que amb la contaminació, amb què tothom està d’acord que 
cal prendre mesures per preservar la salut, si no actua tothom amb contundència i 
pensant a llarg termini, hi haurà un problema de salut pública important. Afegeix que la 
ciutadania cada cop n’està agafant més consciència i avui 89 associacions de 
persones afectades per l’amiant han signat un manifest conjunt per col·laborar en 
aquesta causa. 
 
Per això, demana als polítics, treballadors públics i màxims representants de la 
ciutadania, que al més aviat possible completin el cens de l’amiant de la ciutat que 
estava previst acabar a finals de desembre però s’ha prorrogat sis mesos més i que, 
un cop fet el cens, defineixin un pla ambiciós i contundent per eliminar-lo. 
 
La Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC) agraeix la intervenció del Sr. Plazas i indica 
que el Govern accepta el prec. 
 
Tot seguit, exposa que, tal com s’ha comunicat a l’escola, l’encapsulament de la 
coberta d’amiant es durà a terme al Nadal i la retirada de la coberta, l’estiu del 2021 
(l’encapsulament, com ha dit la consellera d’ERC, és una eina amb una vigència d’un 
any i mig o dos). D’altra banda, assenyala que els resultats dels estudis previs són 
negatius, és a dir, que al pati de l’escola no hi ha amiant. 
 
La Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC) agraeix l’acceptació del prec. 
 
D.2.2. Grup Municipal JxCat 
 
Que el Govern dugui a terme al districte l’aplicació del Pla Director d’Il·luminació de 
Barcelona del 2012, del Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020 i que 
l’enllumenat del districte s’adeqüi a l’urbanisme amb perspectiva de gènere. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) enuncia el prec. 
 
El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) pregunta quins són els punts dels plans que 
s’ha detectat que no s’estan desenvolupant. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) respon que el 2012 es va aprovar el 
Pla d’il·luminació de Barcelona i el 2018, el de renovació integral, però el seu grup 
considera que no s’ha fet prou d’aquests plans, ja que hi ha carrers cèntrics, com ara 
Enric Granados per la part de baix o alguns dels voltants del Mercat de Sant Antoni, 
que a la nit queden molt foscos i creen una sensació d’inseguretat, sobretot per a les 
dones (han rebut queixes en aquest sentit). D’altra banda, l’Eixample és el districte on 
més han augmentat els delictes els últims anys, especialment els dirigits a les dones, i 
el Grup de JxCat considera necessari un enllumenat públic a l’altura del districte per 
recuperar la seguretat a la nit. 
 
El Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC) diu que en aquest sentit sí que s’accepta el 
prec, i comenta que, en general, la millora de les instal·lacions d’enllumenat es fan 
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contínuament mitjançant les actuacions que recullen el Pla d’il·luminació de 2012 i el 
Pla de renovació integral de l’enllumenat de 2018. 
 
D’altra banda, explica que, si bé el pla del 2012 no incloïa l’urbanisme amb perspectiva 
de gènere, el del 2018 sí que ho fa i, a més, s’ha fet la mesura de govern per un 
urbanisme amb perspectiva de gènere i el manual d’urbanisme per a la vida 
quotidiana. Comenta que tot això s’ha pogut treballar gràcies al Departament de 
Transversalitat de Gènere i, a partir d’aquí, tota la feina que es faci tindrà en compte la 
perspectiva de gènere i s’acceptaran tots els precs que vagin en la direcció de 
mantenir i reforçar aquesta perspectiva. 
 
Per acabar, exposa que a l’Eixample s’han fet marxes exploratòries amb visió 
feminista per a l’urbanisme (es va fer molt de reforç amb aquesta mesura sobretot al 
Pla de barris), una a Sagrada Família amb El Poblet Feminista, i al PAD s’ha proposat 
estendre-les a la resta de barris de l’Eixample. 
 
La Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat) agraeix l’acceptació del prec. 
 
D.2.3. Grup Municipal Cs. 
 
Que el Govern del Districte compleixi el compromís de posar una nova línia d’autobús 
per als veïns del barri de l’Esquerra de l’Eixample abans que acabi l’any i, un cop 
posada, en garanteixi la continuïtat com un servei més de la xarxa de transport de la 
ciutat.  
 
La presidenta indica que, per acord de la Junta de Portaveus, aquest punt es tractarà 
juntament amb el següent (prec de BxCanvi). 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) agraeix la gran feina feta per la plataforma 
Salvem el 41, que s’ha posat en contacte amb tots els grups municipals i ha 
aconseguit el consens de tots, com demostra el fet que avui les seves reivindicacions 
protagonitzin una proposició i dos precs. 
 
Dit això, posa de manifest que el 21 de maig, després de diverses reunions per valorar 
les alternatives en la millora de les connexions i els itineraris dels autobusos de la 
Nova Esquerra de l’Eixample, l’Ajuntament, mitjançant l’Àrea de Mobilitat del Districte 
de l’Eixample, es va comprometre amb la plataforma Salvem el 41 a posar en 
funcionament una nova línia d’autobús al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample 
abans que finalitzés el 2019, a configurar-ne el recorregut enllaçant la plaça Francesc 
Macià amb el Mercat de Sant Antoni i el CAP de Manso tenint com a referència els 
carrers Calàbria i Villarroel, i a fer una primera proposta d’ubicació de les parades 
perquè posteriorment els veïns poguessin ajustar el recorregut. Afegeix que la 
plataforma ha fet arribar les observacions que vol mantenir la ubicació de les parades 
del carrer Calàbria i recuperar-ne les marquesines, una freqüència menor a l’estimada 
(l’estimada era d’entre 40 i 45 minuts), que el recorregut baixi a 30 minuts, i mantenir el 
nom de la línia L41. 
 
Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) observa que tant el prec del seu grup 
com el de Cs i la proposició de JxCat volen donar veu, una vegada més, a la 
plataforma Salvem el 41, que va arribar a recollir més de 6.000 signatures i que fa més 
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d’un any i mig que reivindica —entre altres llocs, als plens de tots els consells— el 
restabliment d’aquesta línia que recorria tot el barri. 
 
Exposa que el 21 de maig l’Ajuntament va signar el compromís per restablir la línia 
abans de final d’any, però, malauradament, no complirà aquest compromís. Davant 
d’això, el seu grup demana al Govern que concreti de manera immediata quina serà la 
data del restabliment —espera que sigui al gener—, quin nombre de vehicles tindrà el 
servei, quin recorregut farà, quin horari tindrà, quin interval de temps estimat hi haurà i 
quina serà la ubicació de les marquesines. 
 
La presidenta, abans que intervingui el Govern per donar resposta als precs, dona la 
paraula a la Sra. Montse Gisbert, representant de la plataforma Salvem el 41. 
 
La Sra. Montse Gisbert comença la intervenció retraient als polítics que quan 
intervenen les persones del públic abandonin les taules o estiguin constantment mirant 
el mòbil, ja que aquesta actitud penosa sembla que digui que no estan escoltant. 
 
Dit això, remarca que la plataforma ha estat molt constant —agraeix que s’hagi 
reconegut— a les reunions, als consells i a tot arreu, i ara la plataforma no sap quina 
resposta donar a totes les persones —recorda que van recollir 6.000 signatures— 
amoïnades per la situació que volen saber quan es complirà l’acord, i observa que 
demanar perdó està bé —la plataforma accepta les disculpes—, però cal donar una 
resposta i gastar els diners en els serveis que realment necessita el públic, que no 
són, per exemple, un pessebre o unes pantalles. 
 
D’altra banda, comenta que encara no se’ls ha donat data per a la reunió que va 
prometre el Sr. Jesús Jiménez, cap de gabinet de Mobilitat de la regidora Alarcón, però 
confien que es doni al gener, tal com el Sr. Jiménez va dir que es faria. 
 
Subratlla que la gent no té diners per agafar taxis i que, a més, ara l’Ajuntament de 
Barcelona s’ha permès el luxe de pujar les taxes de transport amb unes targetes 
caríssimes que, a sobre, seran unipersonals, la qual cosa potser no és un problema 
per a la gent gran, però sí per a famílies amb tres o quatre nens. Assegura que les 
butxaques dels barcelonins se’n ressentiran i que Barcelona esdevindrà una ciutat on 
no es podrà viure pels impostos exagerats i pel preu tan elevat del transport, entre 
altres coses. 
 
Conclou que el Govern ha de complir les seves promeses i donar facilitats en lloc de 
posar traves —en aquest cas, cal recuperar l’autobús i que aquest tingui una 
freqüència de pas adequada—, i agraeix que l’hagin escoltat. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) diu als veïns, a qui es deuen els polítics, 
que, igual que el regidor va demanar perdó l’altre dia al Consell de Barri, avui ho fa ell, 
i subratlla que el Govern, que té clar que la línia 41 s’implementarà, ha treballat molt 
per donar compliment al compromís, i està convençut que es podrà fer les properes 
setmanes. 
 
Afegeix que la regidora de Mobilitat es va comprometre a tenir una reunió al gener, 
que servirà per concretar parades i, en principi, per donar ja la data de la 
implementació, i remarca que el Govern continuarà treballant en aquesta línia i fent tot 
el que pugui, com ha fet sempre. 
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D’altra banda, aclareix que ni la targeta per a gent gran, ni la targeta per a famílies 
nombroses ni la targeta per a aturats s’han apujat —comenta que si no es tenen les 
coses clares es poden dir coses que no són veritat—, i sí que s’ha apujat la T-10. 
 
En darrer lloc, indica que el Govern accepta tots dos precs, ja que està en la línia de 
treballar amb aquestes mesures i el que es demana és el compliment d’un acord 
assolit en les reunions que s’estan fent amb la plataforma. 
 
D.2.4.2. Grup Municipal BxCanvi 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample concreti de forma immediata la data de 
restabliment de la línia d’autobús 41, el nombre de vehicles del servei, el recorregut, 
l’horari, l’interval de temps estimat i la ubicació concreta de les marquesines.  
 
(Punt tractat juntament amb el punt anterior.) 
 
D.2.4.1.Grup Municipal BxCanvi 
 
Que el Govern del Districte de l’Eixample faci retirar de forma immediata el llaç groc 
que llueix la façana de la seu del Districte per mantenir la imparcialitat i neutralitat 
d’aquesta administració pública i per respecte als ciutadans del Districte i a tots els 
grups municipals, ja que és un símbol que no representa a tots, i s’abstingui de tornar-
lo a col·locar en el futur. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBxCanvi) recorda que a la sessió de l’octubre del 
Plenari, el seu grup ja va sol·licitar la retirada del llaç groc de la façana de la seu del 
Districte, però el Govern va rebutjar el prec amb l’argument que seria la Junta de 
Portaveus del Districte, que és lliure i sobirana, qui tornaria a decidir, a partir del 10 de 
novembre, si es tornava a posar o no. Lamenta que el Govern no hagi complert la seva 
paraula i qualifica d’inconcebible la seva manera d’actuar en aquesta qüestió: el llaç 
groc es va tornar a col·locar després de les eleccions generals del 10 de novembre, 
però la reunió de la Junta de Portaveus es va celebrar el 4 de desembre, i en aquesta 
reunió el seu grup va denunciar que la Junta de Portaveus no havia acordat res o, si 
ho havia fet, ho havia fet en l’anterior mandat, amb una correlació de forces a la Junta 
diferent i sense representació del seu grup, de manera que la decisió era 
completament irregular i s’havia de tornar a prendre. Finalment, es va tornar a prendre 
la decisió, i el seu grup la respecta, però no deixarà de denunciar que lluir un llaç groc 
és un símbol polític partidista: mostra suport a uns partits i no a uns altres i, per tant, 
no és neutral i contravé la imparcialitat i la neutralitat de les administracions públiques. 
 
D’altra banda, denuncia que el PSC es posi de perfil en aquest assumpte, no 
reivindiqui els drets de la ciutadania que tant defensa i mantingui una equidistància 
molt preocupant per no incomodar els seus socis de Govern. 
 
El Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC) nega que el PSC s’hagi posat de perfil en cap 
moment —ofereix al Sr. Martínez part del seu temps per argumentar-ho—, ja que va 
votar que no es tornés a posar el llaç groc a la façana. 
 
D’altra banda, posa de manifest que BC, com ha dit abans el regidor, entén que hi ha 
una sentència injusta i que això no s’hauria d’haver judicialitzat mai, i és conscient que 
a l’Eixample —agradi més o menys a cadascú— hi ha una majoria àmplia que ha votat 
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les diferents opcions sobiranistes, una bona part també independentistes, i així ho 
expressa la Junta de Portaveus del Plenari. 
 
A continuació, explica que després que la Junta de Portaveus decidís posar el llaç 
groc, la Junta Electoral va prendre una decisió que afectava durant el període electoral 
i per això el llaç es va treure durant aquest període, però es va tornar a posar quan va 
acabar la prohibició, ja que l’última decisió de la Junta de Portaveus havia estat que hi 
hagués el llaç groc —comenta que ell no és ningú per decidir per sobre de la Junta de 
Portaveus—, i a la següent sessió de la Junta, on el Sr. Pons va proposar que es 
tornés a votar això, es va tornar a decidir mantenir el llaç groc a la façana del Districte. 
 
Per acabar, observa que, si es considera que posar el llaç groc és partidista, tan 
partidista és posar-lo com no posar-lo, i subratlla que la majoria de representants de 
partits polítics votats per la ciutadania no fa gaire, a les darreres eleccions municipals, 
han decidit que es mantingui el llaç groc per no oblidar la situació d’anormalitat que viu 
el país amb polítics a la presó. 
 
 
D.3 Preguntes 
 
D.3.1. Grup Municipal JxCat 
 
Quines accions durà a terme el Govern Municipal per tal de posar el Taller Masriera al 
servei del barri i de la ciutat? 
 
El Sr. Gabriel Morcillo i Figueras (GMJxCat) formula la pregunta. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) respon que, tal com ha fet palès el 
regidor al seu informe, el Govern entén que és un desig i una necessitat que el Taller 
Masriera sigui un equipament al servei del districte i de la ciutat i ja ha començat a 
treballar perquè sigui així. 
 
El Sr. Gabriel Morcillo i Figueras (GMJxCat) subratlla que els mateixos que ara 
diuen que volen posar el Taller Masriera al servei del barri i de la ciutat fa quatre anys 
es van negar a rebre’l de manera gratuïta i amb la reforma pagada. No entén que es 
perdés aquesta oportunitat amb la necessitat d’equipaments que té la Dreta de 
l’Eixample, com sap tothom que hi viu o coneix el barri, i ho qualifica de vergonyós. 
 
Remarca que ja s’han perdut quatre anys i que no se sap quant costarà ara posar el 
Taller Masriera al servei de la ciutat i del barri, quan es farà i amb quin resultat. 
 
La Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC) diu que el Govern no considera ètica 
l’operació que es volia fer amb el Deutsche Bank en aquest espai, amb la qual els 
beneficis no eren per a la ciutadania i per al barri, sinó per a uns privats, que volien el 
dret de vol del Taller Masriera i dels Lluïsos de Gràcia per fer unes operacions 
financeres que tothom coneix. 
 
Dit això, insisteix que és voluntat del Districte que el Taller Masriera sigui patrimoni de 
la ciutat i del barri i per això ho va incorporar al Pla d’acció del districte del mandat 
passat i el continuarà posant en el d’aquest mandat. 
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D’altra banda, exposa algunes de les actuacions que s’han dut a terme: s’està 
treballant fent una fitxa de catalogació de patrimoni de l’Institut de Cultura perquè es 
vol preservar l’edifici tal com és i que no pugui ser modificat amb especulacions 
financeres que han arribat a entrar al districte; s’ha fet un estudi on s’ha vist quines 
possibilitats dona per fer equipaments aquest patrimoni del barri i com a patrimoni 
també de la ciutat un teatre que hi ha dintre, amb la qual cosa s’està treballant d’una 
manera pausada, però ferma, i s’està en contacte amb la propietat, que, igual que el 
Districte, té interès que això sigui un patrimoni de la ciutat i equipaments per al barri. 
 
Per acabar, anima els veïns, les veïnes i els grups municipals a formar part del procés 
participatiu que es posarà en marxa al gener i enfocar-se a posar el Taller Masriera 
com una de les prioritats principals de la ciutat i del barri. 
 
D.3.2. Grup Municipal Cs 
 
De quina manera es potenciarà el comerç del districte? Quines mesures prendrà 
l’Ajuntament per pal·liar les conseqüències causades pels disturbis als comerciants? 
Es realitzarà alguna campanya per incentivar l’afluència de clients als diferents 
comerços? En cas afirmatiu, de quina dotació pressupostària es disposa per realitzar-
la? 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) formula les preguntes, motivades pel fet que els 
altercats que es van produir a la tardor a Barcelona van afectar especialment el 
districte de l’Eixample i van donar lloc, durant setmanes, a una disminució de 
l’afluència de clients als comerços del districte i, per tant, a una disminució de les 
vendes. Concreta que l’impacte negatiu en la facturació d’aquests comerços s’estima 
entre el 30% i el 50%, i subratlla que el teixit comercial contribueix de manera 
excepcional a la vida del barri i que cal potenciar el comerç de proximitat. 
 
La Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC) assenyala que, davant dels fets extraordinaris 
que s’han produït el darrer mes, que han tingut un impacte negatiu sobre l’economia 
de la ciutat, especialment sobre el comerç, el turisme, la restauració i els hotels, els 
governs del Districte, de la ciutat i de la Generalitat ja han pres mesures, com ara la 
il·luminació i la dinamització comercial en les zones més afectades: s’han incrementat 
les hores de l’enllumenat nadalenc, el nombre de carrers i s’ha afegit l’enllumenat a la 
plaça d’Urquinaona; s’han fet activitats extres de dinamització a la plaça Universitat i a 
la plaça Urquinaona, i, pel que fa a la restauració, s’acaba de presentar «Entre tapes», 
un projecte de rutes de tast a diferents districtes de la ciutat. 
 
A continuació, observa que, si bé la Direcció General de Comerç assumeix el cost 
d’algunes d’aquestes activitats que ajuden a dinamitzar el comerç de l’Eixample —en 
té la relació i s’ofereix per facilitar al conseller la informació addicional que necessiti—, 
i això s’agraeix, aquestes ajudes són insuficients, i la Generalitat de Catalunya hauria 
de posar més recursos econòmics davant les greus afectacions que ha tingut 
Barcelona, especialment el districte de l’Eixample, el més castigat pels aldarulls. 
 
D’altra banda, indica que el gruix principal de la dinamització comercial recau en els 
eixos i les associacions comercials, així com en els mercats municipals, i posa de 
manifest que el teixit associatiu comercial de l’Eixample és molt potent i enguany ha 
programat nombroses activitats amb motiu de les festes de Nadal, tot donant prioritat a 
les activitats en família (concerts, concursos de dibuix, tallers, festes amb les escoles, 
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trenets, etc.), activitats participades i amb el suport econòmic del Districte mitjançant 
subvencions o materials de promoció. 
 
En darrer lloc, informa que el Consell de Comerç del Districte es reunirà el 22 de gener 
i esmenta algunes de les activitats organitzades i pagades directament pel Districte: 
l’enllumenat a la ronda de Sant Antoni, l’enllumenat de la zona afectada per les obres 
de l’entorn del Mercat de Sant Antoni, el calendari de Nadal d’Encants Nous, la 
dinamització de l’entorn de la zona d’obres de Glòries, i l’enllumenat i la dinamització 
dels carrers Nàpols i Mallorca i Urgell i Provença, afectats pel túnels d’ADIF. 
 
El Sr. Rafael A. Yepes Ruiz (GMCs) valora les accions que es fan cada any, però 
insisteix que els comerciants, especialment els de l’Eixample, durant aquesta tardor 
han patit una disminució de les vendes com a conseqüència de la baixa afluència de 
clients, i el seu grup entén que caldrien propostes molt més concretes per compensar-
los directament d’alguna manera. 
 
D’altra banda, subratlla que en els pressupostos del 2020 l’Ajuntament vol recaptar 
gairebé 80 milions d’euros a través de taxes, sobretot de les de terrasses, que 
augmenten de manera exagerada. 
 
 
F.- TORN EXTRAORDINARI DE PARAULES 
 
La presidenta constata que ningú no vol intervenir en aquest punt, dona les gràcies a 
tothom i dona per finalitzada la sessió. 
 
S’aixeca la sessió a les 21.50 h. 
 
 
 
 
 
 
 


